Stamiliony z evropských fondů

Prázdniny na hradech a zámcích

Kam kráčí krajské zdravotnictví?

Do Karlovarského kraje přijdou z evropských fondů
další stamiliony korun na rekonstrukce silnic i škol.

Hrady a zámky v Karlovarském kraji připravily řadu akcí
pro zpestření prázdninových měsíců, stačí si jen vybrat.

Karlovarský kraj má zpracovanou Strategii zdravotnictví
na dalších mnoho let. Pro kterou variantu se rozhodne?
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Jaké bude zdravotnictví v kraji za deset let?
Asi téma roku v Karlovarském kraji je na stole. Strategie zdravotnictví Karlovarského kraje má řešit budoucnost sítě zdravotnických zařízení v kraji na dlouhá léta dopředu. Tým odborníků připravil za několik měsíců podklady, které nyní posuzují zdravotníci i politici. Jaké
bude zdravotnictví kraje za deset nebo dvacet let? Nelehké rozhodnutí kraj teprve čeká, ale možnosti už jsou nastíněny.
Strategie předkládá analýzu současného stavu nemocnic i systému
zdravotnictví v Karlovarském kraji.
Zároveň navrhuje cesty, které by měly vést nejen k jeho stablizaci, ale povedou i k dalšími rozvoji.
Nejedná se přitom o jednoduché
rozhodnutí, každá z variant má svá
pozitiva a negativa a každá bude něco stát. Vzhledem k neexistenci dlouhodobé koncepce zdravotnictví v
České republice je karlovarská strategie pokusem převzít na sebe rozhodnutí o podobě zdravotnictví na další
roky. A Karlovarský kraj je v současné době jediným, který má tak ucelenou strategii zpracovanou.

Výhoda zpracované odborné strategie je ale zároveň těžkým úkolem
pro zastupitele Karlovarského kraje.
Na jedné straně faktický nedostatek
zdravotnického personálu, zastaralost budov i přístrojového vybavení.
Na straně druhé neochota pojišťoven
platit za zdravotnické výkony odpovídající částky vytváří podmínky, kdy
krajská zařízení každoročně končí ve
ztrátě. Kraj navíc doplácí na lékařské
pohotovosti, dotuje miliony korun
záchrannou službu a snaží se pomoci i se zajištěním praktických lékařů
v regionu.

Více k tématu na straně 5

Kraj připravuje vrácení
poplatků ve všech lékárnách
Karlovarský kraj zvažuje změnu při
vracení poplatků v lékárnách. Zatímco dosud mohli pacienti dostat zpět
poplatek jen pokud si léky vyzvedli v ústavní lékarně v areálu karlovarské nemocnice. Nově by tuto možnost měli mít kdekoliv v kraji. Museli
by ale požádat kraj o vrácení poplatku na formuláři a přiložit ústřižek o
zaplacení poplatku z lékárny.
„Jde zatím jen o návrh, který budeme ještě upravovat. Ale slíbili jsme,
že se pokusíme otevřít naše krajské
lékárny i v Sokolově a Chebu. To se
nám ale nepovedlo, protože se nám
nepodařilo sehnat personál, ačkoli
prostory máme. Proto zvažujeme tuto cestu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Kraj by tím vyřešil dva problémy:
jednak by soukromé lékárny, které se

cítí být diskriminovány, měly srovnatelné podmínky jako lékárna krajské
nemocnice, které by se navíc značně
ulevilo. „Nárůst pacientů ji totiž zatěžuje. Jejím hlavním účelem je zásobování nemocnice léky,“ dodává krajská radní pro zdravotnictví Berenika
Podzemská.
Konkrétní podoba plánu se zatím
dolaďuje. Pokud by ale Karlovarský
kraj poskytl lidem možnost vrácení poplatku i v soukromých lékárnách, byl by prvním regionem který
poplatky bude hradit i v těch zařízeních kde není zřizovatelem.
Podle plánů vedení kraje by vracení poplatků mělo probíhat tak, že si
pacient vyzvedne nebo z internetu
vytiskne formulář, ke kterému přiloží ústřižky a zašle žádost na krajský
úřad.

Podmínky na Ohři se zlepší

Zdravotnictví v Karlovarském kraji stojí před důležitou křižovatkou. Rozhodne se letos o zásadní změně?

Policisté v kraji jsou nejúspěšnější v republice
Kriminalita v Karlovarském kraji za
prvních pět měsíců výrazně poklesla. V porovnání se stejným obdobím
v roce 2008 je o 12 procent nižší, což
je o 450 případů méně.
„Úspěšnost zjištění pachatele trestné činnosti se v našem kraji vyšplhala na 65 procent. Právě tyto výsledky staví policisty z našeho kraje na 1.místo v celé České republice,“
uvedla mluvčí sokolovských policistů Andrea Kávová
Například počet krádeží a krádeží
vloupáním poklesl o plných 27 procent, což je v přepočtu o 532 případy méně.

Letos si vítězné ocenění odnesl ﬁlm Anděl u moře režiséra Frédérica Dumonta. Křišťálový globus za
mimořádný přínos světovému ﬁlmu
přebrala Isabelle Huppertová a John
Malkovich. Cenu ředitele festivalu
pak Antonio Banderas.
Více na straně 8

Křišťálový globus je symbolem karlovarského festivalu.
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kaci a spolupráci samosprávy, městkých policicí a republikové policie
při řešení běžých problémů obyvatel
měst. Takovou smluvu podepsaly letos s Policií ČR už v Chbeu, Sokolově nebo Ostrově. Města, jejich občané
a policie se tak stávají partnery v boji
proti kriminalitě. A jak je z výsledků
vidět, je to dobrá strategie.
Podstatou je kromě vzájemné spolupráce policie a měst to, že i sami lidé znají „svého“ strážníka a policistu, který má na starosti jejich okrsek.
Mohou se tak rychle obrátit na osobu, která jejich problémy zná a stejně
tak zná i místní podmínky.

Opraví domy pro seniory

Miliony korun letos kraj investuje do modernizace a rekonstrukce domovů pro seniory.
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Vd Vřídlo letos slaví

ÚVODNÍK HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE JOSEFA NOVOTNÉHO

Jaký byl ﬁlmový festival? Velkolepý, jako vždy!
Mezinárodní ﬁlmový festival Karlovy Vary ovládl jako každý rok na začátku července krajské město. Tisíce návštěvníků, desítky večírků a doprovodných akcí ale hlavně stovky
ﬁlmů z celého světa - takový je tradičně nejvýznamnější ﬁlmový svátek
v Česku.

Z řešených 273 násilných činů objasnili policisté přes 77 procent. Podařilo se objasnit také většinu loupeží v bankách a loupeží spáchaných na
seniorech a mladistvých. Policisté zadrželi pachatele všech tří pokusů o
vraždu a jedné vraždy.
Na skvělých výsledcích má podíl
například to, že policisté v kraji účinně využívají zkráceného přípravného řízení, kdy pachatelé trestných činů končí před soudem během krátké
doby a nepáchají další trestnou činnost. Dalším pozitivem jsou i partnerské smlouvy Policie ČR s městy, které zaručují dobrou komuni-

Karlovarský kraj pokračuje v
projektu Vodácká Ohře. I díky
němu se upraví nebezpečný jez.
strana 2

Josef Novotný

Vážení čtenáři,
věřím, že v době, kdy se Vám dostane do rukou červencové vydání Krajských listů, si budete vychutnávat prázdninovou pohodu a příjemně relaxovat nebo se alespoň na
dovolenou připravovat. I když bych
se chtěl zmínit o několika dobrých
zprávách týkajících se rozvoje kraje, musím připomenout, že v některých regionech ještě stále bojují s povodněmi nebo s ničivými
následky, které po sobě živel zanechal. Proto se náš kraj rozhodl přispět postiženým oblastem a společně se všemi ostatními kraji se podílet na ﬁnanční pomoci ve výši 1 milionu korun.
V následujících měsících při-

jde do našeho kraje zhruba miliarda korun z Regionálního operačního programu Evropské unie. Určitě kolem sebe vidíte řadu úspěšně
realizovaných projektů, které vznikají díky evropským ﬁnancím, ať
už se jedná o rekonstrukci silnice
v Aši, pěší zónu v Chebu nebo plánovanou výstavbu nové školy v Ostrově. Celkem 370 milionů získá také Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově na
svou přestavbu. Stál jsem ještě jako
ředitel školy u zrodu tohoto záměru
a vím, co stál úsilí nejen mě, ale i mé
kolegy. Na tomto místě bych proto
rád poděkoval Ing. Růženě Smetanové a Marku Makoňovi z ISŠTE,
kteří se mnou projekt připravovali
a díky nimž se taky uskuteční. Spolupracoval jsem v tomto směru i s
městem Sokolov a s krajem. Právě v
té době se zrodila myšlenka zkusit
uspět v krajské politice a kandidovat na hejtmana. Miliony korun ze
zmíněné miliardy získají také obce, jež umí zpracovat kvalitní projekty a uspět s nimi v jednotlivých
výzvách.
V oblasti zdravotnictví za velký úspěch považuji, že se Karlovarské krajské nemocnici podařilo za prvních pět měsíců tohoto roku hospodařit s velmi nízkou ztrá-

tou ve výši 1, 5 milionu korun oproti předchozím letům, kdy šla ztráta
do desítek milionů. V minulém čísle jsem upozornil, že máme zpracovanou strategii rozvoje zdravotnictví. I přesto, že se občas v médiích
setkávám s katastroﬁckými zprávami o počtu chybějících lékařů a sester, a to i od samotných politiků z
řad hnutí Doktoři, je třeba si uvědomit, že v regionu chybějí nejenom
lékaři, ale také třeba policisté nebo
učitelé. Přitom to ještě neznamená,
že se školský nebo policejní systém
hroutí. Nechci samozřejmě nedostatek zdravotníků zlehčovat, proto po zlepšení ekonomiky nemocnic vstupujeme do fáze, jejímž hlavním cílem bude stabilizovat personál KKN. I když jedna z variant
strategie hovoří o nové nemocnici,
musí vedení kraje myslet na to, co
se zdravotnickými zařízeními deset
let do doby, než na novou nemocnici sežene kraj peníze a bude moci
stavět. Myšlenka na vznik nové nemocnice na Sokolovsku, které je nevýhodnější pro pacienty z hlediska dojezdových časů, se mi líbí. Ale
než bude toto zdravotnické zařízení
stát, chceme udržet všechny tři nemocnice, aniž bychom rušili lůžková oddělení nebo rovnou některou
z nemocnic.

Archiv měsíčníku Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových KRAJSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/.
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

55 let od svého vzniku letos
oslaví tradiční regionální producent kosmetiky - Vd Vřídlo.
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KRÁTCE Z KRAJE
Penzion pro seniory
v Chodově skončí
Karlovarský kraj zruší na konci
roku poskytování sociálních služeb
v Penzionu pro seniory v Chodově.
Většina klientů totiž sociálních služeb nevyužívá. Po dohodě s městem
ale všichni klienti budou moci v domě zůstat jako nájemníci nebo jim
kraj nabídne umístění v některém
ze svých sociálních ústavů. Jiné pracovní místo nabídl kraj také všem 30
zaměstnancům.

Kraj koupí dětskému domovu
čtyři domy v Tašovicích
Čtyři rodinné domky v Karlových
Varech - Tašovicích koupí Karlovarský kraj pro dětský domov v Karlových Varech, který se má do roku 2012 přemístit ze stávající budovy v Jarní ulici. Nové sídlo nabídne
dětem lepší podmínky odpovídající
současným trendům a umožní jim
lepší možnost integrace. Náklady na
pořízení domků činí 19,2 milionu
korun, každý z nich přitom poskytne zázemí sedmi dětem.

Informace z kraje

KRAJSKÉ LISTY

Tuhnický jez má být pro vodáky do dvou let bezpečný
Jedna z nejhorších částí řeky Ohři v
Karlovarském kraji, jez v Tuhnicích v
Karlových Varech, se do dvou let dočká
úprav, které z ní mají udělat bezpečné
místo pro vodáckou turistiku.
Na jezu zahynulo už více než 15 lidí
a záchranáři k němu několikrát ročně
vyjíždějí. Zajištění větší bezpečnosti na
jezu je součástí dlouhodobého projektu
Vodácká Ohře.
Přestavbu má dotovat prostřednictvím státního podniku Povodí Ohře
Evropská unie v programu přeshraničních projektů (z dotačního programu
Cíl 3 Česko-Bavorsko), společně s německým správcem horního toku Ohře.
Dotace ve výši kolem 833 tisíc € (20,8
milionů Kč) má pokrývat 85–90 procent nákladů na přestavbu, z toho asi 2
miliony z dotace je určeno na zpracování studie.
Jez má být snížen asi o 15 centimetrů

a má na něm být zřízen kartáčový rybí
přechod, který bude sloužit i vodákům.
Vodácká Ohře je v podstatě zastřešující pojem pro otevřený projekt různých aktivit, plánů a záměrů. Společným jmenovatelem těchto aktivit je
rozvoj vodácké turistiky na území celého Karlovarského kraje a s ní souvisejících služeb.
Název je víceméně odvozen od myšlenky zpřístupnit a zatraktivnit řeku
Ohři do podoby „Ohře coby vodácké
řeky“.
Cílem projektu je mimo jiné zvýšení
atraktivity řeky Ohře pro vodáckou turistiku, vytvoření chybějícího jednotného značení a informačního systému na
řece, zlepšení informovanosti vodáků a
zvýšení jejich bezpečnosti na řece. Součástí Vodácké Ohře už bylo například
vyhotovení trojjazyčných letáků, plakátů a informačních tabulí.

Becherovka začala stavět novou halu

Na základní kámen nové výrobní haly poklepali společně (zleva) hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, generální ředitel karlovarské Becherovky Anthony
Schoﬁeld, primátor města Karlovy Vary Werner Hauptmann a předseda dozorčí
rady holdingu Pernod Ricard Patrick Ricard.

V Karlových Varech začala oﬁciálním poklepem na základní kámen
stavba nové výrobní haly společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka. V areálu ﬁrmy v Karlových Varech – Bohaticích je již od
roku 2005 v provozu stáčecí linka o
výkonu 6 až 12 tisíc lahví za hodinu.
Do konce roku 2009 vedle ní vyroste nová zděná hala o velikosti 60 x
24 m² a tři menší objekty. Následně budou do objektů instalovány
technologie a počátkem roku 2011
by již celá výroba karlovarské likérky měla probíhat v areálu Bohatice.
Celková investice ﬁrmy do výstav-

by a technologií přesáhne 100 milionů korun.
„Výstavba nového provozu přinese kromě modernizace a rozšíření kapacit také zefektivnění výroby
a v neposlední řadě i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. V
nových prostorách budou instalována moderní zařízení, která ulehčí
doposud ve výrobě hodně zastoupenou manuální práci. Nicméně
způsob výroby, receptura a výsledná kvalita Becherovky zůstanou beze změn,“ potvrzuje provozní ředitel a jeden ze znalců receptury Vladimír Darebník.

Turisté pak později dostali k dispozici i průvodce pro vodáky po vytvořené
vodácké stezce v podobě brožury. Brožura je de facto knižní podobou vybudovaných informačních tabulí (stezky)
na řece Ohři v praktickém malém for-

mátu a přináší vodákům obdobné nebo
stejné informace jako stezka samotná.
Průvodce byl vydán v celkovém nákladu 6000 ks, z toho 4000 v českém a
po 1000 ks v anglickém a německém jazyce.
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Hejtman odpovídá
Vážený pane hejtmane,
Do konce měsíce května mělo padnout rozhodnutí o výstavbě obchvatu
města Hranice. Je rozhodnuto a jak? Děkuji a přeji hezký den.
Klouda A.
Vážený pane Kloudo,
V případě obchvatu Hranic probíhá v současné době zadávací řízení na zhotovitele stavby a zároveň stavební řízení. Zahájení stavby se plánuje na září letošního roku.
Vážený pane hejtmane,
O víkendu jsem projížděl silnici z Nejdku do Lesíka a velmi mě šokoval
způsob „záplatování“ vozovky - bez vyfrézování, dvě díry zalepené, třetí metr vedle ponechána osudu - měl jsem dojem, že jsem se ocitl takových 20 let nazpět! Vím, že údržba silnic stojí nemalé prostředky, a proto
se ptám, jak „kraj“ jako jediný akcionář ovlivňuje činnost Údržby silnic
KK - jde mi o sjednávání zakázek a hlavně o kontrolu a přebírání odvedené práce. Možná by bylo dobře, kdyby se některý pověřený člověk zajel na
zmiňovaný úsek podívat... Děkuji za odpověď a věřím, že kvalitně odvedená práce by měla být samozřejmostí.
Vítězslav Kubín - Cheb

Řeka Ohře je jednou z nejvyužívanějších vodáckých oblastí v Česku.

Kraj i letos nabídne obcím ekokontejnery
Také v tomto roce mohou žádat obce Karlovarského kraje o příspěvek
na pořízení ekokontejnerů. Ten je určen hlavně pro malé obce, v kraji příspěvku využilo už 12 obcí.
Každá jednotlivá obec, která si o
tento příspěvek na podporu systému
separace odpadů ve své obci zažádala,
tak obdržela účelovou dotaci na zakoupení ekokontejneru v maximální
výši 140.000,- Kč. Tento příspěvek dle
smlouvy použila na koupi skladového ekokontejneru, který umístila na
veřejné a občanům přístupné místo.
Ekokontejner plní v menších obcích
funkci sběrného dvora.
Ve většině obcí je ekokontejner již
aktivně využíván, v některých byl během prvních dvou dnů zcela naplněn. Jako například v obci Odrava
na Chebsku. Jak řekla starostka Odravy, Alžběta Derahová: „Ekokontejner v naší obci funguje výborně, vyřešil nám řadu problémů, ihned po
otevření do něj začali občané hrnout
odpad.“ Podobnou zkušenost má i
starostka obce Nebanice Jana Balko: „Ekokontejner byl od prvního
dne zaplňován nejrůznějšími předměty, jako televizemi, mikrovlnkami a pračkami, sešla se v podstatě celá vesnice. Konečně se nám tento odpad neválí v příkopech u silnice. Co
lze do ekoskladu odevzdat, visí v obci na nástěnkách. Navíc je tento způsob nakládání s nebezpečným odpadem pro obec i levnější než mobilní sběr.“ Místostarosta Otovic Josef
Hrubý to vidí stejně: „Lidé nám no-

sí všechno možné, televize i pneumatiky. Je to prostě skvělé řešení problému – kam s odpadem, který patří do
sběrného dvora. Alespoň se nám neválí odpad po obci.“
Ekokontejner tak může úspěšně zabránit vzniku černých skládek. Běžně
používaný ekokontejner se skladovací plochou 16 m² je cca 6,5 m dlouhý, 2,5 m široký a 2,5 m vysoký mobilní plechový objekt s dvoukřídlými uzamykatelnými vraty. Ekokontejner je navíc vybaven záchytnou vanou pro případný únik skladovaných
kapalných látek, mohou se tak do něj
odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Často je také využíván pro zpětný odběr elektrovýrobků, chladících zařízení a baterií, které
bývají součástí černých skládek. Provozní doba ekokontejneru je uzpůsobena dle požadavku občanů a možností obce, tzn. každý den dle vyvěšeného a oznámeného harmonogramu nebo dle osobní či telefonické domluvy se zástupci obce.
Pro letošní rok 2009 chystá Karlovarský kraj podobnou akci, při které
budou opět na základě žádostí obcí
poskytnuty příspěvky na nákup těchto nových ekokontejnerů. Ekosklady
jsou vhodným řešením pro obce do
1000 obyvatel. Jednotlivé obce se do
letošního programu mohou přihlásit
na odboru životního prostředí a zemědělství u Ing. Lucie Tousecké do
30.9.2009 na krajském úřadě; e-mail:
lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz;
tel.: 353502655.

Vážený pane Kubíne,
Ve Vámi uvedeném případě se jednalo pouze o provizorní opravy těch nejnebezpečnějších výtluků ohrožujících bezpečnost a plynulost silničního provozu bez frézování. Oprava byla provedena včetně spojovacího postřiku a následně byly zality okraje. Akutní práce provedli pracovníci Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.
Provizorní opravy do neupravených výtluků se používají především k rychlému odstranění závad ohrožujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a dle možností jsou v průběhu roku nahrazovány opravami s frézováním.
Stanovení způsobu provedení oprav včetně převzetí provedených prací mají
na starosti správní silniční inspektoři.
Vážený pane hejtmane,
Proč jsou karlovarské ﬁrmy ve svém kraji tak diskriminované. Hlavně
stavební práce na průtahu Cheb - Praha. Je tu Morava, Polsko a jiné kraje.
V. Majoroš
Vážený pane Majoroši,
Veřejné zakázky, které se týkají výstavby průtahu, nezajišťuje Karlovarský
kraj, ale Ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic ČR. Karlovarský kraj tedy výběr těchto ﬁrem nemůže nijak ovlivnit.

Otázky i odpovědi jsou redakčně kráceny.
Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv na internetové stránce:
http://www.kr-karlovarsky.cz

TROJDÍLNÉ PANELÁKOVÉ OKNO ZA 9.701 Kč
v ceně:

OKNO + MONTÁŽ + ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ
vnitřní parapet
zdarma
demontáž
zdarma
likvidace
zdarma
doprava
zdarma
DPH 9%
801,- Kč

Celkem

9.701,- Kč

SKVĚLÉ CENY VŠECH TYPŮ OKEN !

Ekokontejnery v současné využívá v Karlovarském kraji už dvanáct obcí a jejich počet se stále rozšiřuje.

ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU INFORMUJE

Roman Rokůsek

Jednou z činností odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského
kraje, kterou ukládá zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), je konání
a vyhlášení výběrových řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě ambulantní zdravotní péče mezi
zdravotní pojišťovnou a provozovatelem zdravotnického zařízení. Před
uzavřením této smlouvy se koná výběrové řízení.
Konání výběrového řízení mohou
navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné

poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.
V březnu 2009 zahájila činnost
Zdravotní pojišťovna MÉDIA. Tato pojišťovna v dubnu 2009 požádala Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor zdravotnictví, o vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy
o poskytování a úhradě zdravotní péče pro obory ambulantní péče. Výběrové řízení bylo vyhlášeno a uchazeči
mohli podat přihlášku do tohoto výběrového řízení ve lhůtě do 22. června 2009 (včetně). Lhůta, ve které lze
podat nabídku (tj. přihlášku) do výběrového řízení, nesmí být dle zákona
kratší než 30 pracovních dnů.

V souvislosti s tímto výběrovým řízením se objevily zkreslující informace od Zdravotní pojišťovny MÉDIA,
ve kterých byly provozovatelé zdravotnických zařízení ubezpečováni, že
výběrové řízení na uzavření smlouvy
o poskytování a úhradě zdravotní péče je pouze formální záležitost. Krajský úřad Karlovarského kraje musí při
své činnosti vždy postupovat v souladu s ustanoveními zákona.Všichni
uchazeči budou k výběrovému řízení
pozváni, jak ukládá zákon.
Jelikož v tomto případě bylo vyhlášeno výběrové řízení pro téměř 80
ambulantních oborů, je to i pro nás
nová zkušenost a současně výzva.

Společnost ŽURNÁL MEDIA a.s. hledá kandidáta na pozici:

Obchodní zástupce
Očekáváme:
dobré komunikační a organizační schopnosti, uživatelská znalost
MS Oﬃce, zájem učit se nové věci, vysoké pracovní nasazení,
samostatnost, spolehlivost
Nabízíme:
příležitost k seberealizaci, možnost osobního i profesního
růstu v rámci společnosti, přátelské prostředí,
odpovídající ﬁnanční ohodnocení, mladý kolektiv
Pokud vás tato pozice zaujala, zašlete prosím svůj
strukturovaný životopis na adresu info@zurnalmedia.cz
nebo volejte na tel. 354 597 403.

KRAJSKÉ LISTY
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Stovky milionů na silnice a školy
Přes miliardu korun dostanou
projekty z Karlovarského kraje z poslední výzvy regionálního operačního programu. Celkem 440 milionů
je určeno na další etapy rekonstrukcí silnic v majetku Karlovarského
kraje. Uspěl ale i projekt komplexní
přestavby Integrované střední školy
technické a ekonomické v Sokolově.
Ten získá z evropských peněz 370
milionů korun, informoval mluvčí
Úřadu Regionální rady soudržnosti
Severozápad Vojtěch Krump.
Projekt přestavby největší střední
školy v regionu je důležitý nejen pro
samotnou školu a výuku studentů,

ale změní i podobu části Sokolova,
kde škola sídlí. Zmizí dvě současné
budovy a místo nich má podle studie vyrůst nová sedmipodlažní budova s tělocvičnou.
Hlavní vchod do školy by měl být
po dokončení nově z nábřeží a nikoli z frekventované ulice Jednoty.
Přestavba začne budováním nového parkoviště u sportovní haly. To
umožní, aby se auta přesunula z pozemku mezi školou a bývalým generálním ředitelství Sokolovské uhelné, který poslouží stavbě jako manipulační prostor. Stavět by se mělo už
letos na podzim.

Na lesy alespoň čtvrtinu příspěvků
Karlovarský kraj každoročně přispívá vlastníkům lesů na jejich obnovu a hospodaření v nich. Letos
ale kraj, stejně jako celý svět, postihla ekonomická krize. Výpadek v příjmech se snaží vedení kraje vyřešit
úsporami.
Jedním z úsporných opatření je
pozastavení příspěvků pro lesní
hospodáře. „Po rozhovorech s obcemi, kterých by se úplné zrušení příspěvků nejvíce dotklo, jsem se rozhodli je odložit. Ale abychom správce lesů nedostali do neřešitelné situace, rozhodla rad o tom, že příspěvky budou nyní vyplaceny, ale kráceny na 25 procent. Uvidíme, jestli vývoj příjmů v následujících měsících
bude takový, že bychom mohli příspěvky znovu vyplácet v plné výši.
Doufáme, stejně asi jako všichni, že
to bude možné,“ řekl krajský radní
pro oblast životní prostředí Jaroslav

Školy si mohou
vybrat portál
Střední školy, které zřizuje Karlovarský kraj, si budou moci vybrat libovolný internetový portál, jenž budou používat. Zatím jsou odkázány pouze na
aplikaci Škola OnLine, kterou jim nařídilo bývalé vedení kraje.
Na základě připomínek ze strany některých ředitelů i samotných učitelů k
fungování Školy OnLine provedl krajský úřad průzkum ve svých 26 školách,
z kterého vyplynulo, že 12 z nich by
upřednostňovalo stávající aplikaci Škola OnLine, 12 by raději využívalo aplikaci Bakalář a 2 aplikaci SAS.
Nevýhoda stávající aplikace je podle některých kantorů mimo jiné v tom,
že data jsou na serveru, ke kterému je
přístup pouze přes internet. Učitelé tak
jsou omezeni rychlostí připojení a data nemohou mít přímo u sebe, ale na
serveru
Internetový portál slouží jak škole, tak rodičům. Ti se díky němu mohou po připojení například okamžitě
dozvědět, jaké má žák známky či zda
mu odpadla hodina. Jiné portály mohou školy využívat už od začátku nového školního roku.

Bradáč. Karlovarský kraj poskytuje
správcům lesů příspěvky hlavně na
obnovu lesů poškozených imisemi,
na obnovu lesních porostů, výchovu mladých porostů nebo na ekologické technologie. Letos to mělo být
celkem 12 milionů korun. Podpora je důležitá pro to, aby se lesy, které byly v minulých desetiletích silně
poškozeny například emisemi, vrátily do zdravého stavu.
Loni Karlovarský kraj vyplatil na
příspěvcích celkem 9,6 milionu korun. „Na rozdíl od účelově vázaných
prostředků, od roku 2004 přicházejí peníze jako rozpočtové určení daní. Na příspěvky tak není žádný nárok. Přesto chceme, aby obnova lesů pokračovala, ale za stávající situace nemůžeme rozdělovat tolik peněz jako dříve,“ uvedl Bradáč Nejvíce peněz dává Karlovarský kraj na
obnovu lesních porostů.

Kraj modernizuje domovy pro seniory
Miliony korun investuje v letošním
roce Karlovarský kraj do oprav a rekonstrukcí svých domovů pro seniory. A další peníze tam poputují i v letech následujících.
Opraveného pavilonu B - takzvaného Zámečku - se letos tak například dočkají senioři v domově v
Kynšperku nad Ohří. I tam probíhají
práce na jeho modernizaci a opravě.
Hlavní část rekonstrukce se týká
dispozic jednotlivých podlaží, kdy
budou vícelůžkové pokoje upraveny
na jedno a dvoulůžkové pokoje.
Vstupy do jednotlivých podlaží pak budou bezbariérové jak venkovními rampami, tak i bezbariérovým evakuačním výtahem. Ve střední části pavilonu bude provedena nástavba o jedno podlaží.
Součástí rekonstrukce je i vybudování centrální koupelny, společenských místností, rehabilitace, vybavení interiérů a speciálního zařízení
pro imobilní uživatele.
Kromě provedení rozsáhlých dispozičních vnitřních změn je i kompletní výměna ústředního vytápění
objektu, zdravotně technické instalace, instalace vzduchotechnických zařízení a elektroinstalace.
Původní historická část budovy bude zachována včetně velké haly a dřevěného původního schodiště a zároveň bude provedeno ošetření původních oken a dalších starších
prvků budovy.
V souvislosti s rekonstrukcí začala i výstavba recepce. Ta původní byla součástí vstupní části pavilonu B.
Nová recepce bude zajišťovat bezbariérový vstup do areálu. Je možné, že
v recepci bude i monitorovací zaří-

Seniorům v krajských zařízeních se, díky investicím, zlepší služby. Na snímku Domov pro seniory v Kynšperku.

zení pro kamerový systém.
„Kraj se rozhodl provést rekonstrukci pavilonu B s ohledem na
koncepci rozvoje Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří především z důvodu zlepšení kvality bydlení a životních podmínek klientů, kteří by tak měli mít k dispozici
42 lůžek na jedno a dvoulůžkových
pokojích,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák.
Tato stavební akce si celkem vyžádá 44 947 000 korun, z toho 11 142
000 korun zaplatí ze svého rozpoč-

Sokolovská uhelná loni vytvořila rekord

Dolům pomohla hlavně situace na trhu s elektřinou.

Hospodářské výsledky Sokolovské
uhelné za rok 2008 byly jedny z nejlepších v historii ﬁrmy. Hospodářsky největší ﬁrma v regionu a také největší zaměstnavatel vytvořil zisk 2,271 miliardy
korun. Firmě k tomu pomohly především tržby za prodej elektrické energie.
Sokolovská uhelná se v posledních letech nezaměřuje jen na těžbu uhlí, ale
snaží se nabízet a prodávat technolo-

Informace z kraje

Foto archiv SUAS

gicky zpracované produkty. Ve vlastních
provozech vyrábí z uhlí elektřinu, teplo a další produkty. Na tvorbě loňského zisku se tak významnou měrou podílel růst tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, který se meziročně zvýšil o
11 procent.
Úspěšný rok se ale neodrazil jen v příjmech společnosti, ale jeho důsledky se
projevily i v příjmech zaměstnanců spo-

lečnosti. Sokolovská uhelná loni zvýšila
výdaje na mzdy o více než deset procent,
na celkovou částku téměř 1,720 miliardy korun.
„V tomto ohledu je důležitý fakt, že
tento růst je v plném rozsahu pokryt
zvyšováním produktivity práce,“ upřesnil ekonomický ředitel společnosti Jaroslav Rokos. Jak ale zdůraznil, loňský rok
byl z hlediska situace na trhu skutečně
mimořádný. „Především se to týká oblasti cen elektrické energie,“ konstatoval
Rokos s tím, že v roce 2009 ﬁrma očekává zisky na nižší úrovni. „Poprvé se totiž do ekonomiky výrazněji promítne
postupné snižování těžby, které však na
druhou stranu povede k prodloužení životnosti ložiska, a tím pádem i k výrazně delšímu zachování pracovních míst v
regionu,“ dodal ekonomický ředitel Sokolovské uhelné.
Sokolovská uhelná vloni zaměstnávala přes 4600 lidí, což je zhruba stejně jako předešlý rok. Pro letošek slíbila zvýšit mzdy zaměstnanců o sedm procent.
Firma také zvýšila zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění ze 300
na 500 korun.

tu Karlovarský kraj. Zbytek tvoří dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rekonstrukce už také probíhá v
Domově pro seniory Spáleniště v
Chebu. Jedná se o úpravy a vybavení
4. nadzemního podlaží budovy. Karlovarský kraj na akci poskytl investiční dotaci ve výši 8 040 000 korun.
Práce mají skončit ještě letos v říjnu.
Na Spáleništi se ale bude pracovat
i příští rok. „V plánu je rekonstrukce a vybavení třetího podlaží, včetně
přestavby suterénu, kde je prádelna,
žehlírna a sušárny,“ vyjmenoval ná-

městek
Kraj tady podle něj bude investovat 13 475 000 korun. „Hotovo bude
v říjnu 2010,“ poznamenal Čermák.
V letech 2011 a 2012 se domov pro
seniory v Chebu dočká rekonstrukce
zbývajících pater, prvního a druhého. Kraj poskytne na tyto práce dohromady bezmála dalších 13 milionů korun.
Rekonstrukce až do roku 2014 jsou
naplánované i v Domově pro seniory Skalka v Chebu. Každý rok by tam
měla úpravou postupně projít dvě
patra.

Stavba obchvatu města Hranice
začne díky dotaci už brzy
Karlovarský kraj dostane téměř
230 milionů korun z přeshraničního programu Evropské unie na další část silnice Aš - Hranice - státní
hranice konkrétně na Silniční obchvat Hranice - Ebmath. „Jedná se
o výstavbu obchvatů obcí Hranic a
Freibergu a rekonstrukce silnice u
obce Ebmath,“ upřesnil náměstek
hejtmana Petr Navrátil. Stavba nové silnice zvýší dopravní propustnost frekventované silnice a pomůže i oživení obou příhraničních oblastí.
„Stavba by měla být realizována
v letech 2009 - 2010 v rámci Operačního programu Cíl 3, prostřednictvím projektu Výstavba silničního spojení Adorf - Aš. Monitorovací výbor tohoto programu schválil podanou projektovou žádost a v
současné době čekáme na obdržení
výzvy k uzavření Smlouvy o dotaci.
Předpoklad zahájení akce je v září
2009,“ doplnil technický náměstek
Krajské správy a údržby silnic Petr Šťovíček.

Pracuje se ale i na dalších úsecích
silnice. V říjnu by měla skončit 6. a
7. etapa náročné rekonstrukce průtahu Aší. I na tu kraj získal dotaci,
tentokrát s Regionálního operačního programu. Náklady akce činí cca 24 milionů Kč. Úsek navazuje na dokončenou 5. etapu stavby v
Aši a končí na křižovatce se silnicí
č. III/2175.
Zatím nevyřešené je ﬁnancování
posledního úseku silnice mezi Aší
a Hranicemi. „Předpokládané náklady stavby činí asi 60 milionů Kč.
Jedná se o úsek dlouhý cca 6,2 km,
který navazuje na předchozí stavbu v křižovatce se silnicí č. III/2175
a končí před městem Hranice, kde
začíná letos zahajovaná stavba obchvatu,“ dodal Šťovíček.
Na stavbu je už vydáno stavební povolení, ale v současné době se
hledají zdroje, ze kterých by mohla být tato stavba ﬁnancována. V
úvahu přichází jak dotace Evropské
unie, tak možnost získání podpory
ze strany státu.

Firma kraje

Tradiční výrobce kosmetiky s obsahem léčivých solí letos oslaví 55 let

Před 55. lety vzniklo v Karlových
Varech Lidové družstvo invalidů. Zaměřilo se na vytváření pracovních
příležitostí pro hendikepované občany a využítí přírodního bohatství
Karlovarska.
Počáteční období existence družstva se vyznačovalo řadou obtíží.

Chyběly ﬁnanční prostředky, provozní prostory a ani výrobní programy nebyly zcela ujasněny a tak
byl původní výrobní program velmi
rozmanitý a různorodý. Zahrnoval
mytí aut, hodinářské opravy, nebo plnění kuličkových tužek. Z oboru kosmetiky se v tomto období začaly vyrábět první výrobky, z nichž nejznámější je dodnes koupelová sůl Ozal a
sůl pro koupel nohou Ozal.
Teprve v 60. letech se daří získávat kvaliﬁkovanější pracovníky a
družstvo přijímá nový název Lidové
družstvo invalidů Vřídlo.
I když je výrobní program stále ještě dost roztříštěný, jeho nosnou částí se stává výroba kosmetiky. Na svět
tak, mimo jiné, přichází ojedinělý patentovaný výrobek - dámská kolínská Živé květy. V roce 1968 začala výstavba moderních objektů současného závodu v Karlových Varech Bohaticích a o dva roky později už druž-

stvo vyrábělo 24 druhů kosmetických výrobků.
Období 80. let znamenalo pro

Výroba tradiční karlovarské kosmetiky.

družstvo celou řadu změn. Zanikly poslední zbytky původních oborů, jako byla knihárna nebo výroba

hmyzových špendlíků a zůstává pouze kosmetický program, který se dále rozšiřuje.

Počátkem 90. let pak družstvo výrazně modernizovalo své technologie, což mu umožnilo i výrobu náročnějších produktů, jako jsou pěnivé pasty nebo emulzní přípravky, které dříve produkovat nemohlo.
V současné době je nosným výrobním programem je výroba kosmetických přípravků s doplńující výrobou ﬁltračních polomasek - respirátorů. V nynějším sortimentu se objebují tradiční výrobky, které jsou známy po desetiletí, jako je řada produktů pro ústní hygienu Carlotherm,
přes nové produkty, jakými je například skupina masážních emulzí Emma, kterémy na ruce Kamila a další.
Ve všech výrobcích se tak prolíná
tradice, s nejnovějšími poznatky moderní kosmetiky.
Více informací o současném sortimentu i historii výrobního družstva Vřídlo najdete na internetových
stránkách: www.vridlo.cz

Inzerce
•
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K čemu a proč?
Jde o další komunikační kanál, elektronickou komunikaci směrem od občana k úřadům,
který zaručuje:
•
•

Identiﬁkaci odesílatele i adresáta
Jistotu doručení

Mohlo by se zdát, že datové schránky jsou stejné jako e-mail. Víte, v čem je rozdíl? Pokud
se v e-mailové komunikaci něco ztratí, nemáte nikoho, po kom byste mohli požadovat
náhradu škody za to, že jste něco poslali a druhé straně to nebylo doručeno. V systému
datových schránek je to stát a provozovatel, kteří nesou odpovědnost za doručení dokumentů. V e-mailové komunikaci si nemůžete být jisti, že ten, s kým komunikujete, je
opravdu ta osoba, za kterou se vydává. To se v datových schránkách nestane, protože
přesně víte, s kým si vyměňujete informace.

Jak na to?
•
•

Zažádat můžete prostřednictvím kontaktního místa veřejné zprávy, tzv. Czech POINTu, kde s Vámi sepíší žádost a ověří totožnost. Do 3 dnů poté Vám budou zaslány
přístupové údaje k vlastní datové schránce.
Další možností je navštívit podatelnu MV ČR, kde absolvujete podobnou proceduru

K 12. 7. 2009 bylo na území ČR 3 660 aktivních pracovišť Czech POINT. Obce v Karlovarském kraji, které dosud kontaktní místo nezřídily, už zažádaly o možnost jeho zprovoznění. Czech Pointy tedy brzy najdete ve všech obcích kraje.

Výhody?
•
•
•
•
•

Přístupnost z kteréhokoliv místa, kde je dostupný internet
Úspora času, odpadnou problémy s doručováním a chozením na poštu
Finanční úspora – tato služba je poskytována bezplatně
Zástupnost – můžete pověřit další osoby, aby měly přístup do datové schránky
a vyřizovali vaši korespondenci
Rozšířenost – datovou schránku budou mít ze zákona zřízeny všechny orgány
veřejné moci, tedy všechny úřady a instituce

Bude mít elektronický dokument
stejnou platnost jako „papírový“?
Dokument doručený elektronicky, prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou
právní váhu a platnost, jako doposud vydávaná listinná rozhodnutí. Tedy i razítka a podpisy budou platit jako v případě „papírového“ dokumentu.

Je to povinné?
Datovou schránku mít nemusíte, povinná je ze zákona pro právnické osoby zapsané v
obchodním rejstříku, pro právnické osoby zřízené zákonem a pro orgány veřejné moci.
Pokud po čase nebudete chtít datovou schránku využívat, můžete následně požádat o
její znepřístupnění.

Odkdy to bude fungovat?
Datové schránky úřadů musí být aktivovány nejpozději k 1. 11. 2009.
Kdy si zřídíte svou datovou schránku, je na Vás.

www.datoveschranky.info
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Zdravotnictví

Kam kráčí zdravotnictví v Karlovarském kraji?
Problémy v karlovarském krajském
zdravotnictví se týkají více segmentů zdravotní péče – praktických lékařů, odborných specialistů, lékařské služby první pomoci, akutní i
následné lůžkové péče. Dnes se budeme věnovat akutní lůžkové péči v
kraji – tedy nemocnicím, kterých se
v kraji nachází pět. Karlovarská krajská nemocnice a.s. (KKN a.s), která
sdružuje nemocnice v Chebu, Karlových Varech a Sokolově a dále soukromé nemocnice v Ostrově a v Mariánských Lázních.
Zdravotnictví se dotýká každého
z nás. Je součástí národní ekonomiky a má omezený objem ﬁnančních
prostředků, se kterými musí vystačit.
Je třeba si uvědomit, že rozvoj medicínských oborů, zavádění nových diagnostických léčebných metod, nákup moderních přístrojů, soustavný výcvik zdravotnického personálu a provoz každého oddělení a lůžka představují náklady, pro jejichž
úhradu je třeba hledat zdroje.
Situaci rozhodně neulehčuje probíhající současná ekonomická krize,
jejíž dopad na české zdravotnictví je
nevyhnutelný. Již nyní je patrný propad ve výběru zdravotního pojistného, který je MZČR odhadován v roce
2009 na 11–13 mld. korun. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven počítaly s hospodářským růstem a na něj nastavily výdaje na léčbu. Je nutné očekávat dopad na objem poskytované péče, který budou
schopny pojišťovny uhradit.
Tak, jak se mění svět kolem nás,
mění se jednotlivé oblasti společenského a vědního života. Vědeckotechnický pokrok přináší do zdravotnictví nejen zmiňované náklady,

ale také něco pozitivního – díky novým postupům, přístrojům a lékům
se zkracuje doba nutného pobytu pacienta v nemocnici. To vede ke snižování potřeby počtu nemocničních
lůžek. Tento trend je již dlouho patrný v zemích Evropské unie a projevuje se i v ČR. Projevuje se i další
trend - změny na poli společenského života, posun ke konzumnímu životu, materiálním a ﬁnančním hodnotám zasáhly i některá povolání. Na
jedné straně došlo k nárůstu zájmu
především o školy s právnickým a
ekonomickým zaměřením a na straně druhé došlo k výraznému poklesu
zájmu o povolání lékaře a všeobecné
sestry. Na trhu práce jsou „nedostatkovým zbožím“ i další zdravotnické profese, např. farmaceutický laborant či porodní asistentka. Tyto profese jsou nenahraditelné a mají speciální přípravu na povolání, kterou
nelze odbýt žádným rekvaliﬁkačním
kurzem, protože mají v rukou zdraví
a život člověka.
Velmi varovná je skutečnost, že za
posledních 10 let se snížil počet absolventů - lékařů o celou jednu třetinu! Jedná se o problém, se kterým se
potýkají prakticky všechny evropské
státy a nelze počítat s tím, že v krátké
době horizontu tento deﬁcit zmizí.
Na nedostatek zdravotníků má vliv
více faktorů.
Kromě nezájmu se naskytla možnost pracovat v zahraničí, kde odměna za práci je podstatně vyšší
než u nás. Vznikají soukromá zdravotnická zařízení. Pro ně jsou zdravotničtí pracovníci ze státních/krajských nemocnic jediným kvaliﬁkovaným zdrojem pracovních sil. Současná kritická personální situace v

KKN a.s. si vyžádala dokonce sestavení tzv. mobilních týmů zdravotníků, které jezdí pomáhat zajišťovat provoz do jednotlivých nemocnic (např. z Karlových Varů do Sokolova, z Chebu do Sokolova, ze Sokolova do Varů). To vede k vyčerpání
zdravotníků, nemožnosti poznat podrobně zdravotní stav a situaci pacienta. Tento stav může vyústit do tzv.
nebezpečné péče . Již dnes vyhledává
péči mimo kraj řada občanů.
Možnost zdravotnických pracovníků udržovat si odbornost má pro pacienta velký význam – umožňuje poskytovat tzv. bezpečnou péči, protože čím více diagnostických a léčebných výkonů včetně operací lékař
provede, tím méně životu nebezpečných komplikací a trvalých následků
pacientovi hrozí. Uvedené okolnosti
si žádají změny v krajském zdravotnictví, které se nejvíce dotknou KKN
a.s. Pokud by změny nebyly provedeny včasným řízeným zásahem do
struktury péče ze strany kraje, došlo
by k nim „přirozenou cestou“, samovolným a neřízeným rozpadem zdravotnických týmů a následné změně
struktury poskytované péče.
K odstranění současné kritické situace v KKN a.s bude nutné, co nejdříve přistoupit k centralizaci péče
poskytované v KKN a.s. u oddělení (oborů), která nesplňují parametry kvalitní a bezpečné péče.V místě,
kde dojde ke zrušení oddělení, pak
musíme zajistit odborné ambulance. Sloučení výkonově a personálně
slabých pracovišť řeší nejpalčivější
problémy – nedostatek lékařů a sester. Nezbytnou a samozřejmou podmínkou bude zachování dostupnosti zdravotní péče (medicínské, časo-

vé, ekonomické, odborně personální) v optimální kvalitě všem občanům kraje.
Zároveň je třeba dodržet pravidlo,
aby každé oddělení a lůžko, které má
být provozováno, bylo skutečně potřebné, tzn. využité, aby prostředky
na vytápění, opravy a obnovu mohly
být vynakládány pouze na potřebné
provozy. V současné době jsou lůžka na většině oddělení ve všech třech
nemocnicích využita pouze z 60 - 80
procent. Sloučením nevyužitých oddělení dojde k lepšímu využití všech
prostředků (materiálních, technických i lidských) a ušetří peníze, které
budou moci být vynaloženy smysluplněji ve prospěch pacientů .
Pro přijetí rozhodnutí o budoucím fungování zdravotní (zejména
lůžkové) péče v kraji je třeba vzít v
úvahu velikost kraje a počet obyvatel v kraji a v jednotlivých okresech.
Pro přiblížení je Karlovarský kraj s
počtem obyvatel o něco málo menší než Ostrava. Velikost našeho kraje umožňuje i dobrou časovou dojezdnost – cesta ze Sokolova do Karlových Varů trvá osobním automobilem přibližně 11 minut, autobusem
30 minut. Navíc mezi Sokolovem a
Karlovými Vary je vybudovaná nová
rychlostní komunikace a mezi Chebem a Sokolovem se právě buduje.
Pro řešení celkové velmi nepříznivé situace v kraji jsou připraveny varianty, které se snaží řešit situaci i do
budoucna. S těmito variantami vás
seznámíme v některém z dalších čísel Krajských listů.
MUDr. Berenika Podzemská,
členka rady kraje
pro oblast zdravotnictví

Chirurgická ambulance v karlovarské nemocnici.

Spojuje nás nalézat
skutečná řešení
HARTMANN – výrobky pro inkontinenci
MoliCare, MoliMed, Menalind
Na vývoji výrobků HARTMANN se podílí celá řada odborníků.
U absorpčních pomůcek je důležitá především vysoká absorpce
a dobrá prodyšnost. Výborné vlastnosti absorpčních pomůcek
HARTMANN dokazují i dermatologické testy. Na povrchu zůstávají stále suché díky speciální distribuční vrstvě Dry Plus Vlies,
která rychle odvádí tekutinu do 3vrstvého savého jádra. Jejich
jednoduchá aplikace vám navíc výrazně ušetří čas.
Kromě kvalitních produktů je samozřejmostí i servis na bezplatné
lince 800 100 333, na které si můžete domluvit schůzku
s naším medikálním specialistou.
Případně můžete získat vzorky
k vyzkoušení a informační materiály zdarma.
Máme společný cíl. A tím je šetrná
a přitom vysoce profesionální
péče o pacienty.

INKONTINENCE
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OPERAČNÍ KRYTÍ
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Zákaznická linka 800 100 333
www.hartmann.cz
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Prázdninová nabídka
Ohňostroje v Sokolově
zpestřily balónky přání
Velkolepé ohňostroje ozářily nebe
nad Sokolovem 27. června. Letos s
mezinárodní účastí. A navíc si Sokolov vymyslel další zpestření: vypuštění 730 balónků přání k výročí 730
let od založení města. Prostě show to
byla velkolepá!
Letošní ročník soutěže ohňostrojů hostil poprvé i pyrotechnické ﬁrmy ze zahraničí. Firmy z Polska a
Německa se opravdu předvedly a
tentokrát nechaly za sebou českého konkurenta. Tuny petard a světlic vylétly během několika desítek
minut do nebe a nejúžasnější efekty
oceňovali diváci hlasitým aplausem.
A do Sokolova se jch sjelo podle odhadů přes 20.000.
Vypouštění balónků ohňostrojové show předcházelo a mělo stejný
ohlas. Jen zkoordinovat několik tisíc
zájemců o vypouštění s několika pořadateli bez ozvučení byl problém.
I když se počet vypuštěných balónků nedal spočítat, nebe plné zářících koulí, které mohly doletět několik kilometrů daleko, bylo úžasnou romantickou předehrou světlicím. A splněná přání? To si každý
zjistí sám...

Festival Uprostřed Evropy
přinese skvělou hudbu
Jeden z největších evropských kulturních festivalů Uprostřed Evropy opět obohatí prázdninové měsíce v Karlovarském kraji a okolí. Letošní motto festivalu je Rozezvučená místa.
Festival, který je výjimečný tím,
že nabízí výjimečné interprety i na
místech, kde byste je nečekali, nabídne letos na 80 koncertů, výstavy
a setkání.
„Letošní téma naznačuje propojení uměleckého projevu a prostoru. Hrát se bude v chrámech, na hradech a zámcích, ale i ve volné přírodě,“ uvedl za organizátory Tomáš
Kábrt.
Letos koncerty přiveze například
do Pomezí n.O. (23.07.2009 19.00
Komorní koncert Poutní cesty, zahraje Hille Perl · viola da gamba a
Christine Schornsheim · cembalo),
Nový Hrad ( 25.07.2009 17.00 New
Gypsy Art - cikánská hudba & ruská lidová hudba), Chlum sv. Maří
(26.07.2009 15.00 Hudba andělů),
Jáchymov (28.07.2009 19.30, Dechový koncert - Attrium Quintett),
Bečov n. Teplou (01.08.2009 17.00,
Komorní koncert - Annaberger
Streichquartett)
Festival byl oceněn i jako nejvíce
inovativní v Evropské unii a letošní ročník byl zařazen mezi prestižní akce českého předsednictví komisi Evropské unie.
Jako už tradičně festival doprovodí i další výstava v chebské Galerii
výtvarného umění, kde se představují méně známí čeští výtvarníci německého původu. Tentokrát půjde o
výstavu Zamlčená moderna - Iluze a
sny ze sbírek Patrika Šimona.

Mladí sportovci z kraje
na IV. letní olympiádě
Mladí sportovci z Karlovarského kraje se letos účastnili IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR. I
když tentokráte zástupci kraje nebyli příliš úspěšní, ale jak říká známé
přísloví, ve sportu nejde je o umístění, ale o účast.
V celkovém bodování krajů se
sportovci z našeho kraje umístili se
ziskem 45 bodů na 14., tedy na posledním místě. Ale úspěchy účastníci her měli, získali celkem pět medailí.
Stříbrnou medaili získal Petr Fila v cyklistickém silničním závodě,
stříbro si odnesla Barbora Píchová
ve fotograﬁcké soutěži, stejně jako
Martina Slavotínek ve výtvarné soutěži. Bronzovou medaili za třetí místo si z Tábora přivezli atlet Tomáš
Skála a plavkyně Sarah Kastlová, ve
čtyřhře v tenise pak dvojice Nikola
Nováčková a Markéta Vondroušová.
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Hrady a zámky nabídnou v létě zábavu a hudbu
S prázdninami odstartoval i letní program na hradech a zámcích napříč
celým regionem. Nabídka je i přes ekonomickou krizi stále bohatá, a jak
udávají statistiky, mnohdy právě krize přivede návštěvníky do domácích
koutů. A Karlovarský kraj má opět co nabídnout.
Zámek Kynžvart
Zámek Kynžvart své noční prohlídky, které se budou konat 7. a 8. srpna,
tentokrát tématicky zaměřil na povýšení Metternicha do dědičného stavu
knížecího v roce 1813.
Prohlídky začínají od 20 hodin v 15
minutových intervalech.
20. srpna si přijdou na své milovníci vážné hudby. Pro ně je totiž přichystán zámecký koncert - Nocturno. V
rámci 50. ročníku Festivalu Fryderyka
Chopina tam vystoupí balkánský soubor Mijaktić orchestar. Koncert se bude konat ve Velkém sálu zámku Kynžvart od 22 hodin.
Webové stránky: www.kynzvart.cz
Loket
Patrně největším lákadlem bude
opět Loket, který patří k nejvyhledávanějším cílům našich, ale i zahraničních turistů.

mací o životě a výzkumu netopýrů.
Netopýři se zde chytají do sítí, takže si je lidé mohou prohlédnout hezky
zblízka a zároveň zjistí jak se jednotlivé druhy liší. Návštěvníci zároveň budou svědky toho, jak odborníci zvířata
okroužkují, změří, zváží a zase vypustí na svobodu.
Kromě uvedených akcí stojí za návštěvu také expozice útrpného práva.
Pohybující se ﬁguríny v životní velikosti předvádí několik způsobů mučení spolu s nervy drásajícím zvukovým
doprovodem.
Podrobnější informace jsou na www.
hradloket.cz.
Bečov nad Teplou
Své slavnosti chystá i hrad a zámek
v Bečově nad Teplou. Velkolepé oslavy
mají tentokrát připomenout 610 let od
udělení městských práv.
Dvoudenní akce se uskuteční 25. a

Bečov si letos slavnostmi připomene 610 let od založení města.

cích. Některá z nich (třeba svíčkářství)
si mohou přítomní i vyzkoušet.
Chybět nebude ani ochutnávka různých druhů medu i výrobků z něho
- medovinu, medové pivo a šumivá i
nešumivá vína z medu. K občerstvení všech pak budou kromě medových
dobrot připraveny i uzenky.
Sladké slavnosti budou zřejmě zajímat i aktivní včelaře.
Až do konce července na hradě probíhá zajímavá výstava fotograﬁí Petra
Francána. Expozice představí 12 nejsympatičtějších stromů ČR z nejrůznějších perspektiv.
Zkraje druhé poloviny prázdnin, 8.
srpna, bude i na Horním hradě noční
prohlídka. Ta začíná ve 20 hodin.
Samotná noční prohlídka začíná v
podhradí u parkoviště, vstupenky je
ale třeba koupit v hradní pokladně.
První část prohlídky vede po lesní
Pohled na zámek Chyše ze zámeckých zahrad.
cestě kolem hradu přibližně 1,5 km.
Na cestě je asi 6 zastávek, ale stále je
Poslední den v červenci se tam na 26. července na náměstí. Připraveny to lesní cesta, která vyžaduje přiměřenádvoří hradu uskuteční hned dvoj- jsou tři scény, na kterých se představí né obutí. Cestou se sice setmí, přesto
koncert. Při něm se představí Xindl na padesát účinkujících. Dohromady ale bude Horní hrad k vidění ze všech
- X a Záviš. Žánr, který bude hradem půjde o 24 představení. což dá dohro- stran.
znít, by měli přivítat především příz- mady jedenáct hodin zábavného, ale i
Na zmíněných zastávkách herec Viknivci hip hop - folku. Začátek je v 19 poznávacího programu.
tor Braunreiter seznámí návštěvníky s
hodin.
Ten se bude odehrávat jak před zám- řadou informací z historie.
Tisíce lidí očekávají v Lokti v polovi- kem, tak i na jeho terasách. A na co se
V průběhu procházky celým hraně srpna. Víkend 15. a 16. srpna se to- návštěvníci bečovských slavností mo- dem, v tu dobu už osvíceným pouze
tiž na hradě a v jeho nejbližším okolí hou těšit?
pochodněmi a měsícem, je připraveno
uskuteční dnes už tradiční Středověké
Celý program zahájí v sobotu ve 12 několik šermířských vystoupení, speslavnosti purkrabího Půty.
hodin průvod účinkujících městem ciální podívaná „Hornohradský orloj“,
Kdo má zájem, ten se může dokon- a menší divadelní etudy. Pak už bude několik divadelních „kousků“ Viktora
ce stát součástí historického průvodu, v rychlém sledu za sebou následovat Braunreitera a na závěr pak vystoupekterý po oba dva dny slavnosti zaha- jedno představení za druhým. Napří- ní ohnivého divadla Ignis. Noční projuje. V jeho čele jde samozřejmě pur- klad komponovaný pořad s ukázkami hlídka trvá více než tři hodiny.
krabí Půta, zbytek pak tvoří jeho stráž, dobových akcí, Bečovské překvapení,
Závěr prázdninové sezóny na Horkejklíři, ale i řemeslníci. Stačí mít pou- Holba - dobová hudba, kejkle Vojty ním hradě bude tradičně patřit přízze dobový kostým.
Vrtka, Lorika - scénické divadlo, Arve- nivcům muziky. 29. srpna se tam totiž
Po celou dobu čekají návštěvníky na - tanec, Balteus - scénický šerm a uskuteční už šestý ročník dvojdenního
Lokte šermířské turnaje pro začáteč- celá řada dalších hudebníků, šermířů a festivalu Folková Ohře.
níky i zkušené, kypré lazebnice, dosta- tanečníků.
Jeho návštěvníkům zahraje přibližně
tek piva, masa, slané placky na devateNa zámeckých terasách pak bude 20 folkových skupin, od téměř neznáro a půl způsobu, sladká trdla, řemes- k vidění divadlo Gladius či tanec v po- mých až po jména jako Strašlivá podíla, o kterých se už mnoho neví, diva- dání Srdcového esa.
vaná, Ginevra, Asonance či Hop trop.
dlo, zpěvy a tance.
Milovníky techniky může zaujmout
Kromě toho je ale připraven i bohaSlavnosti trvají v sobotu i v neděli od Muzeum historických motocyklů a tý doprovodný program a občerstvení.
10 do 18 hodin.
Expozice české hračky. Své práce předWebové stránky: www.hornihrad.cz
O týden později je připravena noč- staví také žáci ZŠ Bečov nad Teplou.
ní prohlídka hradu. Ta se uskuteční
Webové stránky: www.zamek-be- Seeberg
Historický jarmark připravil pro své
21. srpna a vydat se na ni může, za svi- cov.cz
návštěvníky na 25. a 26. července hrad
tu loučí, v 21. hodin. Průvodcem buSeeberg. Lidé mohou očekávat tradičde Viktor Braunreiter a jeho pouliční Horní hrad - Hauenštejn
Pozadu nezůstane ani Horní hrad. ní nabídku a připravit se například na
ansábl.
V závěru prázdnin, přesněji 29. srp- Ten například připravil už čtvrtý roč- pochoutky jako jsou staročeské trdlo,
na, bude hrad patřit poněkud nezvyk- ník oblíbené akce Chvála medu, a to medovina, langoše a palačinky. Koupit
si pak mohou zboží z cínu, keramiku i
lé akci. Uskuteční se tam Evropská noc na 25. července od 10. hodin.
Návštěvníci uvidí ukázky mnoha ře- hračky. 25. července se navíc uskutečpro netopýry, kde se lidé budou moci dozvědět spoustu zajímavých infor- mesel, s medem a včelami souvisejí- ní program šermířské skupiny Savioli.

Počet turistů v kraji mírně poklesl,
přibývá ale domácích návštěvníků
Ekonomická krize, která se projevuje také v cestovních ruchu, se letos dotkla i Karlovarského kraje. Počet turistů, zejména ze zahraničí, meziročně poklesl. Podle údajů Českého
statistického úřadu to bylo v prvním
čtvrtletí o téměř 13 procent. Přesto je
náš kraj po Praze a Královehradeckém kraji třetí v počtu přenocování
hostů. Jen za první tři měsíce letošního roku u nás byl počet přespání hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 812.230 nocí. Do kraje přijelo za
tu dobu přes 127.000 hostů.
„Nejpočetnějšími skupinami jsou
zahraniční hosté a klienti z Ruské federace, bývalých republik Sovětského svazu a Německa. Zvláštní skupinou, která navštěvuje především lázeňská města a větší historická místa- např. Cheb nebo nejznámější památky – zámek Kynžvart, hrad Loket,
klášter Teplá, jsou turisté, kteří přijíždějí na jednodenní zájezdy, a to především z Prahy, kde jsou ubytováni,“
uvedl Jan Prudík z odboru kultury
krajského úřadu.
Ekonomické problémy, které nutí lidi šetřit i na dovolených, by ale mohly
kraji i pomoci. Čeští turisté dnes stále častěji volí dovolenou v Česku, a to
i v našem kraji. Například v infocentru v Chebu zaznamenávají nárůst turistů právě z Česka.

Domácí cestovní ruch se vyhýbá
větším městům a především lázeňským městům, která jsou cenově náročnější než menší města v regionu
nebo venkovské lokality. Odehrává
se spíš v oblasti Krušných hor, podkrušnohoří a ve Slavkovském lese.
Významným segmentem domácího
cestovního ruchu jsou sezónní aktivity, např. zimní sporty v Krušných horách nebo z letních vodáctví, především na řece Ohři, která je v poslední
době jednou z nejfrekventovanějších
řek v České republice.
„Bouřlivý rozvoj zaznamenáváme v
posledním období v cykloturistice, a
to nejen pokud jde o cykloturisty, ale
také pokud jde o budování cyklotras
a cyklostezek. Stejně bychom mohli vyzdvihnout i další sportovní aktivitu, kterou je golf. V našem kraji je
dnes 10 golfových hřišť,“ dodal Prudík.
Současná situace v návštěvnosti
Karlovarského kraje je stejně složitá
jako v jiných destinacích. Pro budoucí udržitelnost, případně rozvoj CR
by mohl mít zásadní vliv zápis Lázeňského trojúhelníku – Měst Karlovy
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy
Lázně ne prestižní seznam světového
dědictví UNESCO. Žádost o zápis byla podána letos v červnu a zatím stále
ještě čeká na vyřízení.

Karlovarský kraj se v červnu představil také na prezentaci destinací Evropské unie v
Bruselu. A na té nemohly chybět ani tradiční lázeňské oplatky nebo ochutnávka karlovarské Becherovky.

Hornické muzeum v Krásně ocenil v anketě i webový server Kudy z nudy

Hejtman Josef Novotný převzal cenu serveru Kudy z nudy za krásenské muzeum.

Hornické muzeum Krásno na Sokolovsku bylo oceněno jako nejlepší tip na výlet mezi zajímavostmi Západočeských lázní v anketě
serveru Kudy z nudy a České centrály cestovního ruchu.
Ze zajímavostí Karlovarského kaje byly oceněny ještě zámek a zámecký pivovar Chyše na Žluticku a
národní přírodní rezervace Soos u
Františkových Lázní.
Krásenské muzeum stojí na místě
historického cínového dolu Vilém,
který fungoval až do 90. let minulého století. Základ expozice tvoří

technika získaná z dolu Stannum,
z RD Jeseník - závod Zlaté Hory,
z ﬁrmy Geam Dolní Rožínka. Nejrozměrnější exponáty pak pochází
z dolu Marie v Královském Poříčí a
z dnes již zrušené kolejové dopravy
900 mm od Sokolovské uhelné a.s.
Co všechno lze v muzeu vidět?
Ukázkovou štolu někdejšího dolu,
expozici důlní dopravy, výstavu o
báňském záchranářství nebo jednu
z nejstarších důlních trafostanic u
nás. A když už budete v Krásně nezapomeňte se podívat na Dlouhou
stoku - unikátní středověké vod-

ní dílo, které od 16. století přivádělo vodu z Kladské pro důlní stroje a vodní mlýny v okolí Horního
Slavkova.
Karlovarský kraj ale uspěl v anketě i s dalšími zajímavostmi, mezi
golfovými tipy se objevilo na druhé místě i Mistrovské osmnáctijamkové golfové hřiště v Sokolově
a mezi lázeňskými tipy pak Zámecké Lázně v Karlových Varech.
Projekt Kudy z nudy je jednou
z největších aktivit na propagaci turistického ruchu. Zaměřuje se
hlavně na domácí klientelu.

KRAJSKÉ LISTY

strana 7 | červenec

Události a kontakty

Moderní areál KV Areny je v provozu

Slavnostní otevření karlovarské multifunkční haly.

Je to tady: KV Aréna, největší investice města Karlovy Vary za poslední
roky, na kterou přispěl i Karlovarský
kraj, je v provozu. Otevření pro veřejnost bylo velkolepé. Na scéně se vystřídaly hudební hvězdy, sportovci i
technické efekty, významné osobnosti jí přály úspěch a desítky dalších si
nenechaly otevření haly ujít ze zákulisí. A veřejnost? Lístky na slavnostní
otevření byly vyprodané za 90 minut.
„Celková kapacita přes tři a půl ti-

Foto Muller Production, s.r.o.

síce byla na galavečer menší, než bude na některé další akce v aréně. Kvůli tomu, že se program odehrával na
celé ploše, kde byla část ledové plochy, palubovka i pódium, jsme hlediště za pódiem nemohli využít pro
diváky,“ vysvětlil ředitel KV Arény
Zdeněk Sysel. Celková kapacita nové
haly je ale až 6000 návštěvníků.
Hned na začátku návštěvníky přivítal primátor Karlových Varů Werner Hauptmann a hejtman Karlo-

varského kraje Josef Novotný. A pak
už následovaly ukázky všeho, co nová, moderní hala může nabídnout.
Dokonalá laserová a světelná show s
pyrotechnickými efekty, vystoupení
rockových hvězd Davida Kollera nebo Michala Pavlíčka, hokejový souboj HC Energie Karlovy Vary a s HC
Olymp Martina Fejfara. Právě víceúčelovost nové haly je tím, na co sází do budoucna. Areál s velkou halu a vedlejší tréninkovou může stejně dobře sloužit jako místo pro velké koncerty, promítání v ﬁlmů rámci Mezinárodního ﬁlmového festivalu na hokejové zápasy letošních mistrů extraligy z Karlových Varů nebo na společenské akce. Hlediště je
možné rychle upravit, a tak není problém během jednoho dne hostit dvě
zcela odlišné akce.
Hala by měla být v dalších letech
nedílnou součástí ﬁlmového festivalu. Karlovy Vary, které mají dlouhá
léta problémy s nedostatkem ﬁlmových sálů, budou mít nové místo kde
se může promítat a hned velkém stylu. Letos si ale ještě festivaloví diváci
promítání v hale až na jednu výjim-

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)

E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


Zástupce ředitele Krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad

Hala poskytne zázemí také hráčům HC Energie.

ku neužijí. Protože hala byla zkolaudovaná až těsně před začátkem festivalu, nemohli s ní ještě jeho organizátoři počítat. Promítal se v ní proto
jen zkušebně ﬁlm Tobruk.
Náklady na výstavbu haly dosáhly
zhruba 1,15 miliardy korun, město
získalo státní dotaci 150 miliónů korun a 93 miliónů korun od Karlovarského kraje. Podle primátora Wernera Hauptmanna ale dostavbou haly
ještě investice v okolí nekončí. Už na

Foto Muller Production, s.r.o.

podzim by se za halou mělo začít stavět nové parkoviště a plavecký bazén.
Právě parkování je zatím trochu
slabým místem KV Arény. Hala sice má podzemní garáže pro stovky aut, ale náporu tisíců návštěvníků
to stačit nebude. Provozovatelé arény ale mají dohodu s nákupním centrem Varyáda, takže stovky aut mohou parkovat při akcích v aréně právě tam.

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru správních agend a
krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru krizového řízení

Karlovarská škola byla druhá
v soutěži učňů stavebních škol
Karlovarská Střední odborná škola stavební obsadila druhé místo na
regionálním kole Soutěže učňů stavebních oborů, která se konala 18.
a 19. června v Karlových Varech jako doprovodná akce stavební výstavě For Arch Karlovy Vary. Dvanáct družstev z deseti škol Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje soutěžilo v teoretickcých
znalostech i praktických dovednostech v oborech zedník a truhlář. V
soutěži ročníkových projektů porota ocenila druhým místem Romana
Štěrku z karlovarské SOU stavební.
„ Budoucí truhláři měřili svůj
um ve zhotovení dřevěné stoličky,
studenti zednické profese předvedou své zkušenosti ve vyzdění příčky nebo uložení překladu,“ popsala za organizátory Markéta Macounová. V letošním kole soutěžilo 24
studentů z Plzně, Vimperku, Sokolova, Chebu, Rakovníka, Domažlic, Hluboše, Tábora, Plané a domácích Karlových Varů. Přesné zadání soutěžních úkolů přitom studenti neznají dopředu. Soutěžící
pracují podle technického výkre-

su, jenž zhotovují odborníci z praxe, z řad sponzorských ﬁrem, cechů
a odborných škol. Body z teoretické
a praktické části se sčítají. Vítězové
regionálních kol postupují do ﬁnále, které se koná při jubilejním 20.
ročníku stavebním veletrhu FOR
ARCH 2009 v Praze.
Soutěž SUSO je nekomerční projekt, který již třináctým rokem nabízí žákům stavebních oborů možnost porovnat si své znalosti a praktické dovednosti se studenty jiných
škol. Soutěží se za 12 let zúčastnilo už přes 3 000 žáků z českých, slovenských, německých, maďarských
a polských škol. A jaký cíl si vlastně
organizátoři kladou? „Formou popularizace stavebních řemesel a rukodělného umu chceme zvýšit zájem žáků základních škol o stavební učební obory na straně jedné, na
straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně v regionech vybudovat základnu pro výběr jejich budoucích kvaliﬁkovaných řemeslníků z domácích zdrojů,“ dodala Macounová

Stavbou roku je podle očekávání
nová hala karlovarského letiště

Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru legislativního
a právního
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


Nová hala karlovaského letiště rozhodně nepatří k obvyklým stavbám.

Stavbou roku Karlovarského kraje
se stala nová odbavovací hala Letiště Karlovy Vary. Takový byl verdikt
odborné poroty soutěže, kterou pravidelně pořádá jako součást výstavy
stavebnictví For Arch Regionální stavební sdružení Karlovarského kraje.
Hala přitom získala i velkou část hlasů laické veřejnosti, která mohla na
internetu nebo přímo na výstavě hlasovat pro svůj vybraný projekt nebo
stavbu. Hala byla prostě od počátku
favoritem.
Není také divu, architekt Petr Parolek navrhl halu letiště jako futuristickou stavbu, připomínající trup
dopravního letadla. Už když se vnější podoba nové budovy začala rýso-

vat, lákala k prohlídce řadu zvědavců. Po svém dokončení se stala bezpochyby reprezentativní vstupní branou pro turisty, kteří do Karlovarského kraje přiletí letecky. Nový odbavovací letištní terminál stál přes 98 milionu korun. Pro karlovarské letiště je
důležitý nejen svou neobvyklou podobou, ale hlavně umožní podstatné
zvýšení odbavovací kapacity letiště,
podle potřeby až na půl milionu pasažérů ročně.
Stavba haly byla třetí etapou modernizace letiště Karlovy Vary. Nosná konstrukce haly je ocelová, základním nosným prvkem je dvojoblouk z trub. Trup letadla, který hala
připomíná, je doplněná čtyřmi kru-

hovými okny, i vstup do haly je eliptického tvaru,
Odborná porota ocenila kromě haly ještě nové věže kostela sv. Mikuláše
v Chebu, jejichž usazení se loni stalo jednou z nejsledovanějších událostí v kraji a rekonstrukci Hlavní ulice
v Mariánských Lázních, kterou rovněž z větší části ﬁnancoval Karlovarský kraj. Mezi projekty zase odborná porota ocenila Promenádu Tržiště – Stará Louka, ale i připravovaný
dopravní terminál v Chebu, který je
součástí stavby tří dopravních terminálů v Chebu, Sokolově a Mariánských Lázních. Projekt bude také ﬁnancován z Karlovarského kraje a
opět s pomocí evropských dotací.

Lázně Bechyně

vedoucí odboru investic
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru životního
prostředía zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz


Účastníci soutěže spolu s krajským hejtmanem u KV Areny.

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz


Počítačové kurzy v krajské knihovně i o prázdninách
Krajská knihovna Karlovy Vary připravila prázdninové počítačové kurzy pro
veřejnost. Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé, vhodné např.
pro zájemce, kteří v krajské knihovně již absolvovali kurz základů práce na PC.
Využití internetu v praxi
Internet jako zdroj informací a zábavy, komunikační nástroj
Náplň kurzu: vyhledávání informací na internetu; zábava na internetu – zajímavé stránky a odkazy; komunikace – stažení, instalace a použití komunikačních programů; Hrozby internetu a ochrana proti nim – antivir, antispyware
Kurz proběhne v srpnu 11.-12.8. od 10:00
délka kurzu je 6 hodin (rozdělen do dvou dnů)
Cena kurzu je 300 Kč, pro seniory 200 Kč

vedoucí odboru zdravotnictví

POMŮŽEME OD BOLESTI TĚLA I DUŠE!
RÁDI VÁS UVÍTÁME!
LÁZEŇSKÉ POBYTY

•

WELLNESS

Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí

•

RELAXACE

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz


Pokročilé psaní a formátování textu (MS Word 2003)
Kurz určen pro mírně pokročilé, kteří absolvovali v knihovně kurz psaní textu
nebo kteří se již s Wordem setkali, ale nepracují s ním pravidelně. Cílem kurzu
je naučit uchazeče pokročilé metody formátování dokumentu a využití užitečných funkcí při tvorbě dokumentů.
Kurz proběhne 18.-19.8. od 10:00, délka kurz je 4 hodiny (dva dny)
Cena kurzu je 300 Kč, pro seniory 200 Kč
Přihlásit na kurzy se můžete osobně v Krajské knihovně ve Dvorech,
na telefonu 353 502 486, nebo na emailu skopovy@knihovnakv.cz

Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz


vedoucí oddělení interního auditu

Lázně Bechyně, tel.: 381 476 100, mobil: 777 710 226, e-mail: info@laznebechyne.cz, www.laznebechyne.cz

Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova@
kr-karlovarsky.cz
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MFF 2009: Hvězdy, večírky a hlavně ﬁlmy

MFF jsou ﬁlmoví tvůrci a hvězdy. Letos mimo jiné přijel do Karlových Varů i Antonio Banderas, herec, který láme MFF jsou ale hlavně ﬁlmy. A sehnat lístky na všechny ﬁlmy, které chcete vidět, je někdy o život. Musíte vystát fronsrdce tisícům fanynek, ale který si zasloužil ocenění i ﬁlmových kritiků mimo jiné za své role ve ﬁlmech Zorro: Ta- tu, modlit se, aby na vyšli lístky. Když máte štěstí, pak i najít způsob, jak všechny ty ﬁlmy stihnout zhlédnout a pajemná tvář, ale třeba také za dabing Kocoura v botách ve Shrekovi 2.
matovat si, který byl který. Tyto dívky čekal, podle role lístků, skutečný ﬁlmový maraton.

MFF jsou samozřejmě karlovarské hotely. Všechny jsou zamluvené už měsíce předem. Tím nejdůležitějším, bez kterého by se asi festival neobešel, je hotel Thermal. Centrum všeho ﬁlmového dění je nejen ubytováním pro festivalové hosty, ale i místem, kde se předávají festivalové ceny. Zatímco hotel se nijak viditelně nemění, jeho festivalo
výzdoba je každý rok jiná. Letos byla v černobílém provedení.
Ale mezinárodní ﬁlmový festival je i
charita. Už tradičním účastníkem festivalu je oranžové kolo, na kterém
mohou zájemci „vyšlapat“ energii
pro nadace, které podporuje skupina ČEZ. Své si vyšlapal i hejtman Josef Novotný. I když s výkonným ředitelem Skupiny ČEZ Danielem Benešem v symbolickém souboji prohrál,
přispěl tak celkovému výtěžku akce
ve výši půl milionu korun. Letošní
výtěžek festivalové charity si mezi sebou rozdělilo Centrum Paraple a Nadace a policistů a hasičů - vzájemná
pomoc v tísni. Paraple za získaných
253 029 korun přistaví ke své budově novou část kde vznikne tělocvična pro rehabilitaci.
Nadace policistů a hasičů pak 246
971 korun použije na pomoc dětem,
jejichž otcové zemřeli při výkonu služebních povinností. Především půjde o příspěvky na účební pomůcky,
školní výlety nebo oblečení. Charitativní akce Oranžová kola proběhla
na karlovarském festivalu už šestkrát.
Celkem díky ní získalo devět neziskových organizací pomoc v souhrnné
výši tři miliony korun. Vedle karlovarského hejtmana letos do sedla usedl,
mimo jiné, také prezident festivalu Jiří Bartoška.

MFF jsou i večírky a různá společenská setkání. Vedle těch pořádaných ﬁlmaři pro své hosty jeden připravuje už
tradičně i Karlovarský kraj. Letos probíhal v nové letištní hale karlovarského letiště, která byla tím nejdůstojnějším
prostředím, jakým se mohl region pochlubit. A ani zde nechyběli významní hosté, včetně prezidenta Mezinárodního ﬁlmového festivalu Karlovy Vary Jiřího Bartošky. Hostitelem mu byl v kapitánské uniformě pilota, a samozřejmě
s manželkou Zdeňkou, hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

MFF jsou baťůžkáři. Asi jako jeden z mála významných ﬁlmových festivalů je ten karlovarský cílem stovek a tisíců
mladých ﬁlmových fandů, kteří nelitují spaní ve stanech a provizorních podmínek, aby mohli vidět nové ﬁlmy nebo se účastnit veřejných diskuzí s významnými ﬁlmovými tvůrci. Dlouhodobě jim toto úsilí komplikuje nedostatek
míst ve festivalových kinech. Zlepšit by to měl už příští rok provoz karlovarské multifunkční arény, ve které se letos
zatím promítal ve zkušebním provozu ﬁlm Tobruk.

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
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