Centralizace zlepší péči

Vzniká agentura Živý kraj

Změny v karlovarské nemocnici uleví
pacientům i lékařům.
více na straně 2

Nová destinační agentura plánuje přilákat do
Karlovarského kraje více turistů.

více na straně 7
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SLOVO HEJTMANA

Osobnosti Karlovarského kraje
Herec a prezident Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary
Jiří Bartoška, zakladatelka Denního
stacionáře pro děti se zdravotním
postižením Věra Bráborcová, vysokoškolský pedagog a krajský radní
Edmund Janisch a starosta vzkvétající obce Krásná Luboš Pokorný
jsou Osobnostmi Karlovarského roku 2015.

Vážení a milí čtenáři,
do konce roku 2015 už zbývá
jen několik dnů, a tak pojďme
společně strávit aspoň krátkou
předvánoční chvilku. Před deseti měsíci jsem nastoupil do
funkce hejtmana Karlovarského kraje, přesto jsem měl za tu
dobu možnost navštívit řadu
obcí, měst a potkat se s mnohými z vás. Jsem za to velmi rád,
protože to byla příjemná setkání, která přinesla vzájemně
spoustu zajímavých podnětů.
Žijeme v době stále sílící bezpečnostní hrozby. Všichni ale
chceme vidět především rozzářené oči našich dětí a plnit
přání svých blízkých. Proto
jako hejtman tohoto kraje udělám v rámci svých možností
maximum, aby se mohly bezpečněji cítit nejen naše děti, ale
my všichni.
Rád bych se v tento čas sklonil před těmi, kteří celý rok
pomáhali ostatním, starali se
o jejich zdraví a bezpečí. Velký dík patří také učitelům ve
školách, ale i firmám, jež se
rozhodly investovat v našem
regionu a přinést lidem nová
pracovní místa. Všem lidem
v kraji přeji pokojné a pohodou naplněné vánoční svátky
a dostatek času na vaše blízké,
které máte rádi.
Hejtman Martin Havel

Karlovarský kraj na internetu: www.kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz

K tradičním kategoriím Osobnost
oblasti podnikání, v oblasti kultury
a služeb veřejnosti, Zvláštní cena za
mimořádný přínos kraji přibyla letos
ještě kategorie Starosta. Celkem lidé
nominovali 66 kandidátů, kterým
dohromady udělili 292 hlasů. V rámci každé kategorie byli komisí vybráni tři kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů. O vítězi rozhodla komise na
základě jeho přínosu pro region.
V kategorii Osobnost v oblasti
podnikání zvítězil herec Jiří Bartoška před předsedou představenstva
skupiny Nemos Davidem Soukupem a generálním ředitelem společnosti Léčebné lázně Mariánské
Lázně LvemNovobilským.
Jiří Bartoška, kromě toho že patří
k nejoblíbenějším českým hercům,
je neodmyslitelně spojený s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy
Vary. V roce 1994 se zásadním způsobem zasloužil o záchranu filmo-

vého festivalu, v jehož čele stále stojí
jako prezident.
Věra Bráborcová se stala Osobností v oblasti kultury a služeb veřejnosti. Do užšího výběru postoupili ještě
ředitel muzea v Sokolově Michael
Rund a ředitel Centra pro zdravotně
postižené Karlovarského kraje Petr
Končel.
Věra Bráborcová v roce 1990 založila v Chodově Denní stacionář
pro děti se zdravotním postižením.
Ačkoliv začátky nebyly vůbec jednoduché, postupem času se jí podařilo
vybudovat moderní a dynamicky se
rozvíjející zařízení. Spolu se sociálně terapeutickými dílnami spadá
stacionář pod Denní centrum Mateřídouška, jenž poskytuje klientům
a jejich rodinám všestrannou podporu a zároveň se stará o to, aby hendikepovaní spoluobčané byli bráni
jako součást naší společnosti.
Zvláštní cenu za mimořádný přínos kraji získal krajský radní a vysokoškolský pedagog Edmund Janisch. Nominováni byli i viceprezident
asociace Záchranný kruh a dlouholetý náčelník Horské služby Rudolf
Chlad a Milan Zukal, který přispěl
ke zrodu Česko bavorského geoparku či páteřní Cyklostezky Ohře.
Edmund Janisch je radním Karlovarského kraje pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy. Spolu se

Starosta Krásné Luboš Pokorný, prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška, zakladatelka Denního
stacionáře pro děti s postižením Věra Bráborcová a krajský radní Edmund Janisch (zleva). To jsou Osobnosti Karlovarského kraje roku 2015.	
Foto Stanislava Petele
svými kolegy založil Vyšší odbornou
školu cestovního ruchu v Karlových
Varech, která je zároveň nejstarší školou tohoto typu a zaměření
u nás. Na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole cestovního ruchu
v Karlových Varech pracoval nejen

jako vyučující, ale také jako ředitel.
V kategorii Starosta se radoval první muž Krásné u Aše Luboš Pokorný.
Více než důstojnými soupeři mu byli
starosta Ostrova Pavel Čekan a Quido Vlk z Valů u Mariánských Lázní.
Luboš Pokorný stojí v čele radnice

už 13 let a jeho zásluhou obec neuvěřitelně rozkvetla. Letos se Krásná
jako vůbec první v Karlovarském
kraji stala vítězem celorepublikové
soutěže Vesnice roku.
Snímky z vyhlášení na straně 4.

Záchranáři mají cestu přes hranice otevřenou
Hejtmani Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje společně se
saským ministrem vnitra Markusem
Ulbigem podepsali smlouvu o přeshraniční spolupráci zdravotnických
záchranných služeb.
Podpis ujednání završil dlouholeté
úsilí regionů o to, aby zdravotničtí záchranáři mohli zasahovat na
území sousedního státu v případě,
že tamní záchranná služba nebude
moci zásah provést vlastními sila-

mi. „Považuji to za velkou čest, že se
dnes právě v Karlových Varech odehrál významný akt, který jednoznačně usnadní zajištění přednemocniční
neodkladné péče po obou stranách
hranice. Nutno dodat, že jde o první
přeshraniční spolupráci tohoto druhu u nás. V našem kraji se v poslední době rychle rozvíjí cestovní ruch
spojený se stoupající oblibou skiareálů. Zvyšuje se počet lyžařů,
snowboardistů, horských turistů

v českém i německém příhraničí, a to
s sebou přináší větší četnost výjezdů
zdravotnických záchranářů,“ upozornil hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel.
„Věřím, že se tak ještě prohloubí
vzájemný vztah mezi českými regiony a Saskem a že při vyhodnocování
spolupráce bude moci pověřená pracovní skupina konstatovat naplnění Smlouvu o přeshraniční spolupráci záchranářů podepsali hejtmani Oldočekávání všech partnerů,“ dodal řich Bubeníček, Martin Půta, Martin Havel a saský ministr vnitra Markus Ulbig (zleva).
hejtman Havel.

Co považují radní Karlovarského kraje za svůj největší úspěch?

Dalibor Blažek

Miloslav Čermák

Jiří Červenka

Josef Hora

Edmund Janisch

Jakub Pánik

Petr Šindelář

Petr Zahradníček

Jsem rád, že se konečně
začalo diskutovat o zdravotním stavu stromořadí
podél silnic v majetku
Karlovarského kraje. Tato
otázka se dosud neřešila
a tak často vedle nových
či zrekonstruovaných komunikací straší přestárlé
a nebezpečné trosky stromů, které je nutné ošetřit,
případně vyměnit.

Za svůj největší úspěch považuji navýšení celkového
podílu Karlovarského kraje
na financování sociálních
služeb v rámci celé ČR
z hodnoty 2,9 % v roce
2012, na současnou výši
3,4%, což je o 40 mil. Kč
ročně více. Společně s poskytováním bezúročných
půjček na začátku roku se
podařilo finančně stabilizovat poskytování sociálních
služeb v našem kraji.

V uplynulém období se
v oblasti ekonomiky kraje
především podařilo plnit
rozpočet podle toho, jak
byl naplánován. Připravili
jsme návrh rozpočtu na
rok 2016 tak, aby byl
úsporný v provozních prostředcích, ale s důrazem
na investice. Rozpočet na
počátku prosince schválilo
krajské zastupitelstvo.

Podle mého názoru velmi
důležitým počinem je
program finanční podpory
obcím v regionu k odstřelu
černé zvěře na nehonebních pozemcích, tedy
v obcích. Podněty starostů
jsme vyřídili co nejrychleji, takže od projednání
do schválení programu
zastupitelstvem neuplynulo ani
6 měsíců.

Připomněl bych především rozšíření stipendií,
které kraj uděluje žákům
vybraných oborů středních
škol na zdravotnické
obory nebo úspěšnou účast
krajské výpravy na letní
olympiádě dětí a mládeže
v Plzni. Často se nás lidé
ptají, jestli nechystáme
rušení některé školy. Školy
nerušíme a rozhodně to
ani nemáme v plánu.

Za zásadní úspěch považuji pořízení moderního
zářiče pro pacienty chebské onkologie, díky tomu
jsme zachránili onkologickou péči pro lidi v našem
kraji. V oblasti dopravy
mám dobrý pocit z toho,
že se po dlouhé době podařilo dohodnout se státem
zkrácení výstavby silnice
R6 z původně plánovaného roku dokončení 2029
na rok 2025.

Karlovarský kraj zrealizoval společný nákup
zemního plynu pro své
organizace v hodnotě cca
23,5 milionu korun. Tím
se podařilo uspořit proti
minulému období více než
4 miliony korun. V roce
2016 budeme stejnou
cestou realizovat centrální
nákup elektřiny, do které
se mohou zapojit i města
a obce v kraji.

V červnu letošního roku
se náš kraj velmi úspěšně
prezentoval na celosvětové
výstavě EXPO v italském
Miláně. Podnikli jsme
další aktivity v úsilí o nominaci hornické krajiny
Krušnohoří a našich lázeňských měst na seznam
UNESCO. Kraj nechal
přestavět chebský špýchar,
a díky tomu získala Galerie 4 důstojné prostory.
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Díky centralizaci se zlepší podmínky
lékařské péče v karlovarské nemocnici

Další velkou proměnou prošla
karlovarská nemocnice. Karlovarský kraj tu ve spolupráci
s Karlovarskou krajskou nemocnicí dokončil projekt centralizace
lékařské péče, který zahrnuje rekonstrukci a dostavbu hlavního
pavilonu B. Sem se ze starých
nevyhovujících
nemocničních
budov L a M ve spodní části areálu přestěhují pod jednu střechu
dětské oddělení, ORL a infekční
oddělení. Součástí centralizace je
přístavba nového patra pavilonu
B pro infekční oddělení a také nástavba pro ORL.
„Rozhodnutí opustit budovy
v dolní části areálu nemocnice bylo správné. Obě jsou ve špatném
až kritickém technickém stavu.

Pacientům a zdravotníkům dětského, infekčního a ORL oddělení
budou sloužit přistavěné moderní
a kvalitně vybavené prostory rekonstruovaného pavilonu B, který
je propojen s pavilonem akutní
medicíny,“ řekl hejtman Martin
Havel.
„Celkové náklady projektu činí
129 milionů korun. Z toho dotace
z Regionálního operačního programu ROP Severozápad dosahuje 85 milionů. Zbývající část uhradí ze svého rozpočtu Karlovarský
kraj,“ připojil náměstek hejtmana
Jakub Pánik.
Stavba se rozkládá na ploše
5190 metrů čtverečních. V nových prostorách má oddělení
ORL 21 lůžek, dětské 30, infekční

20 a novorozenecká jednotka intenzivní péče 14 lůžek včetně šesti
lůžek intenzivní péče 3. stupně.
Infekční, dětské i ORL oddělení
disponují každé dvěma ambulancemi. Pavilon B byl upraven podle
standardů požární bezpečnosti
s novým přístupovým schodištěm
a výtahem pro infekční oddělení.
Rekonstruovaná část se dočkala
zateplení, včetně výměny všech
původních oken. Současně v budově D vznikly centrální šatny
zdravotnického personálu pro
331 žen a 51 mužů a z budovy D
do G se přesunul hlavní sklad.
„Jsme rádi, že se povedlo realizovat tento projekt, o který naše
nemocnice usilovala již delší dobu. Centralizace je především be-

nefitem pro naše pacienty, kterým
je péče poskytována v těsné vazbě
na hlavní budovu, kde je diagnostika, nebo jednotky intenzivní péče,“ uvedl Josef März, generální
ředitel Karlovarské krajské nemocnice.
Dodavatelem stavby byla společnost OHL ŽS. Termín dokončení prací se zdržel zhruba o tři
týdny. Stavebníci totiž při bouracích pracích narazili na nečekané
komplikace v podobě azbestu ve
střešní konstrukci. Regionální
rada ROP Severozápad na návrh
Karlovarského kraje odsouhlasila
posunutí ukončení projektu. Díky tomu kraj dodržel podmínky
smlouvy o poskytnutí dotace.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu
Seniorům slouží bezplatná
právní poradna
Na popud hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla
začala na krajském úřadě fungovat bezplatná právní poradna
pro seniory. Její služby mohou
zájemci využít vždy první středu v měsíci, v době od 13:00 do
16:00 hodin. Konzultace zajišťují pracovníci odboru legislativního a právního v zasedací
místnosti č. 122 v hlavní budově A.

Kraj má plán dopravní
obslužnosti do roku 2028
Karlovarský kraj sestavil plán
dopravní obslužnosti v regionu
na léta 2016 až 2028. Rozsah
veřejné autobusové a vlakové
přepravy by se neměl ve střednědobém ani dlouhodobém
horizontu nijak výrazně měnit.
Návrh počítá například se zorganizováním výběrových řízení
na autobusové dopravce, kteří
budou linky na základě objednávky kraje obsluhovat až od
roku 2019. Nové smlouvy by
měly být podepsány v prosinci
2016. Výběrem projdou i drážní dopravci v závislosti na tom,
zda na tratích provozují nová
vozidla pořízená z evropské dotace. Součástí plánu je také návrh jízdních řádů na rok 2016
i ten výhledový. Řády na příští
rok byly jako obvykle projednány s městy a obcemi v průběhu
léta.

Zrekonstruované prostory karlovarské nemocnice si prošli i vrchní sestra dětského oddělení Andrea Horáková, náměstek hejtmana Jakub Pánik a technický
ředitel Karlovarské krajské nemocnice Lukáš Holý (zleva).

v Sokolově

najdou maminky
nemocných dětí péči praktických lékařek pro děti a dorost.
Lékařky původně ordinovaly
v areálu Nemocnice Sokolov,
a byť se někteří rodiče obávali,
že se svou praxí skončily a zdravotní péče nebude zajištěna,
došlo pouze k přesunu do nových prostor. Praktické lékařky
MUDr. Jitka Majkusová a
MUDr. Andrea Beková úspěšně prošly výběrovým řízením
na uzavření smlouvy o poskytování lékařských služeb pro děti
a dorost, které vyhlásil krajský
úřad. S podporou náměstka
hejtmana Karlovarského kraje
Jakuba Pánika se jim také podařilo získat smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Místo v sokolovské nemocnici nyní bude
MUDr. Andrea Beková provozovat svou praxi v Ordinaci
Modré slůně s.r.o. v ulici Josefa
Kajetána Tyla 856. MUDr. Jitku Majkusovou najdou rodiče
s dětmi v ordinaci na nábřeží Petra Bezruče 430.

Kraj zvýší bezpečnost
žáků i pedagogů
na středních školách

Kraj nechá provést na svých
školách řadu opatření, která povedou k lepšímu zabezpečení
budov a ke zvýšení ochrany žáků
i pedagogů. Celkem 26 středních
škol zřizovaných krajem bude
mít už v průběhu příštího roku nové kamery, čipové karty či
bezpečnostní osvětlení. Kromě
pořízení kamer a dalších zařízení
budou připraveny také takzvané režimové plány, které budou
Děti ze Sokolova a okolí
upravovat pohyb osob ve školách
nepřijdou o potřebnou
a navrhnou zásady bezpečného
zdravotní péči
chování. Kraj chce na projekt vynaložit ze svého rozpočtu téměř
Nově hned na dvou místech 15 milionů korun.

Rozpočet počítá s hospicem, pokračovat Školáci z regionu uspěli v soutěži
bude i rekonstrukce chebské nemocnice Kraje pro bezpečný internet
Zastupitelstvo
Karlovarského
kraje na svém jednání 3. prosince
schválilo rozpočet na příští rok.
Rozpočet by měl být mírně přebytkový v oblasti provozních prostředků a schodkový v oblasti předfinancování a spolufinancování projektů
s dotací z EU a závazků kraje.
Příjmy by podle návrhu měly
tvořit 4, 39 miliardy korun, výdaje
4, 67 miliardy korun. Rozdíl bude
plně pokryt vlastními financemi
z Fondu budoucnosti, peníze kraj

dostane zpět v rámci doplacených
dotací.
K největším plánovaným investičním akcím Karlovarského kraje
v příštím roce by měla patřit výstavba pavilonu hospicové péče
v REHOS Nejdek, zahájení další
etapy obnovy Nemocnice Cheb nebo rekonstrukce Domova pro seniory v Hranicích.
V letošním roce 2015 hospodařil
kraj s příjmy ve výši 4,65 miliardy a výdaji 4,72 miliardy korun.

„Očekáváme, že za celý rok bude
schválený rozpočet v oblasti daňových příjmů mírně překročen
a výše skutečných rozpočtových
výdajů bude nižší,“ uvedl hejtman
Martin Havel. V prosinci Karlovarský kraj ještě uhradí roční splátku
návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí ČR ve výši 41,2
milionů korun a poslední letošní
měsíční splátky všech tří úvěrů
v celkové sumě okolo 9 milionů
korun.

Vystřihněte si voucher
a navštivte výstavu zdarma

Cestu do hlavního města mohou lidé z Karlovarského kraje
spojit s návštěvou výstavy Bez
hranic, která mapuje umění
v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí v období mezi lety 1250
a 1550.
Nejstarší vystavené artefakty pocházejí z druhé poloviny 13. a ze 14.
století, početně pak převažují díla

pozdní gotiky, kdy získala výtvarná kultura severozápadních Čech
specifický ráz. Umělecká díla z období od poloviny 14. století až do
vypuknutí husitství pocházela ponejvíce z Prahy a byla objednávaná
významnými šlechtickými rody pro
jejich panství v severozápadních
Čechách.
Výstavu si mohou lidé prohléd-

nout až do 13 března 2016 ve Valštejnské jízdárně Národní galerie
v Praze.
Voucher je určen pro širší rodinu
- 2 dospělí a až 3 děti do 15 let zároveň. Tyto osoby budou mít zaručen
po odevzdání vystřiženého voucheru z novin vstup zdarma na výstavu.
Samozřejmě platí, že na tento voucher může jít zdarma i jednotlivec.

Voucher
na volný vstup
pro obyvatele
Karlovarského
kraje*

27. 11. 2015 —— 13. 3. 2016
Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1
www.ngprague.cz
Projekt vznikl za PodPory

* platí pro jednu až dvě dospělé osoby a až tři děti do 15 let

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnilo vyhlášení
vítězů a předání cen školákům, kteří
uspěli v soutěžním kvízu projektu
Kraje pro bezpečný internet. Elektroniku a další ocenění převzaly děti
z rukou hejtmana Karlovarského
kraje Martina Havla a ředitele pro
vnější vztahy společnosti Microsoft
Václava Macha.
Odborným partnerem projektu
je Národní centrum bezpečnějšího
internetu a společnost Microsoft,
finančně projekt podporuje Mini-

sterstvo vnitra ČR. Do řešení soutěžních otázek se v letošním ročníku
zapojili školáci a studenti z deseti
krajů. „Záštitu nad akcí převzala
Asociace krajů České republiky a já
jsem rád, že se účastní poprvé i děti
z našeho regionu,“ upřesnil Martin
Havel.
Do soutěžního kvízu se zaregistrovalo celkem přes 21 tisíc dětí
a studentů z celé republiky. „Naším
cílem je, aby zvlášť mladí lidé uměli informační technologie užívat
rozumně, aby se technika stala je-

jich pomocníkem, nikoli hrozbou,“
uvedl Václav Mach ze společnosti
Microsoft.
V soutěži za Karlovarský kraj
uspěla Martina Strašilová z 2. Základní školy Cheb, dále Denis Lexa
a Aleš Máček ze Základní školy
Josefa Václava Myslbeka Ostrov.
Děti získaly mobilní telefon, tablet,
herní konzoli XBOX od společnosti Microsoft a další dárky. Hejtman
Martin Havel v závěru přislíbil, že
se kraj zapojí do soutěže i v příštím
roce.

Seniorům v Perninku slouží nové pokoje
V Domově pro seniory v Perninku byl dokončen projekt s názvem
„Domov pro seniory v Perninku.
Stavební úpravy – Úprava přízemí
pavilonu B – 6 pokojů“, v rámci něhož byla za finanční podpory Karlovarského kraje provedena kompletní rekonstrukce a modernizace šesti
dvoulůžkových pokojů.
Od července letošního roku zde
stavební firma Credostav modernizovala pokoje v celkové hodnotě
bezmála 1,7 milionu korun. „Místnosti, které prošly rekonstrukcí,
slouží především imobilním klientům či klientům, kteří se pohybují pomocí zdravotních pomůcek.
Proto jsem rád, že jsou nové pokoje
přizpůsobeny možnostem těchto
klientů a vybaveny tak, aby bydlení
zde bylo nejen moderní, ale také příjemné,“ uvedl náměstek hejtmana
Miloslav Čermák.
V rámci stavebních úprav byla
provedena také výměna rozvodů,
položeny podlahové krytiny či instalováno nové osvětlení. Vzhledem k potřebám klientů došlo také
k rozšíření vstupních prostor pro
usnadnění pohybu a poskytování
zdravotní péče, či k pořízení nového
moderního nábytku pro lepší komfort bydlení.
„Rád bych poděkoval všem, kteří

se na stavebních úpravách podíleli.
Protože rekonstrukce probíhala za
plného chodu Domova, patří díky
především klientům za jejich trpělivost, ale také všem zaměstnancům
za práci ve ztížených podmínkách.
Věřím, že tyto nové pokoje zcela
určitě zpříjemní bydlení, ale také
umožní lepší poskytování péče o klienty Domova,“ uvedl ředitel Domova pro seniory Alfréd Hlušek.
Touto investiční akcí však modernizace Domova pro seniory Pernink

nekončí. Na příští rok jsou naplánovány další akce. „V rozpočtu Karlovarského kraje máme připraveny
finanční prostředky ve výši 5,1 mil.
Kč, za které bude realizován nový
evakuační výtah ve střední části Domova. Tím bude dosaženo plné bezbariérovosti objektu. Také v dalších
letech se počítá s postupnou modernizací tohoto pobytového sociálního zařízení,“ uzavřel náměstek
Čermák.

S obyvateli Domova pro seniory si pohovořil náměstek hejtmana Miloslav
Čermák.
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SERIÁL KRAJSKÝCH LISTŮ
Představujeme úspěšné firmy

Mezi Chebem a Hofem začaly
znovu jezdit osobní vlaky

V Karlovarském kraji působí celá řada firem, které
úspěšně dobývají světové trhy. V novém seriálu
Krajských listů vám je postupně představíme.
Firma OK Textil s. r.o. se sídlem
v Aši je tradičním výrobcem pletených šál a čepic různých druhů.
Zároveň provádíme strojové vyšívání a konfekci.
Naši zaměstnanci provádí již více
než 20 let profesionální zakázkovou výrobu pro předními fotbalové, hokejové a další sportovní kluby v naší republice a v zahraničí.
Nejenom fanoušci z Bayernu
Mnichov, Realu Madrid, Manchesteru United nebo z Plzně, ze
Sparty či Slávie, z Olomouce či
z Českých Budějovic, se šálami od
nás fandí i příznivci malých klubů
z oblastních soutěží.
Převážná část naší produkce
míří také za hranice. Do Německa, Holandska, skandinávských
zemí a úspěšně se rozvíjí spolupráce s firmou CCM, která si
u nás nechá vyrábět šály a čepice
s výšivkami pro hokejové kluby
z USA a Kanady.
Díky filosofii firmy, týkající se zejména špičkového vybavení strojů a také kvality produktů, jsme
realizovali prestižní zakázky, jako
například v tomto roce pro MS
v ledním hokeji, pro basketbalovou euroligu, zakázky pro firmu
Adidas a spoustu jiných.
Naše pletené zboží je také velmi
oblíbené u reklamních agentur
a u firem, které chtějí mít vlastní
unikátní logo vypletené či vyšité
nejen na čepicích či šálách pro své
zaměstnance či zákazníky.

Na trase z Chebu přes Aš, Selb do Hofu opět jezdí osobní vlaky. Obnova trati na české straně vyšla na asi 75 miliónů korun, na německé straně 14 miliónů eur. Osobní doprava se na uvedený úsek vrací přesně po 70 letech,
poslední vlaky tady vozily cestující v roce 1945. Nákladní doprava byla ukončena v roce 1995. Železnice mezí Aší
a Hofem byla postavena v roce 1865, tedy před 150 lety.

Karlovarský kraj se nebojí investic
a velmi rychle snižuje dluh
Motivy, které nám poskytnou
naši zákazníci, zpracují naši grafici a během velmi krátké doby
pošleme zpět předlohy hotových
výrobků ke schválení. Během
několika pracovních dní jsme
schopni odeslat námi vyrobené

šály či čepice.
Úspěch ašské firmy OK Textil
stojí na souhře všech našich zaměstnanců, kteří denně vyrábějí
unikátní na zakázku vyrobené
pletené výrobky i profesionální
výšivky.

Firma:
OK Textil s. r. o.
Sídlo:
Aš
Výrobní program: Pletení šál a čepic, vyšívání

Karlovarskému kraji se daří velmi
dobře nakládat s finančními prostředky ze svého rozpočtu, a to především v oblasti investic a snižování
dluhu vzniklého předfinancováním
a spolufinancováním akcí s dotací
z Evropské unie. Vyplynulo to ze
srovnávacích výpočtů CRIF – Czech
Credit Bureau, a.s., které zveřejnil
na konci listopadu časopis Obec &
finance.
Analýza hodnotila kapitálové výdaje krajů i růst dluhu. Co se týče kapitálových výdajů, za všechny kraje se
podíl kapitálových výdajů na celkových pohyboval od 11 % v roce 2013
až do 14 % v roce 2010. V ostatních
letech se kapitálové výdaje krajů na
jejich celkových výdajích podílely

13 %. Z hlediska tohoto ukazatele si
nejlépe vedl Karlovarský kraj, který v průměru za poslední čtyři roky
dosahoval 21 % podílu. „Výsledek
analýzy nás samozřejmě potěšil, je
to jasný důkaz toho, že jsme dokázali
uskutečnit naplánované investiční
akce, na řadu z nich jsme úspěšně
získali evropské dotace, další jsme
hradili výhradně z krajského rozpočtu. K těm největším financovaným z peněz kraje patřila například
výstavba pavilonu akutní medicíny
v karlovarské nemocnici,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Martin
Havel.
Časopis uvedl také data týkající se
dluhu krajských samospráv, mimo
jiné se věnoval údajům CRIF týkají-

cím se meziročního zlepšení podílu
dluhu na příjmech za poslední čtyři
roky. „Podle těchto dat největšího
snížení této hodnoty vykázal Karlovarský kraj, dále pak ještě Jihočeský
kraj. I v příštím roce předpokládáme
další naplnění všech závazků kraje
včetně splátek úvěrů, které posloužily například k financování projektů
modernizace krajských silnic a dalších akcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Pánik.
Hodnocení společnost CRIF uzavřela konstatováním, že krajské samosprávy jako celek navzdory pomalému náběhu prokázaly své právo na
existenci. Dokázaly přizpůsobovat
své příjmy výdajů a jejich hospodaření bylo v celém období vyrovnané.
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Nejhezčí kroniku mají
v Karlových Varech

Zvláštní cenu za mimořádný přínos kraji Edmundu Janischovi předával hejtman Martin Havel.

Kronikou Karlovarského kraje
byla letos vyhlášena kronika Karlových Varů. Tomáš Tišler, který ji
psal, se uznání bohužel nedožil, zemřel letos v březnu. Druhou příčku
obsadila chebská kronika Jindřicha
Turka a bronz patřil chodovské kronice, kterou vede Jitka Hloušková.
Karlovarský kraj pořádá soutěž
„O nejlepší kroniku Karlovarského
kraje“ jednou za dva roky a vítězové
bývají vyhlášeni v rámci semináře
kronikářů. Ani letos tomu nebylo jinak. Na akci, která se konala
v Muzeu Cheb, dorazili nejenom

Osobností Karlovarského kraje v kategorii kultury a služeb veřejnosti se stala Věra Bráborcová. Na snímku s radním Josefem Horou a náměstkem hejtmana Miloslavem Čermákem.

Slavnostní předávání cen zpříjemnila zpěvačka Ilona Csáková

Ocenění si užíval i prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška.

Foto Stanislava Petele

kronikáři, ale také starostové, místostarostové a všichni další, kteří se
zapojují do psaní kronik.
Součástí semináře byla poutavá
přednáška Karla Halla ze Státního
okresního archivu v Chebu, který
promluvil o kronikách v digitální
době a o možnostech, jak k práci využít moderní technologie. Na konci
programu pak byli oceněni nejlepší
kronikáři. „Do letošního ročníku se
přihlásilo nakonec celkem 9 kronik.
Hodnotící komise, která byla složena z ředitelů příspěvkových organizací z oblasti kultury, posuzovala

nejen grafické a výtvarné zpracování kronik, ale také například jejich
přehlednost, formu psaní či jak je
vyřešena otázka příloh,“ upřesnila
vedoucí oddělení kultury na krajském úřadě Anna Klímová.
Další ročník soutěže „O nejlepší
kroniku Karlovarského kraje“ bude
vyhlášen v roce 2017. „Karlovarský
kraj chystá pro další ročníky řadu
změn, jejichž cílem je zvýšení zájmu
o soutěž. Změny budou spočívat
například v rozdělení soutěžících
do kategorií dle velikosti obce či
města,“ doplnila Anna Klímová.

RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Rubrika regionálních specialit
sice skončila, ale čtenáři Krajských listů o zajímavé recepty
nepřijdou. Od ledna budeme
přinášet recepty národnostních
menšin.

Ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny, který nedávno oslavil desetileté výročí, se
můžete těšit na speciality slovenské, maďarské, romské, vietnamské, běloruské, ukrajinské nebo

ruské kuchyně.
S výrobky se řada lidí seznámila už na Dnech pro národnostní
menšiny. V nové rubrice tedy poodhalíme tajemství cizokrajných
kuchyní.

TŘÍDĚNÍ ODPADU
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NEBOJTE SE TŘÍDIT SPRÁVNĚ

Odpad roztříděný do barevných kontejnerO 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 odpadO z domácností.

,tARLOVARSKÝ
f KRAJ

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

SKLO

SMĚSNÝ ODPAD
(popelnice)

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).
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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.

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.
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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.

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

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

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

�� MÁTOSMYSL.
TŘIĎTE ODPAD.
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Co se děje s vytříděným odpadem
Nové výrobky

Svoz tříděných odpadů
Qfpady odložené do barevných kontej
nerů sváží svaz.ové vaz.y na dotfloovacf
linky (každý druh zvlášť).

Nejčastěji se z recyklované
skla vyrábí lahve na nápge
a obalové sklo na potraviny, ale i te
pelné Izolace.

Dotři dbvací I i nka
Qtiady svezené z barevných kontejnerů
je nutné dále dotHdit. Na dotfioovacfch
linkách se oqiady tffdf na jediotlivé druhy
pale jejich dalšího zpracování (recyklace)
a zároveň se odstraňují nežádoucí �fměsi
a nečistoty.

Z PET lahví se vyrábí na�fklad
vlákna pro výplň zimních bund
a spacáků nebo pro výrobu zátěžOJých koberců nebo tepelných
izolací. Z fólií se vyrábí opět fólie
a různé pytle. Ze směsi plastů vznikají o�dkové koše, zahradní nábytek.
protihlukové stěny apcxi

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

Skoro polovinu
vstup,f suroviny v papírnách �i výrobě
nového papíru �edstavuje sběrový
papír. Papír se dá recyklovat pětkrát až
sednicrát.

Každý druh
plastu se zpracovává jinou technologií.
Jednotlivé plasty se drtí na jemné vloč
ky, které se vype-ou a dále zpracovávají
�evážně taverím na gramJe. Ty se dále
používají na výrobu nových výrobků.
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:..'\ MÁ TO SMYSL.

V

TŘIĎTE ODPAD.

Recyklační závody na nápojové kartony
jsou jen dvou typů. Tím nejběžnějším je
papírna, kde se papírenská vlákna zprac1:1
jí na výrobu nového papíru, zbylé fólie se
mohou využít na výrobu dalších výrobků.
Druhou možností, kde se nápojové karta
ny recyklují, je továrna na speciální sta vební desky.
• Sklo se může reLl.l.:>;:::u.J�·""•�
cyklovat stále dd<ola. N adrcené skleně
né střepy se ve sklárnách �imfchávajf
do sklářského krrene. Využíváním stře
pů se šetří suroviny a energie.

•

PAPÍR
PAPÍR

Noviny,
časopisy
Noviny,
časopisy
Sešity
Sešity
Kancelářský
papír
Kancelářský
papír
Reklamní
letáky
Reklamní
letáky
Knihy
Knihy
Papírové
krabice
Papírové
krabice
Vlnitá
lepenka
Vlnitá
lepenka
Papírové
obaly
Papírové
obaly
Papírové
sáčky
Papírové
sáčky

více informací o třídění a recyklaci
více
informací
o třídění a recyklaci
odpadů
na www.jaktridit.cz
odpadů na www.jaktridit.cz

• • Mastný
a jinak
znečištěný
papír,
papírové
kapesníky
Mastný
a jinak
znečištěný
papír,
papírové
kapesníky
a aručníky,
papírové
pleny,
uhlový
(propisovací)
papír, papír,
ručníky,
papírové
pleny,
uhlový
(propisovací)
voskový
papír,
pauzovací
papírpapír
(patří(patří
do sběrných
ná- návoskový
papír,
pauzovací
do sběrných
dob
na
směsný
odpad)
dob na směsný odpad)
• • Dehtový
papír
(patří
do sběrDehtový
papír
(patří
do sběrných nádob na směsný
ných nádob na směsný odpad
odpad nebo do velkoobjemových kontejnerů)
nebo do velkoobjemových
• Vícevrstvé obaly - nákontejnerů)
pojové kartony (pat• Vícevrstvé obaly - nápojové
ří do sběrných nádob
kartony (patří do sběrných
označených oranžovou
nádob označených oranžovou
nálepkou)
nálepkou)

Do
Donádob
nádobnepatří:
nepatří:

••
••
••
••
••
••
••
••
••

informací
o třídění
a recyklaci
vícevíce
informací
o třídění
a recyklaci
odpadů
na www.jaktridit.cz
odpadů
na www.jaktridit.cz

Žárovky
(patří
do sběrných
nádob nakeramika
směsný odpad)
Zrcadla,
drátěné
sklo, autoskla,
a porcelán
Zrcadla,
drátěné
sklo,
autoskla,
keramika
porcelánnebo
(patří do sběrných nádob na směsnýa odpad
(patří
do sběrných nádobkontejnerů)
na směsný odpad nebo
do velkoobjemových
do
velkoobjemových
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KULTURA | KŘÍŽOVKA

PROSINEC | 2015

KULTURNÍ TIPY
Jan Jakub Ryba
Česká mše vánoční
Vánoční
klasika
v podání
Základní umělecké školy Sokolov.
19. 12. 2015 Klášterní kostel
sv.
Antonína
Paduánského
v Sokolově. Začátek v 19 hodin.

Veselé vánoční hody
adventní koncert
Zazní skladby od G. F. Händela,
A. Vivaldiho, J. J. Ryby, G. B. Cervetta aj. Účinkují: přední operní
pevkyně Zdena Kloubová - soprán, Dana Hegerová - flétna, Petr Přiby - viola, Jan Sládeček - violoncello, David Švec - cembalo.
19. 12. 2015 Klášterní kostel
Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Začátek v 17 hodin.

Vánoční koncert
MDO Cheb
Program: J. Strauss, G. Bizet,
J. Pavel, J. de Haan a další. Vystoupí Mládežnický dechový orchestr Cheb při ZUŠ J. Jindřicha
Cheb. 19. 12. 2015 KC Svoboda
Cheb. Začátek v 15 hodin.

Adventní koncert:
Vondráši, Matouši
Tradiční adventní koncert DaD
kvintetu nabídne letos výraznou
změnu v programu. V první části
koncertu zazní Irská suita, skladba sestavená z tradičních irských
vánočních písní. V druhé části
uvede DaD kvintet české a moravské vánoční koledy. Spoluúčinkuje Velmi malý komorní
orchestr Varvary Divišové a Příležitostný komorní pěvecký sbor

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA
ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO SENIORY

Varvary Divišové. 20. 12 2015. Galerie umění Karlovy Vary. Začátek
v 17 a 19.30 hodin.

Domácí betlémy
Náboženská obec Církve československé husitské pořádá v Klubu Sofia na faře CČSH výstavu
domácích betlémů. Zahájení výstavy 27. listopadu v 16 hodin.

Výhercům, kterými jsou
Oldřiška Tůmová z Aše,
Veronika Kašpárková ze
Žlutic
a Pavel John z Karlových
Varů,
gratulujeme. Zasíláme jim
publikace o našem kraji.
Památku nechal přestavět
z původního gotického hradu Mikuláš z Lobkovic v roce
1578. Součástí areálu je i panský pivovar.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou
posílejte do 5. 1. 2016
na e-mail:
veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
nebo na poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika Severová,
Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.

Zuzana Stirská je „českou Fitzgeraldovou“ a Gospel Time swinguje jako pravý černošský sbor.
Do vystoupení vkládají celou duši
a posluchači se často nechají atmosférou koncertu strhnout.
Žánrově brousí často i daleko
za hranici gospelu, neboť cílem
tohoto společenství je především
kvalitně pobavit publikum, a to
jak hudebně, tak celým pojetím
svých vystoupení. 27.12. 2015.
Klášterní kostel Zvěstování Panny
Marie v Ostrově.
Začátek v 17 hodin.

Věk pro nás není překážkou
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel vyhlašuje v pořadí již
3. ročník oblíbené výtvarné soutěže
pro seniory s názvem „Věk pro nás
není překážkou“. Soutěž je určena pro všechny seniory nad 60 let,
kteří rádi tvoří a věnují se některé
z výtvarných činností. Jejím cílem
je ukázat, že i v pokročilém věku se
dá žít aktivním životem.
Pravidla:
Práce mohou soutěžící posílat
v termínu od 1. 12. 2015 do 31. 1.
2016.

Sbor Fontána
Vánoční koncert
Smíšený pěvecký sbor Fontána zve všechny své příznivce na
koncert, na kterém zazní známé
i méně známé koledy a klasické
sborové písně českých i evropských autorů. Na klavír bude
doprovázet paní Eva Mikešová Matějková. Pro posluchače bude
připraveno malé občerstvení.
27. 12. 2015 Anglikánský kostel Mariánské Lázně. Začátek
v 16 hodin.
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Jaroslavu Foglarovi kdosi
ukradne ježka v kleci a deník.
Spisovatele v pokročilém věku
to naštve: po letech znovu povolá Šípáky do akce a pověří je
úkolem získat artefakty zpět.
Jenomže ti mezitím vyrostli.
Soutěže v běhu už nevyhrávají,
už deset let se ráno neosprchovali studenou vodou a řeší, jak
dostát svým bývalým ideálům,
když musí živit rodinu a na hlavolamy nemají čas…
Západočeské divadlo v Chebu,
premiéra 19. prosince, začátek
v 19 hodin.
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Rychlé šípy
RELOADED
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Krajský úřad Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Nebo je mohou osobně doručit
po telefonické domluvě do kanceláře Veroniky Severové (tel.: 354
222 116).
V každé soutěžní kategorii budou
odbornou porotou vybráni tři vítězové, kteří se mohou těšit na dárkový koš a knihy o Karlovarském
kraji.
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Výstava představí figurkové
vyřezávané betlémy z rozsáhlé
sbírky řezbáře Václava Nekoly
z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Václav
Nekola rovněž představí ze
svých sbírek louskáčky, kouřící
panáčky a krušnohorskou pyramidu - tradiční vánoční výrobky
lidového umění Krušnohoří. Výstavu doplní archy papírových
betlémů. Od 28. 11. 2015 Královská mincovna Jáchymov.

Vyhlášení výsledků proběhne
v březnu 2016.
Soutěží se celkem ve 3 kategoriích, a sice:
1. ruční práce;
2. kresba, malba, grafika;
3. fotografie.
Každý soutěžící může přihlásit
pouze jednu práci. Práce musí mít
popisek se jménem a příjmením,
věkem a kontaktem (adresa + telefon).
Práce mohou soutěžící posílat
poštou na adresu:

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.55)

Betlémy

PŘEDLOŽKA

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
Zřícenina hradu Kynžvart

Zuzana Stirská
& Fine Gospel Time
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NÁZORY KRAJSKÝCH ZASTUPITELŮ

Kraj se věnuje rozvoji cyklostezek Malý výhled do budoucna
Jakub Pánik,
náměstek
hejtmana
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Kraj věnuje nemalé peníze na dostavbu a údržbu páteřní Cyklostezky
Ohře, ale snaží se věnovat pozornost
i ostatním cyklostezkám v regionu,
podporovat obce v rozvoji cyklistické
infrastruktury a v údržbě stezek.
Kraj v rámci cyklostezky Ohře
v minulých letech nově vybudoval
s přispěním
evropských
fondů
18 km cyklostezky s celkovými náklady asi 164 miliony korun, z tohoto byly necelé 142 miliony pokryty
přijatými dotacemi. Kraj se tak stal
vlastníkem nového majetku, u něhož
je v rámci pravidel dotačních programů nutné zajistit po dobu pěti
let tzv. udržitelnost projektu. I kdyby
ale nešlo o podmínky udělení dotací,
tak by se kraj přesto o svůj majetek
musel starat a zajišťovat bezpečnost
pohybu cykloturistů. Stejný případ
je i část cyklostezky mezi Sokolo-

vem a Kynšperkem nad Ohří v délce
16 km, kterou nechal vystavět stát
v rámci zahlazování škod po těžbě
a později ji Ministerstvo financí ČR
předalo do majetku kraje.
O další úseky Cyklostezky Ohře,
které nejsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, se starají města,
jako například Cheb, Kynšperk
nad Ohří, Sokolov nebo Loket, ale
také Šemnice, Kyselka či Velichov.
A právě na podporu obcí má kraj dotační titul na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury, z něhož mohou
čerpat nejenom na výstavbu cyklostezek, ale také na údržbu i jejich
značení. Ročně kraj vydá na těchto
příspěvcích 3 – 4 miliony korun, v letošním roce získalo dotaci například
město Boží Dar nebo Stráž nad Ohří.
Dalším dotačním programem
kraje směřující kromě jiného na
rozvoj cyklistiky je „Program obnovy venkova“ a program na podporu aktivit v cestovním ruchu. Obce
ale mohou chybějící finance získat
i z dotačního programu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro
poskytování příspěvků na výstavbu
a údržbu cyklistických stezek, který
je pravidelně vyhlašován již od roku
2008.

Proti nezaměstnanosti v kraji
Jan
Tancibudek
zastupitel
Karlovarského
kraje,
KSČM

Vždy rád slyším, že se zvyšuje zaměstnanost. V ČT nedávno zaznělo,
že „Karlovarský porcelán zvyšuje
výrobu, ale asi budou chybět zaměstnanci“. Není se čemu divit.
Když se po „sametové revoluci“ vše
zpochybnilo a odmítlo jako přežitek, tak tady jsou plody. Stále kolem
dokola slyšíme, že nemáme vize,
koncepce a nevím, jaké ještě pojmy
k hodnocení ekonomické situace
a hodnocení situace na trhu práce
použijeme. Nebojme se už konečně
použít slovo plán. Každý rok slyšíme, jak se zatočilo s „totalitou“.
Nebylo dovoleno přijmout ani zákon
o strategickém plánování, pětileté plány se záhy odstranily. Ano,
i učňovské školství mělo plány výuky.
Teoretické i praktické. Protože bylo
známo, kolik řemeslníku odchází
v každé továrně každý rok do důchodu, kolik jich budeme muset nahradit. Každý si totiž musel dokončit další vzdělání buď na středním
odborném učilišti nebo na střední
škole. To jsem slyšel i při diskusi
s poslancem Jaroslavem Borkou
v restauraci Kino v Hroznětíně, kde
byl 17. listopadu jako vzácný host.
Někteří řemeslníci si s ním rádi popovídali. Vyjadřovali mimo jiné rozhořčení nad nedostatečnou mzdou,
která nezajišťuje důstojný život.
A vůbec jim kupodivu nevadilo, že za
socializmu byla povinnost pracovat.
Po odjezdu J. Borky pokračovala živá
diskuse i za přítomnosti Petra Šikýře, kandidáta pro volby do krajského
zastupitelstva. Můžeme mluvit o právech od rána do večera, ale právo bez
povinnosti je prázdným obsahem.

Systém, plánování a plánovitost je
vždy lepší než chaos. Řeč zašla i na likvidaci továren jako byly ŠKODA Ostrov nebo masokombinát Hroznětín.
I tam byla učňovská střediska. Prostě
profese – řezník uzenář… Nebo obráběč, svářeč a údržbář…? Přišla také
otázka, proč musely skončit Rukavičkářské závody Abertamy. Práce šla za
lidmi. Mnohé ženy měli možnost pracovat doma a při tom vychovávat děti.
A dále, proč musela skončit karlovarská mlékárna? O papírnách Merklín,
Pstruží a Potůčky je škoda mluvit.
A zrovna tak o dalších výrobních závodech v okrese Karlovy Vary. To není
nostalgie, ale poznaná skutečnost…
V onom připomínaném období
jsme měli také profesi malířka porcelánu. Odbornost řemeslníků byla
na vysoké úrovni. Samozřejmě se
výroba automatizovala, ale odborný
přístup je vždy na místě. Je také jasné, že člověk se dokáže přizpůsobit
a naučí se novou práci. To by dokázali
určitě opět dělníci a dělnice v porcelánce Loket i v Jakubově. A mohlo by
se pokračovat. Nejdříve ale musíme
člověka odborně připravit. Je co řešit a Karlovarský kraj si to zaslouží,
slýcháme často na jednání zastupitelstva. Je to ale běh na dlouhou
trať, neboť vše se odvíjí od politických
rozhodnutí vlády. A mluvit jen o svobodě a demokracii? To je hezká věc,
ale pravdou je, že bez ekonomické
svobody není svoboda člověka žádná. Zkusme ale postavit k soustruhu
nepřipraveného člověka. Není znám
příklad, že by to dopadlo dobře. Dnes
čtu, že se nám daří stavět průmyslové
zóny a cizí investoři nám pomohou pozvednout „český“ průmysl a ponechají si za to jen zisky podložené levnou
pracovní silou našich lidí. A na druhé
jsme výše uvedené průmyslové podniky
zavřeli a nechali rozkrást.
Na závěr si dovolím tomto čase jako
místopředseda klubu KSČM popřát
všem lidem v Karlovarském kraji
o Vánocích, a do roku 2016 hodně
zdraví, klid a mír.

Barbora
Vojtová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
KSČM

Blíží se konec roku a je třeba nejen
bilancovat pomalu končící volební
období současného zastupitelstva,
ale především říci, co vše připravujeme pro nadcházející roky. Problémy, které trápí občany, je nutné řešit
s výhledem do dalších let. Karlovarský kraj je zřizovatelem krajské
nemocnice a významným způsobem
se podílí na zajištění zdravotní péče.
Kromě toho organizuje i zdravotnickou záchrannou službu a lékařskou pohotovost, takže je bezpodmínečně nutné i nadále udržet síť
nemocnic a všech služeb, které kraj
dosud zabezpečuje. Sociální oblast
je druhým nejdůležitějším bodem,
kde budeme zásadně prosazovat,
aby Karlovarský kraj dodržel své
dlouhodobé závazky. Důležitá je
starost o seniory, zajištění míst
v domovech důchodců, penzionech,
hospicových lůžek i podpora domácí
péče o seniory.
Mimoto je důležitá podpora programů sociální politiky na zvyšování zaměstnanosti, a to především
v okrajových částech okresů. V poslední době se jasně ukázal problém
s nedostatkem řemeslníků a odbor-

Dětský klub
Věra
Bartůňková,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
KSČM

Jak se promítnou změny „Strategie
vzdělávací politiky 2020“ do našeho
kraje?
Strategie vzdělávání 2020 je
klíčovým dokumentem a zároveň
podmínkou pro čerpání prostředků
z EU. Tento dokument má 3 klíčové
priority:
1) snižování nerovnosti ve vzdělávání
2) podpora kvalitní výuky učitele
3) odpovědné a efektivní řízení
vzdělávacího systému
Sladit rodinný a profesní život obzvlášť pro ženy je v dnešní hektické
době opravdu oříšek. V době, kdy
jsou rodiče v práci, a děti nemají
školní vyučování, nemohou jim zajistit hlídání. Na mnoha ZŠ družiny fungují v režimu, který se značně
liší od pracovní doby a v některých
školách z výročních zpráv vyplývá,
že je vůbec obtížné děti do družin
umístit. Navíc školní družiny neřeší
problém převádění dětí do kroužků
- což je jednou z náplní dětských klubů. Stávající situaci celostátně řeší
ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím vypsání výzev na
zřizování tzv. dětských klubů.
Má potřebu Karlovarský kraj
zřizovat zde dětské kluby? Chtějí
politici opravdu naplňovat cíle rovné příležitosti žen a mužů na trhu

níků s technickým vzděláním. S výhledem do dalších let je třeba podpořit reformu systému vzdělávání
tak, aby se propojilo studium s praxí. Vzhledem k tomu, že se osvědčuje
tzv. duální vzdělávání, propojení
škol s podnikovou praxí a i české
firmy toto doporučují, budeme se
snažit prosadit taková opatření do
praxe tak, aby umožnila, že čeští řemeslníci budou opět plně uznáváni.
Podpora vědy, výzkumu a rozvoje zemědělství se zvyšováním zaměstnanosti také velmi úzce souvisí. Rozvoj
technologií a příprava budoucích
odborníků je základem fungování
celé společnosti. Obnovení tradičního zemědělství, včetně zpracování
produktů, je aktuálním problémem
nejen Karlovarského kraje, ale celé
republiky.
Pokud jde o důležité projekty našeho kraje, je velkým závazkem
oprava národní kulturní památky
Císařských lázní v Karlových Varech, čímž by došlo k zatraktivnění
lázeňského centra krajského města,
včetně možného využití kulturních
tradic.
V oblasti dopravy jsou preference
jasné - dobudování rychlostní komunikace R6, neopomenout severozápadní část obchvatu Karlových
Varů, rozvoj dalších linek letiště.
Je mnoho dalších oblastí, na které
budeme muset zaměřit svou pozornost. Čeká nás spousta práce a budeme rádi, když nám vy, občané, budete předávat své podněty, návrhy,
připomínky…

práce, další vzdělávání a karierové
vzdělávání? Nebo je naplňují místo
v době vypsání výzev až v době předvolebních kampaní = účelově jen
s cílem získání hlasů pro své znovuzvolení?
V Karlovarském kraji se stále řeší
odchod mladých rodin do jiných regionů, zejména do hlavního města
Prahy. Nestojí za jejich odchodem
i nezájem politických stran řešit
s mladými jejich malé i větší rodinné
starosti? Podporuje KÚ dostatečně
místní neziskové organizace, které
mají chuť se k inovacím a změnám
připojit přímo ve městě Karlovy
Vary?
Když už se najde nezisková organizace, narazí na liknavost
politiků, jež by mohli pomoci při
hledání vyhovujících prostor. Jde
o to, aby prostory vyhovovaly účelu
a byly dostupné pro rodiče. Aby byly
někde v dosahu MHD, případně
s možností parkoviště. No a navíc,
aby byly k dispozici i po skončení
udržitelnosti projektu za slušnou
cenu.
Snad bychom mohli v této nové
sféře pomoci rodičům i jejich dětem
a stát se nikoliv průkopníky mezi
ostatními kraji ČR, ale aspoň stát na
stejné startovní dráze a nebýt hned
od začátku na „chvostu tabulky“.
Bylo by dobré, pokud by se podařilo
přesvědčit zdejší občany i jejich zástupce ve volených orgánech, že nová
instituce „Dětských klubů“ je užitečná a v krátké době realizovatelná.
Za námět a pomoc při přípravě
článku děkuji paní Boženě Turoňové,
kterou možná znáte z akcí pořádaných neziskovou organizací Bludiště.
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Zkusme vstoupit do nového roku
s klidem a s nadějí
Markéta
Wernerová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Blíží se Vánoce a každý z nás se
určitě bude snažit zapomenout na
bouřlivé události letošního podzimu.
Nám dobře známý svět se pod tíhou
událostí v Paříži i jinde v Evropě
zásadně změnil a změny budou pokračovat. Všední starosti a trápení
jsou ve světle vzrůstajícího pocitu
ohrožení odsunuty do pozadí. Není
divu. Nebezpečnému tlaku jsou totiž
vystaveny základní stavební kameny naší společnosti. Na mysli mám
především hodnoty, které nás provázejí od útlého dětství až po dospělost. Jejich základem je přitom úcta
k lidskému životu a člověku jako bytosti s vlastní důstojností, kterou je
třeba ctít a nikoli jí pohrdat. Teror
ve Francii, jehož jsme díky médiím
byli svědky takřka v přímém přenosu, je s tímto naším přesvědčením

v přímém rozporu.
Otázkou zůstává, jak si ochránit
a zachovat, co je nám bytostně blízké. Není to jen věc bezpečnostních
složek. Tuto úlohu mají i lidé, kteří
nás zastupují ve státních institucích a nesou tak na svých bedrech
zodpovědnost za rozvoj společnosti.
Ač se to možná mnohým nezdá, jednou z těchto důležitých institucí je
i Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky. Její zákonodárci
svojí činností významně ovlivňují chod naší země a obrana jejích
hodnot je jejich základní povinností
bez ohledu na příslušnost k té které
politické straně. Jako členka sněmovny za Karlovarský kraj cítím
zodpovědnost stejně jako ostatní
mí kolegové. Proto se budu snažit
být mezi těmi, kteří se chtějí oprostit od nesnášenlivosti a netolerance
k ostatním, ale zároveň striktně budou chránit hodnoty, na kterých byla
vybudována naše společnost.
Přeji vám všem, lidem v Karlovarském kraji, klidné a radostné vánoční
svátky, a abyste vykročili do nového
roku bez obav o budoucnost a s nadějí, že ve světě neporoste jen hrozba
terorismu, ale také solidarita a chuť
lidí vzájemně si pomáhat.

Vážení ředitelé, učitelé, pedagogičtí
pracovníci a provozní zaměstnanci!
a osobní spokojenosti.
Načerpejte hodně sil, nastřádejte
si hodně trpělivosti pro Váš nelehký
úkol, kterým je vzdělávání mladé generace.
Naše společnost dostatečně neoceňuje ohromné úsilí učitelů, kteří
jsou pořád na spodních příčkách ve
výdělcích.
Věřím pevně, že přijdou lepší časy
Dovolte, abych i já Vám všem po- a společnost zaručeně pochopí, že
přál šťastné a Veselé vánoce i nový bez učitelů a vychovatelů nebude
rok, hodně dárků, klidu, míru vzdělanosti.
Edmund
Janisch,
radni
Karlovarského
kraje,
ČSSD

inzerce: info@mediaas.cz
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Vysoká škola Karlovy Vary zazářila v Senátu

V reprezentačních prostorách Senátu v Praze se v polovině listopadu
uskutečnil odborný seminář na téma:
„Vybrané pasáže Nového občanského
zákoníku v praxi“, který byl pořádán
Ústavně právním výborem Senátu
Parlamentu České republiky ve spolupráci s Vysokou školou Karlovy
Vary, o.p.s., která jako jediná vysoká
škola má v Karlovarském kraji i své
sídlo. Seminář byl zahájen senátorem
Mgr. Miloslavem Nenutilem společ-

ně s rektorkou vysoké školy Ing. Danou Roubínkovou, Ph.D. Odborný
blok přednášek na téma „Dědická
smlouva - nové typy závětí, dědická
nezpůsobilost, vydědění s otázkami
na aktuální problémy v praxi“ zahájil
JUDr. Václav Bednář, Ph.D., který byl
členem rekodifikační komise k NOZ
při Ministerstvu spravedlnosti ČR a je
kmenovým pedagogem Vysoké školy
Karlovy Vary. O tématu „Společného
jmění manželů - účinky manželských

smluv, správa společného jmění ve
vztahu na aplikační praxi“ promluvil
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., který
byl členem expertních týmů při Ministerstvu spravedlnosti podílejících
se na revizi občanského zákoníku a
je rovněž kmenovým pedagogem vysoké školy v Karlových Varech. Zcela
nevídaný ohlas před zaplněným publikem právníků a odborné veřejnosti
měla přednáška JUDr. Dagmar Mikolášové, předsedkyně Okresního
soudu v Karlových Varech na téma
„Soudní praxe a otázky - stanovení
vyživovací povinnosti a omezení svéprávnosti“. Seminář byl zakončen
diskuzí na vybraná témata zejména
současné aplikační praxe. „V tomto
roce jsme v Parlamentu ČR uspořádali již druhou odbornou přednášku
– předchozí se věnovala problematice
obětí trestných činů, která se konala
pod záštitou poslankyně Bc. Markéty
Wernerové“, uvedl Mgr. Marian Odlevák z Vysoké školy Karlovy Vary.
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V Chebu se konala největší
Nová agentura Živý kraj
má do kraje přilákat turisty dějepisná soutěž středoškoláků

Budoucí předseda správní rady Petr Židlický s krajským radním Petrem Šindelářem, který je koordinátorem
destinačního managementu v Radě Karlovarského kraje.
Destinační agenturu, která bude
propagovat region jako atraktivní turistickou destinaci a lákat do
něj návštěvníky, zakládá Karlovarský kraj. Agentura se statutem
spolku ponese název Živý kraj
– destinační agentura pro Karlovarský kraj. Města Karlovy Vary,
Mariánské Lázně, Františkovy
Lázně, Jáchymov, Cheb a Sokolov dostala nabídku, aby se do
připravovaného projektu zapojila
v roli zakládajících členů.
„Byli bychom rádi, kdyby se města přidala. I přes absenci zákona
o cestovním ruchu mají jedinečnou příležitost získat peníze na
podporu cestovního ruchu a stát
se tak díky masivnější reklamní kampani přitažlivějším cílem
návštěvníků. Bez tohoto účinného prostředku už se dnes žádný
návštěvnický region neobejde,“
řekl Petr Šindelář, krajský radní
pro oblast vnitřních záležitostí
a koordinace destinačního managementu.
Smyslem je podle něho nastartovat systematické zviditelňování
a nabízení regionu, nejenom na
náročném zahraničním trhu v západní Evropě a v zemích s rychlým
rozvojem ekonomiky, ale i v ostatních krajích České republiky. „Lázeňství a zdravotní cestovní ruch

jsou největší konkurenční výhodou kraje v porovnání s ostatními
regiony České republiky. Mezi
hlavní cíle přiřaďme nejen přírodní lokality, ale i města a obce
s jejich historickými a kulturními
památkami, dále muzea, galerie,
divadla. Nelze nezmínit ani Krušnohoří coby atraktivní destinaci
s celoročním využitím a náročnými
golfisty prověřené golfové resorty.
Tento potenciál Karlovarský kraj
může využívat a propagovat mnohem efektivněji,“ zmínil Petr Šindelář.
K hlavním úkolům destinační
agentury bude patřit společný marketing celého regionu ve spolupráci
se všemi zdejšími významnými subjekty a organizacemi působícími
v oblasti cestovního ruchu. Agentura se při propagaci regionu pod
jednou značkou Živý kraj zaměří
na propojení jednotlivých forem,
atraktivit a produktů cestovního
ruchu.
Vstup do destinační agentury by
zastupitelstva potenciálních zakladatelských měst mohla projednat
do konce letošního roku, aby projekt mohl začít fungovat od prvního
čtvrtletí 2016.
Výhodou agentury bude společné
financování, k dispozici na propagaci regionu dostane roční rozpočet

NA ZAČÁTEK ROKU 2016 JSME PŘIPRAVILI
PRO PODNIKATELE A ŠIROKOU VEŘEJNOST
CYKLUS SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝ NA NOVINKY
V OBLASTI DANÍ A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ,
ÚČETNICTVÍ A PRACOVNÍHO PRÁVA:
• 28.01. Karlovy Vary – INTRASTAT – konzultační seminář ( JUDr. Otakar Krátký)
• Cyklus seminářů na téma „DANĚ 2016“(vše Cheb):
11. 01. – MZDOVÝ SPECIÁL 2016 – nemocenské a důchod. pojištění v roce 2016
(Ing. Marta Ženíšková)
14. 01. – DPH při obchodu v EU se třetími zeměmi od 1.1.2016
( JUDr. Svatopluk Galočík)
19. 01. – Roční zúčtování záloh DPZČ za rok 2015 (Ing. Marie Hajšmanová)
02. 02. – DPH v tuzemsku v roce 2016 (Ing. Václav Benda)
09. 02. – Zákoník práce – novinky a aktuality v roce 2016 ( JUDr. Miloš Hejmala)
11. 02. – Účetní závěrka a vybrané okruhy daně z příjmu
PO 2015/2016 (Ing. Lenka Kruntorádová, MBA)
01. 03. – Cestovní náhrady v roce 2016 ( JUDr. Marie Salačová)
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www.khkkk.cz
FaceBooku
info@khkkk.cz
+ 420 354 426 140

minimálně ve výši 22,7 milionu korun. Karlovarský kraj se zaváže přispívat na její hospodaření částkou
15 milionů. Od lázeňských měst by
se v případě vstupu očekával členský příspěvek ve výši 10 procent
z vybraných lázeňských a ubytovacích poplatků (Karlovy Vary 2,7
mil. Kč, Mariánské Lázně 1,7 mil.
Kč, Františkovy Lázně 579 tisíc Kč,
Jáchymov 299 tisíc Kč). Od Chebu
a Sokolova po 200 tisících korunách. To je také výše minimálního
ročního příspěvku pro případné
další členy, kteří se rozhodnou přistoupit. K tomu může agentura
čerpat dotace ze státního rozpočtu,
konkrétně z ministerstva pro místní rozvoj, které připravuje dotační
tituly pro rozvoj cestovního ruchu.
„Z vybraných prostředků nebudou financovány pouze marketingové nástroje na podporu lázeňství a velkých hotelových resortů.
Podpory se dočká i zimní horská
turistika nebo projekty sloužící ke
zviditelnění okrajových částí kraje, například Žluticka, Valečska,“
zmínil radní Petr Šindelář. Kromě
významného členského příspěvku
kraj do agentury vkládá také právo
k užívání internetového návštěvnického portálu www.zivykraj.cz
a licenci k užívání ochranných známek „Živý kraj“.

Finále již 24. ročníku dějepisné
soutěže studentů gymnázií z České a Slovenské republiky hostilo
v minulém týdnu historické město Cheb. Nejúspěšnější studenti
z krajských kol poměřili své znalosti z dějin období od vzniku protektorátu a Slovenského státu až
k osvobození Československa.
Organizátor soutěže, Gymnázium Cheb ve spolupráci s odborníky připravili pro finalisty letošní
soutěže otázky z období, které ač
zahrnuje pouze šest let, nabízí
celou řadu významných událostí
v českých i slovenských dějinách.
Studenti se kromě historických
znalostí museli vypořádat také
s faktem, že část otázek, na které
soutěžní týmy odpovídali, byly ve
slovenštině.
Do celorepublikového finále
postoupili i zástupci tři gymnázií
z našeho kraje. Chebští gymnazisté obsadili 69. místo, studenti
sokolovského gymnázia místo 50.
a nejlepší umístění za Karlovarský
kraj vybojovali studenti z gymnázia v Ostrově 24. příčkou. První
místo a cena pro nejlepší historiky
letos putuje do Strážnice, druhé
bylo družstvo z Jihlavy a třetí post
obsadili gymnazisté ze Sušice.
Soutěž se koná každoročně od
roku 1992 a počet soutěžících škol
každým rokem přibývá. „Jsem rád,
že se nám podařilo díky krajským
kolům soutěž dostat i do malých
obcí a měst nejen v Karlovarském
kraji a doufám, že se nám to bude
dařit i v dalších ročnících,“ uve-
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dl v úvodu soutěže organizátor
prestižního klání Miroslav Stulák.
Na organizaci a finančním zajištění soutěže se každoročně podílí
vedle desítek firem, členů vlády,

Poslanecké sněmovny a Senátu
parlamentu České republiky také
Karlovarský kraj a hejtman Martin
Havel, který také poskytl soutěži
záštitu.

SPORT

Hejtman Martin Havel
ocenil bývalé olympioniky
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Krajské závody ve sportovní gymnastice

Na konci listopadu se v Březové u Sokolova konaly tradiční krajské závody ve sportovní gymnastice. Kromě domácích závodnic se jich účastnila družstva z Ostrova, Karlových Varů, Chodova nebo ze Sokolova.

Sváteční období zpestří sportovní akce
Hejtman Martin Havel a poslankyně Markéta Wernerová při setkání s bývalými olympioniky poděkovali za výtečnou reprezentaci regionu.
Hejtman Karlovarského kraje
Martin Havel se včera sešel se členy
Nadace západočeských olympioniků, aby jim předal finanční podporu za skvělou reprezentaci regionu
na domácích i zahraničních soutěžích. Bývalí špičkoví sportovci
si mezi sebou rozdělili celkem 150
tisíc korun.
Karlovarský kraj věnoval Nadačnímu fondu západočeských olympioniků o 30 tisíc korun více než
vloni. Příspěvek obdrželo celkem
deset sportovců, a sice fotbalista
a hokejista Jiří Feureisl, hokejový

trenér Josef Koller, volejbalistka
Jana Růžičková, trenéři házené
Štěpán Sláma a František Vondrášek, trenér vzpěračů Miroslav
Vrbka, boxer Jaroslav Šlais, vzpěrač Jan Nagy, atlet Miroslav Štrunc
a trenér atletiky Otakar Vaněk.
„Jsem rád, že kraj může podpořit bývalé sportovce, vůči kterým má naše společnost dluh.
Velice si vážím jejich úspěchů
a budu rád, když jim budeme moci
i nadále finančně pomáhat,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Nadační fond západočeských
olympioniků se snaží dlouhodobě
podporovat bývalé sportovce, kteří
se dostali do tíživé životní situace.
Tito lidé reprezentovali naši vlast
bez jakéhokoliv nároku na finanční
odměnu, jež by je zabezpečila do
budoucna.
Setkání se účastnila také poslankyně Parlamentu ČR Markéta Wernerová, která s předsedou správní
rady neziskové organizace Vladimírem Jarým diskutovala o podpoře bývalých sportovců, například Tělovýchovná jednota Loket a Městský úřad Loket pořádají v pátek 1. ledna 2016 již 30. ročník Novoročního běhu.
Závodní kancelář bude otevřena od 13 hodin ve stanu u loketské radnice. Start všech účastníků je plánován na 14
formou renty.

Baník Sokolov se zapsal do historie druhé ligy
Fotbalový klub ze Sokolova hraje svou jubilejní desátou sezónu
ve Fotbalové národní lize a v její
podzimní polovině zaznamenal
hned několik historických momentů. V patnácti zápasech nasbírali svěřenci trenéra Daniela
Šmejkala 29 bodů, což se jim ještě
nikdy nepodařilo. Vděčí za to sedmi vítězstvím a osmi remízám. Ze
hřiště tak baníkovci neodešli ani
jednou poraženi a tímto počinem
se stali prvním týmem, kterému

se to od vzniku České republiky místa!
(od sezóny 1993/1994) podařilo.
Baníkovská mládež svádí v tomto ročníku těžké souboje vesměs
s nejlepšími českými kluby. Statečné výkony někdy stačí, někdy
ne, ale daleko podstatnější je
fakt, že jen zápasy proti takovým týmům se sokolovští hráči
mohou zlepšovat. Ve fotbalovém
kalendáři nyní následuje zimní
přestávka, ale už teď je jisté, že
Do jarních odvet půjdou sokolov- na FK Baník Sokolov čeká hodně
ští fotbalisté ze skvělého druhého zajímavé jaro.
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hodin. O den dříve se koná v Chebu Silvestrovský běh, happeningová běžecká akce na sklonku kalendářního roku
určená pro běžce, cyklisty i turisty. Možnost o den předběhnout své novoroční předsevzetí a popřát si vše dobré
do nového roku ve sportovním duchu. Trasa
7 + 7 km. Běžci běží, cyklisté jedou, turisté jdou. Registrace v areálu TJ Lokomotiva u hlavní brány fotbalového
stadionu od 9.15 do 10 hodin.
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