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PersONA kraje

Děláme vše pro to, aby lidé 
mohli zůstat doma. Neboť kde je 
vám lépe než doma? říká zakla-
datelka agentur domácí péče 
v Karlovarském kraji a vítězka 
prvního ročníku ankety Osob-
nost kraje Pavla Andrejkivová.
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Téma

Jedním z klíčů k rozvoji kraje 
je kvalitní infrastruktura, říká 
náměstek hejtmana Jan Zborník.
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Noviny jsou součástí projektu                   www.ceskydomov.cz

 Střípky

Více informací a aktualit 
na www.kr-karlovarsky.cz

M E D I Á L N Í  P A R T N E R
K A R L O VA R S K É H O  K R A J E

HEJTMANSKÉ LISTYHEJTMANSKÉ LISTY
MĚSÍČNÍK  KARLOVARSKÉHO  KRAJE

Nedošly vám tyto 
noviny do schránky? 
Stěžujte si u svého 

pošťáka, distribuci zajiš-
ťuje Česká pošta, s.p. 

Nebo nás informujte na 
tel.: 224 816 821.

Sloupek hejtmana
Vážení 
čtenáři,

Je tu kvě-
ten, jaro 
definitivně 
p ř e v z a l o 
vládu nad 
krajem a to 

mimo jiné znamená, že po zimě 
podobně jako každý rok zjišťu-
jeme, jaké škody napáchala na 
našich silnicích. 

Mohlo by se zdát, že letošní 
zima byla mírná, ale přede-
vším v horských partiích se 
počasí na komunikacích pře-
sto podepsalo. I letos nachá-
zíme četné výtluky a mrazem 
způsobené trhliny. 

Proto je samozřejmé, že se 
na našich silnicích opět setká-
váte se silničáři. Ty komuni-
kace, které byly kvůli svému 
poškození, ale i kvůli inten-
zivnímu využívání vytipovány 
pro souvislé opravy, se začínají 
opravovat. Na méně využíva-
ných silnicích se snažíme ales-
poň napravit ty nejhorší škody 
a vyspravit alespoň ony výtluky 
a trhliny, než na ně přijde řada 
v souvislých opravách. Letos 
také začnou další práce na 
hlavním tahu z Chebu do Kar-
lových Varů, který se moderni-
zuje na čtyřproudou rychlostní 
silnici. Stavět se začnou další 
dva úseky v okolí Sokolova. 

Vím, že každá taková opra-
va znamená dočasná doprav-
ní omezení v místě stavby. 
Chtěl bych proto všechny, 
kdo budou po našich silni-
cích cestovat, požádat o tro-
chu shovívavosti a trpělivosti. 
Opravené silnice se vám brzy 
odvděčí pohodlnější, bezpeč-
nější a rychlejší dopravou.

Na shledanou nad dalším, 
červnovým číslem měsíčníku 
vašeho kraje.

VÁŠ HEJTMAN

JOSEF PAVEL 

Ekologie

Evropsky významné lokality – 
vlastníkům pozemků končí ter-
mín přihlášek ke smluvní ochra-
ně 6. června 2008.
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MĚSTEM ROKU JE CHEB
Vavříny z krajského kola soutěže 
o Historické město roku 2007 si 
odvezl Cheb. „Je to uznání za to, že 
na historické památky dává město 
ročně přes 30 milionů korun. Pro-
bíhá náročná rekonstrukce cheb-
ského hradu a také další významné 
památky se opravy dočkají. Letos, 
pokud nenastanou nečekané okol-
nosti, by se na kostel sv. Miku-
láše měly vrátit kopie původních 
vysokých věží, které byly zničeny 
na konci války. Na rekonstrukci 
františkánského kláštera už má 
město zpracovanou studii. Celko-
vě se myslím o památky dobře 
staráme,“ řekla k ocenění mluvčí 
chebské radnice Martina Kuželová. 
Za Chebem se umístil klášter Teplá 
a město Ostrov. Ve Sdružení histo-
rických sídel je dnes v celé ČR 188 
obcí a městských částí.          (RED)

Historicky to byl největší hoke-
jový úspěch karlovarských hoke-
jistů. Nejen od roku 1997, odkdy 
je karlovarský hokejový klub pra-
videlným účastníkem extraligy, 
ale vlastně od roku 1932, co se 
vůbec hokej v Karlových Varech 
hraje. V posledních sezonách od 
roku 1991 v barvách hlavního 
sponzora jako HC Becherovka 

a od roku 2002 se Sokolovskou 
uhelnou jako HC Energie. Muž-
stvo, trenéři, vedení HC Energie 
i všichni, kdo tvořili zázemí ho-
kejistům, se postupně v průbě-
hu několika let propracovávali 
k tomu, aby podmínky, nálada 

i složení mužstva byly optimální, 
aby HC Energie dokázala dojít 
k tak fenomenálnímu výsledku. 
Mužstvo mělo fantastickou pod-
poru partnerů a sponzorů, jako 
je Karel Holoubek, a v neposlední 
řadě nadchlo a  přilákalo maxi-

mum fanoušků. Nebyla to souhra 
náhod  nebo štěstí. Byla to hlavně 
velká dřina, nadšení a odříkání. 
Trvalo to dlouho, ale přišlo to! 
tvrdí ti, kteří u toho od začátku by-
li. Před vypuknutím vyřazovacích 
bojů zapojili hokejistům Zelenou 

linku, aby jim fanoušci mohli psát 
vzkazy a slova povzbuzení přímo 
do šatny. Nápor na linku byl tako-
vý, že ji málem zavařili. „Ten nával 
nás překvapil. Denně jsme se pro-
bírali desítkami nových vzkazů. 
Až do posledního utkání přišlo na 
linku 778 vzkazů. Ty vzkazy nás 
hnaly každý den kupředu. Moc si 
ceníme toho, jak jste nás dokázali 
podporovat a nabudit prostřednic-
tvím internetu, na stadionu i mi-
mo něj. Všem našim fanouškům 
bych chtěl za sebe i za celý A-tým 
HC Energie poděkovat. Moc dě-
kujeme,“ vzkazuje za celou kabi-
nu útočník David Zucker.

Kdo nestihl famózní noční 
oslavu na zimním stadionu, kam 
vicemistry dovezl autobus až na 
ledovou plochu, ten zažil sprcho-
vání šampaňským na promenádě 
před Thermalem. Každý si chtěl 
sáhnout na pohár, který přivezli. 
A co stříbrní hoši vzkazují? „De-
vátého září začíná nový ročník 
hokejové extraligy. Jdeme do to-
ho znova! Přijďte nás povzbudit!“

Více na straně 8

Stříbrní hokejisté proslavili celý kraj
Takovou euforii Karlovarský kraj ještě nezažil! Sedmizápasovou finálovou bitvu hokejistů HC Energie prožívali všichni obyvatelé kraje. Od Aše po Abertamy, všude nejen fanoušci 
hokeje zpívali, skákali a především fandili Venerovým hochům. Kdy zase a v jakém oboru si budeme moci zazpívat: Karlovy Vary jsou nejlepší!? Není nadsázkou, že hokejoví 
vicemistři proslavili celý Karlovarský kraj. Název Karlovy Vary se skloňoval ve všech evropských médiích. Finálová bitva o hokejový trůn byla nejlepší reklamou nejen pro krajské 
město, ale pro celý náš kraj. Všude se křičelo a tleskalo. Hoši, děkujeme! Pro nás jste mistři!

V rámci cest po mikroregionech 
navštívil hejtman Josef Pavel oblast 
Podkrušnohoří. Cestu zahájil setká-
ním se studenty SPŠ Ostrov, s nimiž 
diskutoval o jejich budoucím uplat-
nění, plánovaném Centru technic-
kého vzdělávání v Ostrově, ale také 
o rekonstrukcích krajských silnic 
a o  termínu dokončení rychlostní 
komunikace R6 v kraji „V tomto ro-
ce budou v kraji zahájeny dvě etapy 
Nové Sedlo–Sokolov a Sokolov–Ti-
sová, přičemž v regionu by měla 
být tato rychlostní komunikace 
zprůjezdněna v roce 2010,“ upřes-
nil hejtman. Nadpoloviční většina 
studentů ostrovské průmyslovky by  
prý chtěla zůstat u technických pro-
fesí, na něž se v současnosti připra-
vují. Ředitel školy Pavel Žemlička 
zmínil i problém budoucího úbytku 
žáků, který si vyžádá další změny ve 
struktuře oborů a škol. „Demogra-
fická křivka je jasná, podle předpo-
kladů bude za dva roky o 400 žáků 

středních škol méně,“ konstatoval 
ředitel SPŠ. Cesta pokračovala pro-
hlídkou provozu společnosti ZMA, 
a.s. Ostrov, která se zabývá výrobou 
stavebních buněk. Během setkání 
se starosty diskutoval hejtman Josef 
Pavel mimo jiné  o situaci ohledně 
záplavového území v Hroznětíně 
a o obchvatu této obce „Na zhotovi-

tele obchvatu už kraj vypsal výběro-
vé řízení,“ uvedl. K dalším tématům 
patřila také  problematika stavby vě-
trných elektráren u Abertam, pod-
pora obce Hájek v jednání s ČEZ 
nebo případné objízdné trasy kami-
onů, které  nyní projíždějí ve směru 
z Jáchymova na Boží Dar. Staros-
ty také zajímaly investiční akce na 

silnicích II. a III. třídy, především 
zahájení další etapy rekonstrukce 
silnice Horní Blatná–Potůčky, pří-
prava průtahu Perninkem nebo re-
konstrukce trasy Hroznětín–Mer-
klín. Hejtman navštívil v závěru své 
cesty také  Domov pro osoby se 
zdravotním postižením v Mariánské. 
S více než dvěma stovkami klientů 
jde o největší zařízení tohoto typu 
v kraji. Většina klientů má v domově 
své trvalé bydliště. Podle informací 
ředitele Pavla Nováka se v loňském 
roce rozhodlo 5 klientů pro přechod 
do chráněného bydlení v Sokolově 
a společně s hazlovským Domovem 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním PATA byla Mariánská zařazena 
do projektu kraje, který se týká 
přechodu vybraných osob se zdra-
votním postižením do chráněného 
bydlení a modernizace stávajícího 
zařízení k realizaci plnohodnotného 
života klientů.

(KÚ)

Nejlepší trenér letošního ročníku 
extraligy Zdeněk Venera vyzvedl 
pohár vicemistrů nad hlavu. 
Padesátiletý kouč strávil na lavič-
ce HC Energie tři ročníky nejvyšší 
soutěže a letos dovedl karlovarské 
hokejisty až do finále.

Pro nás jste mistři! znělo nadšeným davem u Thermalu, když se vyvoláva-
la jména hokejových vicemistrů.

Zapojení elektroinstalace, zjiš-
ťování účinnosti brzd nebo ge-
ometrie řízení patřily k úkolům, 
s nimiž si museli poradit žáci 
třetích ročníků tříletého oboru 
automechanik v krajském kole 
soutěže Automechanik Junior 
2008. Její 14. ročník vyhlásilo mi-
nisterstvo školství ve spolupráci 
se Svazem autoopraven ČR a v 
našem kraji se jej se zájmem  zú-
častnili například žáci SPŠ Ostrov, 
ISŠTE Sokolov nebo ISŠ Cheb. 

„Práce automechaniků je dnes 
vysoce odborná a jejich obor se 
prudce rozvíjí, proto jsem rád, 
že mladé lidi tahle soutěž zajímá, 
a přeji vítězům krajského kola, 
aby nás úspěšně reprezentovali 
i v republikovém měřítku,“ uve-
dl při zahájení soutěže náměstek 
hejtmana Jiří Behenský. Soutěžící 
museli zvládnout náročnou teore-
tickou část, která měla 100 otázek 
a  polovina účastníků ji zvládla 
s minimálními bodovými ztráta-
mi. Poznávací a praktická část 
se odehrávala ve velice kvalitně 
vybavených dílnách, v nichž mo-
hou žáci SPŠ Ostrov využívat mo-
derní seřizovací a diagnostickou 
techniku. Z vítězství se nakonec 
radovali Jan Pilař a Václav Tokar 
ze SPŠ Ostrov a Jan Ďurian ze 
SOU Toužim. Pilař s Ďurianem 
budou reprezentovat kraj v celo-
republikovém klání 28 nejlepších 
budoucích automechaniků.

(KÚ)

Karlovarský kraj hodlá přispět 
částkou 200 tisíc korun na ploš-
né vyšetření zraku dětí z ma-
teřských škol v regionu. Cílem 
preventivního vyšetření zraku 
předškoláků je snaha o mini-
malizaci poškození očí v dospě-
losti. Celkem odborníci během 
projektu vyšetří asi 7000 dětí ve 
150 mateřských školách kraje. 
Celkový rozpočet projektu na 
rok 2008 činí 427.000 korun. Ke 
spolufinancování projektu při-
spěly již v roce 2007 také další 
instituce. Návrh na poskytnutí 
finančního příspěvku od kraje 
bude ještě předložen ke schvá-
lení krajskému zastupitelstvu. 
Ojedinělé plošné vyšetření dě-
tí provádí Správa zdravotních 
a sociálních služeb Cheb. Vyšet-
ření dětí se provádí přístrojem 
PLUSOPTIX S04, který Správa 
zdravotních a sociálních služeb 
Cheb získala darem od občan-
ského sdružení Život dětem. 

Kromě kraje na preventivní vy-
šetření přispěly i Lions Club 
a VZP. Oční vady se vyskytují 
asi u pěti procent dětí v před-
školním věku. Pokud vyšetření 
mobilním přístrojem zjistí vady 
zraku, doporučí odborníci dě-
tem klasické vyšetření u odbor-
ného lékaře.Projekt byl zahájen 
již loni. Letos se uskuteční pod-
statná část vyšetření. Prohlídku 
už mají za sebou téměř všechny 
děti z mateřských škol na Cheb-
sku, v květnu a červnu přijde na 
řadu Sokolovsko a na podzim 
Karlovarsko.

(KÚ)

Kraj přispěje na oční 
vyšetření předškoláků

Na mikroregion Podkrušnohoří kraj pamatuje

Soutěž Automechanik 
Junior zná svého vítěze

Plány o investicích do mikrore-
gionu Podkrušnohoří vyslechli 
studenti ostrovské průmyslovky 
se zájmem. Většina z nich chce 
v regionu žít a pracovat.

Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Mariánské pečuje 
o dvě stovky klientů a je nej-
větším zařízením svého druhu 
v Karlovarském kraji.

Kapitán Václav Skuhravý ukázal 
pohár vicemistrů u Thermalu nad-
šeným fanouškům.



www.kr-karlovarsky.cz

Informace z úřadu HEJTMANSKÉ LISTY strana 2 | Květen

Ředitel krajského úřadu informuje

STANAK – Cheb s. r. o.

Pražská 35

350 02 Cheb

Tel: 737 236 231–3

web: www.stanak-cheb.cz

SC-80679/1

PŮJČKY 
bez poplatku

bez ručitele, do 5 dnů
• pro ZAMĚSTNANCE

• pro DŮCHODCE 
do 75 let, 

• pro OSVČ 

až 200.000,- Kč

Bance váš příjem 
nestačí, nám ano!!!

Volejte: 
721 83 94 83

e-mail: 
innoka@seznam.cz

SC-80676/1

S
C

-8
06

77
/1

S
C

-8
06

81
/1

 

inzerce
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V uplynulých měsících krajský 
radní  Luboš Orálek, člen před-
stavenstva Karlovarské krajské 
nemocnice, a .s., cestoval po jed-
notlivých částech krajské nemoc-
nice v Chebu, Sokolově a Karlo-
vých Varech. Detailně si prohlédl 
většinu oddělení, byl informován 
o personální situaci a vybavení ne-
mocnic. „Mluvil jsem se zdravot-
níky o jejich potřebách a problé-
mech a mnohé z nich jsou pro mě 
podnětem k řešení,“ uvedl radní, 
který se tak při rozhodování o dal-
ším rozvoji KKN může opřít o zna-
lost prostředí a osobní zkušenost. 

„Předpokládám, že se v příštích le-
tech jednotlivé nemocnice vyprofi-
lují  v konkrétních oborech a lidé 
budou například za onkologickou 
péčí jezdit do Chebu, na oční ne-
bo iktovou jednotku do Sokolova 
a urgentní medicína bude spe-
cifikem  Karlových Varů,“ dodal.
Jeho první návštěvy směřovaly do 
nemocnice v Chebu, kde absol-
voval prohlídku interny, jednotek 
intenzivní péče, dětského oddě-
lení, onkologie, operačních sálů 
a dalších oddělení včetně sklado-
vých prostor a sociálních zařízení 
pro personál i pacienty. Důkazem 
toho, že kraj počítá s plnohodnot-
nou funkcí chebské nemocnice 
v rámci celku KKN, jsou i pláno-
vané investice. „Přesvědčil jsem 
se, že je nezbytně nutné letos 
zahájit v Chebu vybudování cent-
rálního příjmu, do něhož kraj vloží 
čtyřicet milionů korun,“ vysvětlil 

Luboš Orálek. Mělo by tak dojít 
k centralizaci ambulancí do příze-
mí, a ostatní, často do posledního 
místa obsazená oddělení, by tak 
získala další prostory. Kraj plánu-
je také  za téměř 8 milionů rekon-
strukci střechy a vzduchotechni-
ky v pavilonu C, kde sídlí oddělení 
onkologie a gynekologie.

V sokolovské nemocnici před-
stavili lékaři krajskému radnímu 
novou iktovou jednotku, interní 
oddělení, ale také pracoviště cen-
trální sterilizace nebo soudního 
lékařství a  toxikologie. „V posled-
ní době se sokolovská nemocnice 
může chlubit dvěma novinkami. 
Nejmodernějším sítnicovým lase-

rem na očním oddělení a novým 
vybavením neurologické jednot-
ky intenzivní péče za více než 
3 miliony korun,“ upřesnil rad-
ní. Iktová jednotka je podle slov 
MUDr. Aleše Nováka určena pro 
6 pacientů s cévní mozkovou pří-
hodou, kteří přijíždějí nejen ze 
Sokolovska, ale i Chebska a do-
konce Tachovska.  

Společně s ředitelem karlo-
varské nemocnice MUDr. Jiřím 
Štefanem prošel Luboš Orálek 
jednotlivá oddělení v Karlových 
Varech. Krajský radní si prohlédl 
z poloviny zrekonstruovanou bu-
dovu, kde sídlí mimo jiné chirur-
gické obory, pracoviště nukleární 

medicíny, operační sály, chirurgii, 
traumatologii a další části zdra-
votnického zařízení. „Na návrh 
hejtmana se řeší další odměňo-
vání středního zdravotnického 
personálu, protože problémy 
s nedostatkem především sester 
zaznívaly ve všech nemocnicích,“ 
konstatoval krajský radní. Problé-
my s nedostatkem lůžek a chybě-
jícím zázemím především na jed-
notce intenzivní péče nebo ARO 
(ICU) by měl v budoucnu vyřešit 
nový pavilon urgentní medicíny 
a centrálního vstupu, do něhož 
kraj za podpory evropských fi-
nancí hodlá vložit více než půl 
miliardy korun.  

Návštěvou nemocnic v Chebu, 
Sokolově a Karlových Varech se 
Luboš Orálek ujistil o nutnosti 
fungování krajské nemocnice ja-
ko jednoho celku. „Jedině jako 
celek můžeme v budoucnu vy-
užít efekty, které přináší jednot-
né řízení a hospodaření. Byť se 
v současnosti potýkáme s velkým 
schodkem, který vznikl v uply-
nulých dvou letech za bývalého 
vedení nemocnice, věřím, že se 
současnému managementu poda-
ří vytvořit rozumný finanční plán 
a vyvést nemocnici z finančních 
potíží,“ poznamenal radní s tím, 
že kraj se bude i nadále snažit 
jít cestou efektivnějších nákupů 
materiálu a služeb, ale na mzdách 
a přístrojovém vybavení rozhodně 
šetřit nehodlá.

 (KÚ)

Karlovarská krajská nemocnice pod drobnohledem

Kraj finančně podpoří rozvoj infrastruktury obcí, úpravy ve-
řejného prostranství nebo obnovu a údržbu venkovské zástavby. 

„Z tohoto programu kraj uděluje příspěvky od roku 2004 obcím do 
dvou tisíc obyvatel, jeho součástí jsou ale i dotace pro svazky obcí 
a mikroregiony,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jan Zborník s tím, 
že při posuzování žádostí o příspěvky se kraj snaží vyjít vstříc 
i těm nejmenším obcím. Jedním z faktorů hodnocení může být 
také úspěšnost obce v soutěži Vesnice roku. Mezi více než 130 
úspěšnými žádostmi je například příspěvek na opravu místních 
komunikací v Merklíně ve výši 340 tisíc korun, na rekonstrukci 
veřejného osvětlení v Radvanově ve výši 320 tisíc korun nebo 
na dětské hřiště v Tatrovicích rovněž 320 tisíc. Částku 500 tisíc 
korun získá III. etapa integrované studie rozvoje turistických tras 
na území Svazku obcí Slavkovský les. 

Obce mohou dosáhnout na finance od kraje i v jiných dotač-
ních titulech. Letos tak ze svého rozpočtu vydá kraj například 
téměř 4 miliony na podporu územně plánovací dokumentace 
obcí a příspěvky směřují i na drobné vodohospodářské akce, 
podporu rozvoje cyklodopravy či do oblasti památkové péče. 

„V předchozím roce jsme celkem na dotacích pro obce uvolnili 
více než 69 milionů korun,“ upřesnil hejtman Josef Pavel. Letos 
půjde o částku ještě vyšší, krajské zastupitelstvo už na dubnovém 
zasedání schválilo příspěvky obcím z Programu obnovy venkova 
ve výši 20,5 milionu korun. Původně byl státním programem, kraj 
z něj uděluje příspěvky od r. 2004. Hlavním kritériem pro posu-
zování přidělení dotace byl počet obyvatel, kromě integrovaných 
projektů, na nichž se nepodílí jen jedna obec, tedy obce do 500 
obyvatel mohly získat maximálně 320 tisíc, obce do 1000 obyva-
tel maximálně 300 tisíc a obce do 2000 obyvatel maximálně 280 
tisíc korun. Při hodnocení žádostí se přihlíželo také k tomu, zda 
byly obce oceněny v krajském kole soutěže Vesnice roku 2007. 
Konkrétně šlo o Královské Poříčí, Merklín, Tři Sekery a Nové 
Hamry.                                                                                    (KÚ)

Jak mají žáci a rodiče  
postupovat v případě nepři-
jetí uchazeče ke vzdělávání 
na střední škole?

Na všech středních školách 
už proběhlo první kolo a na 
mnohých z nich i druhé kolo 
přijímacího řízení. Krajský úřad 
každoročně vyřizuje řadu odvo-
lání uchazečů proti rozhodnutí 
ředitelů o nepřijetí. V této souvis-
losti je potřeba připomenout, že 
zletilý uchazeč podává odvolání 
sám, za nezletilého jeho zákonný 
zástupce, a to prostřednictvím ře-
ditele dané střední školy. V odvo-
lání je třeba uvést, v čem uchazeč 
spatřuje rozpor s právními před-
pisy nebo nesprávnost rozhod-
nutí ředitele školy nebo celého 
přijímacího řízení, které tomuto 
rozhodnutí předcházelo. V odvo-
lacím řízení pak krajský úřad 
na základě přezkoumání souladu 
napadeného rozhodnutí a řízení 
s právními předpisy  rozhodne 
tak, že odvolání zamítne a roz-
hodnutí ředitele školy potvrdí, ne-
bo rozhodnutí ředitele zruší a věc 
mu vrátí k novému projednání. 
Rozhodnutí či napadené rozhod-
nutí nebo jeho část může změnit. 
Ani neúspěch uchazeče v prvním 
kole přijímacího řízení však ne-
znamená konec jeho šancí, proto-

že v současné době nabídka míst 
v oborech vzdělání ve středních 
školách vysoce převyšuje poptáv-
ku a na volná místa vyhlašují ředi-
telé další kola přijímacího řízení. 
Podrobnější informace je možno 
získat na krajském úřadě, který 
aktuální přehled o těchto volných 
místech v jednotlivých oborech 
vzdělání v konkrétních středních 
školách zveřejňuje také na svých 
webových stránkách www.kr-kar-
lovarsky.cz.  

Můžete charakterizovat další  
kompetence krajského úřadu 
v oblasti školství?

V zásadě je lze rozdělit do dvou 
okruhů – rozhodování o právech 
a povinnostech dětí, žáků, stu-
dentů, jiných fyzických osob, 
ale i právnických osob a ostatní 
činnosti v oblasti výkonu státní 
správy v regionálním školství.  

Jaké jsou  hlavní úkoly kraj-
ského úřadu jako prvoin-
stančního správního orgánu?

Základní podmínkou toho, aby 
školy a školská zařízení mohly 
poskytovat vzdělávání a školské 
služby, vydávat vysvědčení, čer-
pat finanční prostředky ze stát-
ního rozpočtu nebo z rozpočtu 
územního samosprávného celku, 

je jejich zápis do školského rejst-
říku. Krajský úřad rozhoduje o zá-
pisu mateřských škol, školních 
družin, školních klubů, domů 
dětí a mládeže, domovů mládeže, 
školských poradenských zaříze-
ní a zařízení školního stravová-
ní do rejstříku škol a školských 
zařízení a také o jejich výmazu, 
dále pak o změnách údajů, které 
jsou v tomto rejstříku o jednotli-
vých školách a školských zaříze-
ních vedeny. O zápisu ostatních 
druhů škol a školských zařízení 
rozhoduje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, které 
také zveřejňuje školský rejstřík 
v elektronické podobě na svých 
webových stránkách. 

Rozhoduje krajský úřad také 
o uznání zahraničního vzdě-
lání?

S otevřením hranic neustále 
narůstá počet osob, které v sou-
vislosti se svým uplatněním na 
trhu práce či dalším vzděláváním 
v naší republice žádají o uzná-
ní vzdělání získaného v cizině. 
O uznání základního, středního 
a vyššího odborného zahranič-
ního vzdělání rozhoduje krajský 
úřad příslušný podle místa poby-
tu žadatele. Absolventi vysokých 
škol se v této záležitosti musejí 
obrátit na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR ne-
bo přímo na příslušnou vysokou 
školu v České republice.

Jakou rozhodovací pravomoc 
má krajský úřad v případě 
vzdělávání dětí s hlubokým 
mentálním postižením?

Poslední oblastí, ve které kraj-
ský úřad rozhoduje jako správní 
orgán prvního stupně, je stano-
vování způsobu vzdělávání dě-
tem s hlubokým mentálním po-
stižením, které nejsou schopny 
se vzdělávat ani v základní škole 
speciální. Takto je jim umožněno 
absolvovat povinnou školní do-
cházku jiným, pro ně vhodným 
způsobem, který odpovídá jejich 
duševním a fyzickým schop-
nostem. Při tomto rozhodování 
vychází krajský úřad z doporu-
čujícího posouzení odborného 
lékaře a školského poradenské-
ho zařízení.  

(KÚ)

Jarní měsíce bývají tradičně obdobím, kdy se tisíce žáků základ-
ních škol nejen v našem kraji pokoušejí udělat zásadní životní krok 
a uspět v přijímacím řízení na střední školy.

Na obnovu venkova dá kraj 
20,5 milionu korun

Novou iktovou jednotkou v sokolovské nemocnici provedl radního Luboše 
Orálka lékař MUDr. Aleš Novák.

Roman Rokůsek



www.kr-karlovarsky.cz
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Její život je prostoupen láskou 
a vůlí pomáhat. Název agentury 
domácí péče LADARA si vymys-
lela sama a znamená LÁsku DÁ-
vám RÁda. Proto má z květin 
nejraději  jako symbol slunečni-
ci. Otáčí se za sluncem, teplem 
a světlem. Sama vždycky chtěla 
být tam, kde někdo potřeboval 
pomoc. Zakládala první stacio-
nář v Západočeském kraji pro 
staré a zdravotně potřebné lidi, 
první dům pro matky s dětmi, 
první Farní charitu v Karlových 
Varech a hlavně v roce 1994 
zaregistrovala svou první agen-
turu domácí péče. Těch prv-
ních pokusů bylo v jejím životě 
bezpočet. 

„Zakládala jsem vlastně první 
pilotní projekty. První dům na 
půli cesty, první denní stacionář 
pro mentálně postižené i první 
středisko humanitární pomoci.  
Bylo to šest prvních projektů,“ 
říká Pavla Andrejkivová. 

Když v prosinci 2005 vznik-
la v Karlovarském kraji tradice 
vyhlašování Osobností roku, by-
la logicky vyhlášena tou první 
osobností. 

Celý život pomáhala, kde bylo 
potřeba. Při ničivých povodních 
v roce 2002 organizovala huma-
nitární pomoc. V roce 2004 zís-
kala ocenění Zlatá vážka, které 

uděluje Česká alzheimerovská 
společnost těm, kdo prohloubi-
li rozvoj péče o seniory a chro-
nicky nemocné. Karlovarská 
veřejnost ji zná z Tříkrálové 
sbírky, benefičních koncertů, 
Pomerančového týdne a dalších 
akcí. Jak to všechno stíhá? 

„Bylo to velmi náročné. Ře-
ditelkou Farní charity jsem 
byla 11 let. Chtěla jsem pomá-
hat opuštěným, osamělým, ne-
mocným a také obětem domá-
cího násilí. Tyhle neziskové 
služby dosud nebyly. Rodina 
mi pomáhala, jinak by to ne-
šlo. Moje životní krédo je: Při-
šla jsem za tebou s úsměvem 

a s úsměvem chci odejít. Když 
je nabízená pomoc přijímána 
s úctou, je to nejlepší odměna 
těm, kdo ji poskytují,“ říká 
žena, která si kromě slunečnic 
libuje v růžích a začíná pěsto-
vat orchideje. 

Jejím snem je, aby potřební 
zůstali doma a pomoc přišla za 
nimi. Aby sestry a sociální pra-
covnice netříštily síly sháněním 
financí a mohly čas věnovat po-
třebným. „Může třeba i zedničit, 
když to bude nutné,“ říkají o ní 
její tři děti. Jako Blíženec chce 
být pořád nablízku těm, kteří 
čekají na pomoc.    

     (RED)

Pavla Andrejkivová, ředitelka a jednatelka agentury domácí péče LADARA

P o l i t i c k ý 
subjekt se 
může prezen-
tovat různými 
způsoby. Na-
příklad negací 
všeho, co dělají 
jeho konkuren-

ti, a sám nedělat nic. Koalice 
pro Karlovarský kraj, ve které 
jsou pro letošní podzimní kraj-
ské volby významně zastoupeni 
lidovci a nezávislí starostové, jde 
zcela opačnou cestou a snaží se 
konstruktivně působit nejen při 
jednání Krajského zastupitelstva, 
ale také pomáhat, kde je třeba, 
v rámci celého Karlovarského 
kraje. Tradičním cílem naší po-
zornosti je neziskový sektor. Pod-
porujeme nejrůznější charitativní 
projekty, domy pro důchodce či 
dlouhodobě nemocné a jiná soci-
ální zařízení. Jsme aktivní v pod-
poře významných kulturních 
a sportovních akcí a pomáháme 
získávat  prostředky pro záchra-
nu architektonických památek.  

V letošním roce jsme se vedle 
výše uvedených projektů roz-

hodli dlouhodobě podporovat 
také dobrovolné hasiče v Kar-
lovarském kraji. Tento úmysl 
jsme stvrdili dohodou zástupců 
koalice s Krajskou radou velitelů 
a mládeže, přičemž významným 
prvkem dohody je právě dlou-
hodobý charakter spolupráce. 
Dobrovolní hasiči jsou sice míst-
ně podporováni různými forma-
mi (obcemi, městy, soukromými 
subjekty) a jistá podpora plyne 
také ze strany Karlovarského 
kraje. Vzhledem k významu čin-
nosti dobrovolných hasičů je ale 
tato podpora dle našeho názoru 
stále nedostatečná. Tento stav 
bychom chtěli v případě úspě-
chu v krajských volbách změnit 
a podpora dobrovolných hasičů 
by se měla stát jednou z dů-
ležitých priorit Karlovarského 
kraje. Není náhoda, že jsme se 
k tomuto kroku odhodlali prá-
vě nyní, jelikož jaro je tradičně 
ve znamení zahájení hasičských 
soutěží. Ani Karlovarský kraj 
není výjimkou. V těchto dnech 
se naplno rozbíhá Krajská liga 
hasičských soutěží dětí, mlá-

deže a dospělých. 
Koalice pro Karlo-
varský kraj se stala 
jejich generálním 
partnerem. Krytí 
nákladů činnosti 
dobrovolných ha-
sičů je velmi nároč-
né. Proto podpora 
ze strany Koalice 
pro Karlovarský 
kraj bude směřo-
vat nejen k samot-
ným  soutěžím, 
ale také například 
do oblasti tech-
nických prostředků a osobní 
výstroje dobrovolných hasičů. 
Jako základní zdroje pro součas-
nou podporu používáme peníze 

získané za man-
dáty v krajském 
zastupitelstvu. Pro 
získání dalších 
prostředků úspěš-
ně komunikujeme 
s nejrůznějšími 
sponzory. Velice 
dobře spolupra-
cují Karlovarské 
minerální vody, a. 
s., které například 
zajišťují kompletní 
pitný režim v rám-
ci zmíněné Krajské 
ligy hasičů 2008. 

Pro případné zájemce, kteří by 
se chtěli spolupodílet, uvádím 
termínový kalendář soutěží.

JOSEF MALÝ, KRAJSKÝ ZASTUPITEL  

V žádném případě jsem se na 
základě uvedeného hospodářské-
ho výsledku nemocnice (-121 mil. 
Kč) nerozhodl tohoto využít a ani 
jsem ho nikterak k ničemu nevyu-
žil. Jako člen ODA nemám a nikdy 
jsem neměl žádný formální vztah 
k Evropským demokratům, aby 
jej mohl hejtman prezentovat jako 
vztah k osobě ovládané. Podob-
ně nepravdivá je v tomto ohledu 
hejtmanova hypotéza o vztahu 
k senátorovi Janu Horníkovi, je-
hož jsem byl volebním manaže-
rem a zajišťoval jsem kandidaturu 

nezávislého kandidáta Jana Hor-
níka jako společného kandidáta 
za většinu liberálních stran (ODA, 
ED, US-DEU, a dalších). ED pou-
ze kandidátku formálně podala 
k registraci. Strana Evropští de-
mokraté zanikla před dvěma lety, 
proto ani dnes nemohu jejím jmé-
nem zoufale hledat volební témata. 
Zdravotnictví je celospolečenským 
problémem, proto nutně musí být 
volebním tématem každého seri-
ózního politického subjektu a kaž-
dého odpovědného politika – mě 
s odlišným názorem od názoru 

hejtmana a jeho strany nevyjímaje. 
Proto důrazně odmítám hejtma-
novu konstrukci o mém předvo-
lebním zoufalství. Rozhodně také 
odmítám hejtmanovo spojení mé 
osoby s nedávným děním v kar-
lovarské nemocnici. Prohlašuji, 
že jsem se žádným způsobem na 
inkriminovaných aktivitách zdra-
votníků nepodílel, a to z toho důvo-
du, aby jejich zoufalá snaha nebyla 
spojována s mým revolučním a po-
šramoceným renomé. Obdobně 
správně reagovali aktivisté na stra-
ně zdravotníků, kteří se od mojí 
osoby distancovali. Profiloval jsem 
se pouze v jediném případě ve vzta-
hu k dění v Karlovarské nemocnici. 
Tím byl novinový komentář Politici 
vydrbali se zdravotníky, prezento-

vaný v tisku a na www.radnicnilis-
ty.cz, který reagoval na dosažení 
lednové dohody obou stran. Velmi 
kategoricky popírám hejtmanovu 
dedukci, že jsem zajistil advokáta 
pro vybírání výpovědí zaměstnanců 
nemocnice. Prohlašuji, že zdravot-
nický personál jsem nepodněcoval 
ani neudržoval v napětí s vedením 
kraje, nečiním tak ani dnes a nebu-
du tak činit ani v budoucnu. V uve-
dených hejtmanových pohledech 
je argumentace nepravdivá a svým 
dopadem manipulující. Jaký si mo-
hu udělat úsudek o zbytku hejtma-
nova článku a následně o ostatních 
prohlášeních a jím prezentovaných 
faktech? Nevěřím mu.

JIŘÍ KOTEK, 

ZASTUPITEL V KARLOVÝCH VARECH

Podporujeme dobrovolné hasiče

Fakta o dění v karlovarské nemocnici – dodatečné sdělení
V předchozím vydání byl na tomto místě otištěn příspěvek hejtmana 
Josefa Pavla, který byl anoncován jako sdělení faktů o dění v karlovar-
ské nemocnici. Obsah článku se však zatoulal k nepravdivým a zkreslují-
cím formulacím ohledně mé osoby. Proto využívám svého práva daného 
tiskovým zákonem a uvádím podané informace na pravou míru:

ŽENY A MUŽI

Kraslice 19. 4. – zahájení, Skalná 10. 5., Chodov 17. 5., Žlutice 
24. 5., Dalovice 8. 6., Mírová 21. 6., Mnichov 19. 7., Kyselka 30. 
8.,  Plesná 6. 9., Horní Slavkov 13. 9., Nová Role 20. 9., Nejdek 27. 
9. – vyhodnocení 

DĚTI A MLÁDEŽ
Útvina 4. 5., Chodov 18. 5., Březová 27. 6., Plesná 6. 9., Horní 

Slavkov 14. 9., Jáchymov 21. 9., Březová 5. 10.

Zapsány tři nové památky
Tři nové národní kulturní pa-

mátky z Karlovarského kraje 
přibyly letos na seznam minis-
terstva kultury. Mezi cennosti re-
gionu se zařadil klášter premon-
strátů v Teplé z konce 12. století, 
středověký důl Jeroným v Čisté 
a Věž smrti bývalých jáchymov-
ských uranových lágrů v Ostro-
vě. O jejich zařazení  na listinu 
s označením národní kulturní 
památka rozhodla vláda. Vedle 
kláštera v Teplé a Věže smrti je 

úspěchem zařazení i středověké-
ho dolu Jeroným, kde se v 15. 
a 16. století těžilo stříbro. Díky 
dochovanému původnímu sta-
vu patří důl k nejvýznamnějším 
technickým památkám střední 
Evropy a je unikátním dokladem 
hornické kultury. Podle památká-
řů a historiků umožní jeho zápis 
do seznamu národních kultur-
ních památek snadnější čerpání 
státních i evropských dotací.

(RED)

www.ceskydomov.cz
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Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax:  354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz 
www.autoschoner.cz 

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719 
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz 
www.carsbad.cz

inzerce

SC-80675/1

SC-80521/1

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc� voz� Škoda:

Na cest� k novému vozu vás už 
nic nezastaví: ŠkodaFabia 
te� jen za 3 500 K� m�sí�n� 
v�etn� kompletního pojišt�ní

Sta�í využít výhodné financování 
od ŠkoFINu a m�žete mít nový v�z 
t�eba hned. A pokud jde o základní 
výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS, 
airbagy �idi�e i spolujezdce, bo�ní 
airbagy vp�edu nebo posilova� �ízení. 
V�z má navíc nejv�tší vnit�ní prostor 
ve své t�íd�. Ale pozor, tato nabídka 
platí jen do konce �ervna. Navštivte 
nás proto co nejd�íve, t�šíme se na vás.

Cena vozu 249 900 K�, délka leasingu 
5 let, z�statková hodnota 50 000 K�, RPSN 
2,35 %, výše splátek je garantována po 
celou dobu financování

JD�TE ZA ŠT�STÍM

ŠkoFIN

SIMPLY CLEVER

Ohlédnete-li se za uplynu-
lým obdobím (2004–2008), 
které rozhodnutí, jaký oka-
mžik považujete za zásadní?

Věřím v evoluci jako soubor 
postupných, velmi dlouho pro-
bíhajících změn posouvající nás 
k vyšším vývojovým stupňům, 
k dokonalosti. Potíž je v tom, že 
nevíme, jak ta dokonalost vypadá, 
je chápána subjektivně, proměn-
ná v prostoru a čase. Vždy se sna-
žím racionálně konat, v mnoha 
směrech a krocích, abych zvýšil 
pravděpodobnost toho, že alespoň 
jeden počin se v toku času ukáže 
jako zásadní, nadstavba všech 
ostatních. Neřeknu vám, co bylo 
v uplynulém období zásadní, já 
to nevím, ještě ne. Některá nová 
silnice, letiště, most, cyklostezka, 
zkrátka stavební investice,  nebo 
napsání, vyjednání a schválení Re-
gionálního operačního programu 
regionu Severozápad Bruselem, 
zadání návrhu nového územního 
plánu kraje na základě výsledku 
řady předchozích studií nezbyt-
ných k tomu, aby výsledné dílo 
do konkrétního území promítlo 
a zkoordinovalo všechny hmata-
telné, chtěné aktivity souhrnně 
nazývané regionální rozvoj, nasta-
vení a spuštění Programu obnovy 
venkova financovaného z kraj-
ského rozpočtu, rozdělení Sprá-
vy a údržby silnic na organizaci 
zajišťující majetkovou správu, fi-
nanční plánování a přípravu oprav 
a investic do silniční sítě včetně 
přejímky a kontroly zasmluvně-
ných prací na jedné straně a vznik 
provozní firmy typu akciové spo-
lečnosti, která objednané práce 
na silnicích fyzicky realizuje na 

straně druhé a její vybavení po-
třebnou moderní technikou. Za-
ložení společnosti Letiště Karlovy 
Vary, s. r. o., s jediným společní-
kem, krajem, provozující letištní 
infrastrukturní majetek vlastněný 
krajem na základě smlouvy o ná-
jmu podniku a zajišťující i jeho 
reprodukci, vznik Agentury do-
tačního a projektového manage-
mentu a její kvalifikované perso-
nální obsazení nezbytné k tomu, 
aby kraj byl schopen své projekty 
ucházející se o podporu z Regi-
onálního operačního programu 
vůbec připravit, podporu získat 
a následně je úspěšně realizovat. 

Můžete si vybrat, já to vidím 
takto: Je mnohem těžší vytvořit 
příslušné systémové struktury, 
zvolit optimální právní formu pro 
jejich fungování, nastavit řídící, 
kontrolní a finanční mechanismy 
a především najít pro rozhodující 
posty takové lidi, aby celé odvětví, 
za které odpovídáte, silniční in-
frastruktura například, fungovalo, 
pružně, efektivně, systematicky 
a stabilně, než připravit a realizo-
vat konkrétní, byť rozsáhlý inves-
tiční projekt. Problémy s krajskou 
nemocnicí mi dávají za pravdu. 

Velmi diskutovaným téma-
tem poslední doby je čerpání 
evropských peněz v  období 
2007–2013. Došlo ovšem 
ke zpoždění (na straně EU 
i ČR) a výzvy k předkládání 
projektů jsou vyhlašovány 
později, než se předpokláda-
lo. Proč tato situace nastala?

Příčin je řada, kardinální a vle-
koucí se kauzou byl sám návrh 
a schválení rozpočtu EU na plá-

novací období 2007–2013 včetně 
výše strukturální pomoci pro 
jednotlivé členské státy. Logicky, 
i když se máme v EU všichni rádi, 
nejraději má přece jenom každý 
sám sebe, říká se tomu hájit ná-
rodní zájmy.  Všechna ostatní zdr-
žení jsou naše česká. Jednak sám 
počet tzv. operačních programů 
je vysoký i z globálního hlediska, 
natož z pohledu ČR. To má dvě 
příčiny a žádná nesouvisí s tím, že 
bychom neuměli. První je tradiční 
hašteřivost, kdy stejný problém 
řeší každý sám, každý trochu ji-
nak a jedině on správně a ele-
gantně. Jsme zkrátka originální 
a stojí nás to spoustu úsilí, peněz 
a času navíc. A druhá? Čím dál 
víc Evropanů a vysoce inteligent-
ních, Čechy nevyjímaje, dospívá 
k přesvědčení, že své individuál-
ní blaho zajistí celkově mnohem 
efektivněji tím, že budou jinými 
vydělané peníze za velice zajíma-
vou mzdu a s minimálním rizikem 
přerozdělovat a kontrolovat, než 
je v potu tváře a s notným rizikem 
včetně kriminalizace vlastní osoby 
tzv. veřejným míněním sami vydě-
lávat. Proto je celý proces imple-
mentace (= komu, kolik, jak a na 
co) strukturální pomoci vymyš-
len tak, jak je, rozdělen do řady 
programů a velice komplikovaně, 
logicky tak zaměstná  maximum 
lidí. Jeho tvůrci  tohle s odvoláním 
na politiku soudržnosti, evropské 
směrnice a při své inteligenci 
vždycky celkem lehce ustojí. 

Dalším důvodem zdržení samo-
zřejmě je, že byť v časově relativně 
krátkém, ale z hlediska přípravy 
čerpání peněz ze strukturálních 
fondů naprosto rozhodujícím ob-

dobí vládly tři vlády a odpovídající 
počet věcně příslušných ministrů, 
také originálních.

Kraj si na některé projek-
ty vzal úvěry, aby je mohl 
předfinancovat, než bude 
mít prostředky z evropských 
fondů, čili zdá se jakoby 
automatické, že peníze získá. 
Jsou tedy tyto projekty při-
praveny natolik dobře, že se 
nemusíte obávat neúspěchu 
v čerpání peněz u konkrét-
ních akcí?

Nic není automatické, nic ne-
přijde samo, natož peníze na váš 
účet! I tahle mince má svůj rub 
a líc. Byli bychom na kraji oprav-
du hlupáci, kdybychom nedo-
kázali připravit projekt tak, aby 
splnil podmínky pro spolufinan-
cování ze strukturálních fondů. 
Rub té mince je, že v mnoha ob-
lastech podpory bude projektů 
víc než peněz, budou mezi sebou 
soutěžit, budou vítězové a budou 
poražení... Roztáčíte-li miliony, 
vždy musíte minimalizovat rizi-
ko. Je schválena a zasmluvněna 
výše úvěrového rámce poskytnu-
tého na dobu realizace projektu. 
Úrok nabíhá a je vypočítáván ze 
skutečně čerpané částky, smlou-
va má rozvazovací podmínku 
umožňující smluvním stranám 
od ní jednostranně odstoupit, ne-
bude-li možné naplnit účel, pro 
který byla uzavřena, jinak řeče-
no, nebude-li daný projekt přijat 
k financování. Financující banky 
byly vybrány ve výběrovém říze-
ní, jediným výběrovým kritériem 
byla celková cena za těchto pod-
mínek poskytovaných peněz. 

Jakými způsoby může a chce 
kraj ovlivnit, aby mladí 
absolventi škol neodcházeli 
za prací do jiných regio-
nů a aby firmy nacházely  
v našem kraji dostatek kvali-
fikovaných pracovních sil?

Dle mnohých, většinou těch 
nejméně zainteresovaných, to 
lze snadno a rychle. Já si to ne-
myslím, dost mě to trápí a vím, 
že každé řešení bude obtížné 
a zdlouhavé. Kraj je sice zřizova-
telem všech veřejných středních 
škol, může do jisté míry jako 
instituce ovlivnit, co se tam učí, 
daleko méně, jak se to učí, a sko-
ro vůbec ne, kolik jaký obor má 
žáků. První problém tkví v tom,  
že struktura firem tak, jak v kra-
ji existuje, potřebuje především 
kvalifikované vyučené řemeslní-
ky. Zájem o učební obory je ale 
malý a neustále klesá. Druhý, 
možná horší je, že průměrný 
HDP na hlavu vyprodukovaný 
v Karlovarském kraji patří k nej-
nižším v ČR, to znamená, že 
zdejší firmy produkují výrobky 

a služby s nižší přidanou hod-
notou a logicky mají problém 
kvalifikované pracovníky dobře 
zaplatit. Třetím problémem je, že 
obory s vysokou přidanou hodno-
tou se dnes většinou koncentrují 
do velkých, nejméně stotisíco-
vých měst a nám tu takové chybí. 
Nezbývá  než se pokusit budovat 
a podpořit budování takové infra-
struktury v širokém slova smys-
lu včetně otvírání dalších vzdě-
lávacích programů, která spolu 
s geniem loci tohoto kraje bude 
lákat k bydlení, k častým a hoj-
ným návštěvám a doufat, že ruku 
v ruce s tím půjde i postupná 
restrukturalizace zdejších firem 
směrem ke kvalifikovanější pro-
dukci. Jinými slovy říkám a pře-
dem vím, že u mnohých narazím, 
že je nezbytné významně zvýšit 
počet obyvatel žijících na území 
kraje trvale i krátkodobě a to je 
dnes možné jedině migrací. Řek-
neme-li ne, zároveň říkáme, že 
ani v budoucnu žádnou díru do 
světa neuděláme.

Pokračování na straně 8

Rozvoj kraje? Na prvním místě
Program rozvoje Karlovarského kraje jasně dokumentuje, jakým směrem se region bude ubírat v následujícím období. Najdete v něm 
klíčové projekty, které se dotýkají dopravní infrastruktury, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportovních a turistických aktivit pro 
obyvatele i návštěvníky kraje. V pozadí všech plánů a záměrů, díky nimž by se měl kraj stát atraktivnějším cílem pro turisty a zajímavěj-
ším místem k životu pro své občany, stojí první muž regionálního rozvoje kraje, statutární zástupce hejtmana Jan Zborník.

Jednou z priorit Karlovarského kraje je přestavba mezinárodního letiště 
v Olšových Vratech. Hodiny strávené kontrolami postupu prací na nové 
odbavovací hale počítá Jan Zborník na stovky.

■ Nenáročná půjčka 
 – za její vyřízení ani vedení 

    neplatíte nic    

 – předčasné splacení zcela zdarma

■ Poslušná půjčka   
 – na Váš povel kdykoliv změní 

    výši splátek   

 – doba splácení je zcela na Vás

■ Chytrá půjčka 
 – přinese Vám obratem až 150 000 Kč

 – umí Vás pojistit proti neschopnosti        

    splácet

Půjčka COFIDIS
Vás poslechne 
na slovo
Kdykoliv můžete měnit 
výši splátek.

RPSN od 15,9  % dle výše uvěru

25 let tradice
nás řadí na

1. místo
v Evropě

v poskytování 
úvěrů po telefonu

Kód: 

www.cofidis.cz

Kontaktujte nás zdarma  denně
pro více informacíSvoboda pro vaše plány

Splátky od 399 Kč

24 h

KKR820

141x217_pes.indd   1 2.5.2008   15:22:27
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BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SAUNY

Tel. : 353 230 513, mobil: 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz, www.pvpool.cz 

SPECIALISTA NA BAZÉNY
JARNÍ AKCE (trvá do 31. 5. 2008) 

BAZÉN + ZASTŘEŠENÍ od 172.900,- Kč   
  od 73.900,- Kč                          od 99.000,- Kč 

kompletní funkční sada obsahuje: oválný bazén PPR 5 mm, žebřík,
písková filtrace, písek, skimmer, vratná tryska, zastřešení klasik,
propojovací armatury do 1 m od bazénu, montáž, doprava, DPH 

KANCELÁŘ: Chebská 355/49, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)

S
C

-8
06

73
/1

SC-80396/7

TANEČNÍ
Zápis: 2., 3., 9. a 10. června

Taneční centrum TERMINÁL d. n. 

TANEČNÍ KLUB  BEST  TANEČNÍ ŠKOLA
www.bestdance.cz          tel.: 353 231 068

ŽALUZIE - ROLETY
Stínící technika - žaluzie, rolety, látkové roletky, markýzy, pergoly ...

JIND�ICH MOUDRÝ 
tel.: 602 236 321, e-mail: jindrich.moudry@seznam.cz
provozovna : Po�ernická 120, 360 05 Karlovy Vary

P�I P�EDLOŽENÍ 
TOHOTO KUPÓNU SLEVA -5%

SC-80663/2 

SC-80684/1

www.ceskydomov.cz

�

HEJTMANSKÉ LISTYHEJTMANSKÉ LISTY 132 000 VÝTISKŮ
ZDARMA DO SCHRÁNEK
(od Aše po Žlutice)

• výhodné ceny inzerce • barva zdarma
Příští číslo vychází 16. června 2008

Uzávěrka: 5. června 2008
Inzertní oddělení :
Roman Zápolský,

Mobil: 777 193 779, tel./fax: 35 35 49 133
e-mail: zapolsky@ceskydomov.cz

S
C

-8
06

72
/1

SC-80671/1 

S
C
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80
/1
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Cyklotrasy v kraji

Cyklotrasy v kraji

Firma kraje Fotohádanka

„Nad Peklem“ se nazývá rozces-
tí cyklotras 2059 a 2058 ve Smrči-
nách, kam se dostaneme po cyk-
lotrase 2058 u Aše. Trasa vede po 
pohraniční cestě k rozcestí u bý-
valé obce Újezd (dříve Mähring). 
V 70. letech, nedaleko od této 
křižovatky, byla postavena rota 
Pohraniční stráže Újezd a opuš-
těna byla po roce 1990. V bývalé 
obci bylo 24 hospodářských dvo-
rů, škola a roku 1885 byl založen 
hřbitov. V roce 1946 byli všichni 
obyvatelé Újezdu vysídleni. Dnes 
po bývalé vsi najdeme už jen hřbi-
tov se zničenými náhrobními ka-
meny a základy zbořených domů. 
V roce 1990 byl v Újezdě nalezen 
povalený válečný pomník. V le-
tech 1992–1994 byl ve spolupráci 
s Ašským muzeem pomník posta-
ven a v říjnu 2000 byl restauro-
ván. Pomník byl znovu slavnostně 
vysvěcen, a zůstal tak posledním 
svědkem existence bývalé obce.
Trasa dále prochází obcí Štíta-
ry. Ze vsi zbývá již jen několik 
domů podél silnice vedoucí do 
Újezdu. Do roku 1975 byly Štítary 
samostatnou obcí. Panský rybník 
ve Štítarech, využívaný dlouhou 
dobu jako koupaliště, a hostinec 
U Dubu byly oblíbenými výlet-
ními cíly pro krásenské a ašské 
občany. Štítary patřily za okupace 
mezi první osvobozené obce. Pak 
už přijíždíme do Krásné u Aše. 

Krásná je dnes samostatnou obcí, 
ale v letech 1960–89 byla součástí 
Aše. V roce 1667 zde Jan Jiří 
Zedtwitz postavil barokní zámek. 
Okolo byly soustředěny budovy 
poplužního dvora, na severní stra-
ně zámku se rozkládal park. Po 2. 
světové válce areál využíval státní 
statek, který se o budovy nestaral, 
a zámeček musel být pro zchátra-
lost v 60. letech zbořen. Jedinou 
vzpomínkou na bývalý zámeček je 
už jen zámecký park. Ani z ostatní 
zástavby se mnoho nezachovalo. 
Většina obydlí byla v posledních 
sto letech přestavěna. Po válce 
byly neobydlené domy odstraňo-
vány. Příkladem původní stavby je 
dům čp. 89 z roku 1793. Na okraji 
Krásné stával Ašský pivovar a od 
roku 1898 se zde vařilo pivo. 

Z Krásné pak sjedeme dolů 
na silnici do Podhradí a pokra-
čujeme po ní vlevo k následující 
křižovatce, kde je rozcestí s cyk-
lotrasou 2057 (Hranice–Cheb). 
Pokračujeme do samoty Marak, 
která nese jméno po zaniklé bar-
vírně látek Marack. Na konci 
samoty, vlevo, asi 30 m od silnice 
byl v roce 1290 zasazen kamenný 
kříž při vymezování hranice nově 
zřízené farnosti Aš. Je to nejstarší 
známý smírčí kříž na Ašsku a byl 
tu usazen Heinrichem z Plavna. 
Po silnici dojedeme do Podhradí, 
historicky nejstarší obce v Aš-

ském výběžku. Od 14. století, za 
vlády Zedtwitzů, bývala středis-
kem Ašska. Při příjezdu do obce, 
když odbočíme na první odbočce 
vlevo, se dostaneme k rozvalinám 
zámku. Roku 1693 si zde postavil 
Volf Arnošt Zedtwitz Nový zámek 
(Neuschloß), který byl kolem 
roku 1800 přestavěn na dvoupa-
trovou budovu. Zámek zde stál 
ještě dlouho po roce 1945, ale 
protože nebyl udržován, v 60. le-
tech byl zbořen. Vrátíme se na 
silnici a pokračujeme ke kostelu 
Dobrého pastýře z roku 1682. Je 
to nejstarší evangelický kostel 
v zemích Rakouska-Uherska. Je-
ho interiér s varhany a barokním 
oltářem je zrestaurovaný. Kostel 
je sice zavřený, ale správce vás 
na požádání vnitřkem provede. 
Kontakt na něj je na dveřích kos-
tela. Za kostelem můžeme vidět 
pozůstatky hradního areálu. Po-
kud jím projdeme, dostaneme se 

ke staré hradní věži. Ta již po ně-
kolik století tvoří dominantu Pod-
hradí. Starý hrad byl postaven 
Neubergy, předchůdci Zedtwitzů, 
na skalním ostrohu kolem roku 
1200 a vznikl ještě před založe-
ním Aše. V 16. století majitelé 
hrad opustili a přesídlili do nově 
postaveného zámku v sousedství. 
Z hradu se dochovala pouze kru-
hová, 22 m vysoká gotická válco-
vá věž. Pokračujeme směrem na 
Doubravu a za rozcestím s cyk-
lotrasou 2061 uvidíme textilní 
továrnu firmy Adler a Nickerl. 
Byla založena roku 1890 na místě 
bývalého mlýna a přes 50 let se 
zde vyráběly šatovky a za války 
uniformy. Trasa pokračuje po sil-
nici do Kopanin. V obci je zříceni-
na zedtwitzovského zámku, který 
byl několikrát přestavován, napo-
sledy počátkem minulého století. 
Kolem zámku se rozkládal velký 
poplužní dvůr, dvě kašny a holub-

Společnost WITTE Automoti-
ve v Nejdku má již šestnáctiletou 
tradici ve skupině WITTE. V ro-
ce 1992 zahájila výrobu klíčových 
garnitur v pronajatých prostorách 

s deseti zaměstnanci. Dnes firma 
disponuje třemi výrobními halami 
o ploše 30.000 m2 s nejmodernější-
mi zařízeními a technologiemi, ale 
i vlastním vývojovým oddělením. 

V Nejdku vyvíjíme a vyrábíme 
zamykací systémy pro sedačky, 
kufry, kapoty a dveřní kliky pro 
přední světové automobilky (VW, 
Ford, General Motors, Daimler, 
BMW, Renault aj.) V roce 2006 
jsme se stali členem světové ali-
ance VAST, která vyrábí a dodá-
vá tradiční WITTE komponenty 
nejen v Evropě, ale také v Číně, 
Brazílii, Mexiku a USA. 

Jsme druhým největším za-
městnavatelem v Karlovarském 
kraji s téměř 1400 zaměstnanci 
a ročním obratem cca 5 mld. Kč. 
V roce 2007 společnost získala 
prestižní titul Zaměstnavatele 
regionu. Ve stejném roce odstar-
tovala firma nový systém zaměst-
naneckých výhod. WITTE bene-
fity mohou zaměstnanci čerpat 
z oblasti zdraví, sportu, kultury, 
vzdělávání či rekreace 24 hodin 
denně a sedm dní v týdnu on-
line.   

Výrobky WITTE Automotive 
se vyznačují vysokou kvalitou, 

která přispívá k bezpečnosti sil-
ničního provozu po celém světě. 
Projekt WITTE dopravní hřiště 
realizujeme v rámci Dne otevře-
ných dveří, který se uskuteční 31. 
května. Areál firmy se promění 
v silniční síť, kde si děti i dospělí 
budou moci vyzkoušet svoje zna-
losti a dovednosti v roli „řidičů“. 
Ve spolupráci s partnery jsou při-
praveny soutěže a výtvarná dílna 
s dopravní tematikou. Skutečné 
dopravní hřiště prověří, jak malí 
řidiči pravidla silničního provozu 
umí používat za řidítky tříkolek 
a kol. Pro dospělé je připravena 
auto show s výrobky WITTE 
a WITTE enduro tým pro fa-
noušky motocyklů. Pozvánku na 
WITTE dopravní hřiště adresuje-
me všem základním a středním 
školám, ale také vysokoškolá-
kům z českých partnerských 
univerzit. WITTE Automotive 
totiž fandí všem správným řidič-
kám a řidičům.

www.witte-automotive.cz

WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Značka WITTE a její více než stoletá tradice může být vzorem i pro 
současnou generaci zaměstnanců této skupiny. Historii značky začal 
psát pan Ewald WITTE v roce 1899, kdy založil firmu v německém 
Velbertu. Tehdejší výrobní program tvořily zámky do kufrů. Ještě 
před druhou světovou válkou zahájila firma výrobu kování pro 
automobily a prvním vozem, který jezdil „po světě“ s výrobky 
WITTE, byl VW „brouk“.

Správná odpověď na dubnovou hádanku byla: farní kostelík sva-
tého Urbana v Karlových Varech-Rybářích. Jako jedna z nejstarších 
dochovaných památek v katastru krajského města pochází z druhé 
poloviny 13. století. Dnes z něho zbyla pouze ruina na skále nad 
zimním stadionem. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři. 

Karel Pospíšil z Nejdku připsal i poválečnou historii této památky, 
Petr Pohanka připojil ke  správné odpovědi i vlastní fotku, jak kos-
telík postupně chátral. A Jaroslav Štorkán z  Hroznětína odpověděl 
správně vůbec jako první.

Nová hádanka:
Obec s 235 obyvateli má ve znaku růže, medvědí drápy a dřevěný 

kyj. Historii píše od roku 1360 a podle plánů krajského úřadu má 
nyní v obci vzniknout historický skanzen. Odpovědi zašlete do 15. 
května 2008 písemně na adresu: Tiskové oddělení Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary nebo 
elektronicky na e-mail: helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz.  (RED)

Areál firmy WITTE v Nejdku
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ník na čtyřech sloupech. S dvo-
rem sousedila zahrada, konírna, 
prádelna, pekárna a další objekty. 
Udržovaná zámecká budova byla 
po roce 1945 převedena do majet-
ku státního statku, který nezajis-
til ani základní údržbu, a zámek 
rychle zchátral. V 70. letech byl 
pro havarijní stav stržen. V horní 
části vsi stojí stará škola, kde se 
učilo ještě v 60. letech minulého 
století. Vedle školy, před domem 
čp. 182 můžete vidět tři mlýnské 
kameny. Ten vlevo je z místní-
ho mlýna a dva pravé z papírny. 
Mlýny stávaly dole na Bílém Hal-
štrově pod obcí a zůstaly z nich 
už jen základy. Z Kopanin je jen 
kousek do Doubravy. V obci se 
nachází pavilon pramene kyselky, 
který je obdobného složení jako 
prameny v sousedním Bad El-
steru. Jižně od bílého Halštrova 
na mlýnském náhonu můžeme 
vidět základy papírny založené 
roku 1620. Sláva doubravských 
papíren vrcholila v 17. století, kdy 
se ruční papír exportoval do celé 
Evropy.

Nad Halštrovským potokem se 
nachází novorománský zámeček, 
původně vedlejší sídlo Zedtwitzů. 
Je to jediné panské sídlo, které 
se dochovalo z celého rozsáhlé-
ho majetku Zedtwitzů, a to jen 

díky tomu, že i po válce zůstal 
v soukromém vlastnictví a nepře-
šel do majetku státních statků.

Cyklotrasa 2059 prochází obcí 
a končí po 1,5 km na hraničním 
přechodu Doubrava–Bad Elster. 
Hned 2 km za hranicí leží lázeň-
ské městečko Bad Elster (Lázně 
Halštrov).  Jsou to největší saské 
lázně a leží na řece Weisse El-
ster (Bílý Halštrov), která má pro 
Němce stejný význam jako pro 
Čechy Vltava. V lázních najdeme 
12 minerálních pramenů a nád-
herné okolí. Léčí se zde choroby 
srdce, pohybového ústrojí a rev-
matismus. 

Z Doubravy se pak můžeme po 
trase 2062 vrátit přes Vernéřov 
do Aše.

Více informací o trase naleznete 
též na cykloportále Karlovarského 
kraje www.kr-karlovarsky.cz/Cyk-
lo nebo v programu Cyklotrasy na 
www.cyklotrasy.info.
TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE. MÍRA LANDA

CYKLOTRASA 2059 
(NAD PEKLEM–KRÁSNÁ–PODHRADÍ–DOUBRAVA)

Podhradi Horní zamek.

inzerce

NA CYKLOSTEZKU 
PENÍZE BUDOU

Dobrá zpráva pro všechny milovní-
ky pěší a cykloturistiky! Na páteřní 
cyklostezku Karlovarským krajem 
přijde letos 69 milionů korun. 
Bude to v rámci sedmi projektů na 
zahlazení důlních škod. Přípravu 
projektu trasy podél Ohře ze Soko-
lova do Kynšperka má na starosti 
sokolovská radnice. Cyklostezka 
by po dokončení měla spojit Kar-
lovy Vary, Sokolov i Cheb. Na ni 
pak navazuje další regionální cyk-
lostezka a cyklotrasy. Kromě peněz 
na cyklostezku přijde letos 20 mili-
onů korun na revitalizaci a odbah-
nění rybníků a úpravu Loučského 
potoka v Loučkách a 12 milionů 
na biologickou rekultivaci Vintí-
řovského potoka. Dalšími akcemi 
bude úprava  Pstružného potoka 
v Královském Poříčí, příprava pro-
jektové dokumentace k průmyslo-
vé zóně u Nového Sedla a obnova 
silnice ve směru z Božičan na 
Nejdek. Na zahlazování násled-
ků těžby uhlí počítá kraj v tomto 
a příštím roce celkem s částkou 
150 milionů korun.                 (KÚ)

KARLOVARSKÝ kraj vyhlašuje 1.výzvy předkladatelům grantových projektů 
k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Program, prioritní osa programu, oblasti podpory:
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 
modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 
celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. OP VK je spolufinancován z Evropského soci-
álního fondu a státního rozpočtu ČR. 
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi
Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami.
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských 
zařízení.
Termíny výzvy: Vyhlášení výzvy: 29. dubna 2008 
Datum ukončení výzvy: 10. června 2008
Datum zahájení příjmu listinné podoby žádosti: 20. května 2008 
Datum ukončení příjmu žádosti v listinné podobě: 10. června 2008 do 12.00 hod.
Další informace a kontakty:
Celý text výzvy a další podrobné informace týkající se výzvy naleznete na webových stránkách http://www.
kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/.
Informace poskytuje: oddělení grantových schémat odboru investic a grantových schémat, KÚ KK, Ing. Václav 
Novák, tel. 353 502 404, e-mail pro dotazy: vaclav.novak@kr-karlovarsky.cz; Ing. Šárka Ištvánová, tel. 353 
502 464,  e-mail pro dotazy: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz; Jitka Kavková  tel. 353 502 572, e-mail pro 
dotazy: jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.        Tento článek je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.



www.kr-karlovarsky.cz

Květen | strana 7 HEJTMANSKÉ LISTY Kultura a kontakty

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, 
pověřen zastupováním vedoucího 

odboru správních agend a dozoru, 
Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@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
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 majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

tel.: 353 502 270
 vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

�

vedoucí odboru investic 
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
pověřený zastupováním 

vedoucího odboru 
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

�

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová

tel: 353 502 443 
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

�

vedoucí odboru kultury, památkové 
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

�

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek

tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

�

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová

pověřená zastupováním 
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460

drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary

„Evropský prostor, ve kterém 
žijeme, je určován kulturním 
a světonázorovým dědictvím, 
které se vyznačuje mnohotvár-
nými duchovními kořeny – an-
tikou, židovstvím, křesťanstvím 
a lidovými tradicemi, které se 
vyvinuly z mytologie jednotli-
vých evropských zemí. Rozdílné 
kulturní, filozofické a nábožen-
ské proudy ovlivňovaly po stale-
tí dějiny Evropy, a v regionech 
uprostřed Evropy tak došlo ke 
spojení a sloučení, která dnes 
tzv. středoevropský kulturní pro-
stor charakterizují,“ říká o hlavní 
myšlence festivalu Mitte Europa 
Ivana Thomaschke-Vondráková. 
Kořeny, doteky a proměny jsou 
hlavní náplní letošního XVII. roč-
níku. Odráží se v mnoha kon-
certech, literárních pořadech 
a výstavách. Známí umělci a sou-
bory různých národností – mezi 
jinými houslisté Fabio Biondi 
a Ivan Ženatý a houslistka Mira 
Wang, hobojista Albrecht Meyer, 
trumpetista Ernie Hammes, lout-
nista Joachim Held, soubor Eu-

ropa Galante, Musica Angelica 
Baroque Orchestra Los Angeles, 
Dresdner Kapellsolisten a světo-
známá francouzská jazzová for-
mace Hadouk Trio – představují 
ve svých programech témata, 
která vycházejí z jejich vlastních 
kulturních zázemí, ale také do-
teky s dalším kulturními okru-
hy a z nich vyplývající proměny. 
Také tradiční programové řady 
Genius Loci a Fórum mladých, 
s mladou hvězdou světového 

jména Sol Gabettou z Argentiny, 
se sestrami Baibou a Laumou 
Skride z Lotyšska, s vynikajícím 
českým hobojistou Vilémem 
Veverkou a pěveckými talenty 
z Vogtlandska Annett Fritsch 
a Martinem Häßlerem, budou 
mít letos své pokračování. Pro-
jekt Zvonkohra zahájí v rámci 
letošního Festivalu uprostřed 
Evropy budoucí programovou 
řadu pro děti a mládež. 

Přejeme vám, drazí přátelé 
festivalu, inspirující a vzrušující 
kulturní zážitky 

VAŠE IVANA THOMASCHKE-VONDRÁKOVÁ

Festival Uprostřed Evropy se blíží

Za dva roky fungování zod-
pověděli pracovníci Eurocentra 
přes 4300 dotazů a počet návštěv-
níků přesahuje 8 tisíc. Eurocent-
rum uspořádalo zdarma přes 40 
seminářů nebo besed a k dostá-
ní jsou zde informační materiály, 
odborné publikace a periodika. 
K nejčastějším návštěvníkům pa-
tří studenti, kteří mají především 
zájem o studijní a pracovní poby-
ty v evropských zemích. Lidé se 
zajímají rovněž o aktuální témata 
spojená s naším členstvím v EU, 
o zavedení eura či o  budoucí 
předsednictví naší země Evrop-
ské unii. 

Eurocentrum Karlovy Vary 
navázalo v regionu řadu partner-
ství s institucemi a organizacemi 
zabývajícími se evropskou pro-
blematikou. „Významným příno-
sem pro fungování Eurocentra je 
vstřícný přístup Krajské knihovny 
Karlovy Vary a Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, které jsou 
zároveň i jeho hlavními partne-
ry. Z dalších partnerů jmenujme 
EURES, se kterým Eurocentrum 
uspořádalo řadu přednášek a se-
minářů s tematikou evropské 
zaměstnanosti, Úřad regionální 
rady, s nímž Eurocentrum rozvíjí 
oboustranně užitečnou spoluprá-
ci v oblasti informování o čerpá-
ní z evropských fondů v kraji,“ 
popsala spolupráci Lucie Šedivá.

Centrum je spravováno odbo-
rem informování o evropských 
záležitostech Úřadu vlády ČR 
a slouží jako základní komuni-
kační nástroj pro informování 
občanů o unijní problematice. 
K dalším informačním nástro-
jům se kromě sítě Eurocenter 
řadí také bezplatná linka Euro-
fon 800 200 200, internetový por-
tál www.euroskop.cz a grantový 
systém.

 (KÚ)

Již několik let usiluje Euregio 
Egrensis v rámci projektu Jazyko-
vá ofenziva o prosazování a pod-
poru výuky češtiny v příhranič-
ních oblastech s Českou repub-
likou, a to jak formou povinně 
volitelných předmětů na školách, 
tak formou kurzů pro dospělé. 
Součástí tohoto projektu jsou i ja-
zykové animace, při kterých zku-
šení animátoři z  Čech a Německa 
seznamují děti hravou formou se 
základy češtiny, její výslovností, 
ukazují, co mají oba jazyky spo-
lečného a čím se liší, a zároveň 
tak přibližují českou kulturu. Tyto 
animace proběhly již na téměř 20 
školách různého typu v Bavorsku 
a Sasku, kde hlavně v posledních 
letech za velké podpory tamních 
zemských vlád významně vzrostl 
zájem o výuku češtiny. 

„V polovině dubna zavítali animá-
toři poprvé i do českých škol, aby 
podpořili výuku němčiny u našich 
žáků. Byli jsme tak první školou 
v Čechách, kde animátoři svůj 

více než dvouhodinový program 
předvedli. Akce se u nás setkala 
s velikým ohlasem,“ potvrdila zá-
stupkyně ředitele Základní školy 
v Karlových Varech-Dvorech Ale-
na Coubalová. Animátoři násled-
ně navštívili také ZŠ ve Stříbře 
a záměrem Euregia Egrensis je 
rozšířit do budoucnosti tento pro-
jekt na co možná největší počet 
českých škol v příhraničí.

Podle nové koncepce jazykové-
ho vzdělávání je v současné době 
zaváděn od 7. třídy také druhý 
cizí jazyk, většinou jako volitelný 
předmět v rozsahu 2 vyučovacích 
hodin týdně. Ve většině základ-
ních škol je jako první cizí jazyk 
od 3. třídy z důvodu všeobecného 
trendu a zájmu rodičů prosazová-
na angličtina. Tak dochází i v pří-
hraničních regionech se silnou 
historickou  tradicí němčiny k po-
klesu zájmu o výuku jazyka našich 
nejbližších sousedů. Změnit to po-
máhá projekt Jazyková ofenziva 
Euregia Egrensis.                    (KÚ)

Ve dnech 16.–17. května se v Krajské knihovně Karlovy Vary uskuteční 1. ročník Festivalu her. 
Dvoudenní akce je určena dětem i dospělým bez věkového omezení. Bohatý program je připraven pro 
všechny milovníky starších i zbrusu nových her.

„Cílem projektu bylo zvýšit 
kvalitu lidských zdrojů v knihov-
nách, jejichž význam pro širokou 
veřejnost stále stoupá. V posled-
ních letech, kdy díky novým 
technologiím dochází k rozšiřo-
vání role knihoven, je zvyšování 
kvalifikace pracovníků a jejich 
další vzdělávání nevyhnutel-
né,“ říká Eva Žáková, ředitelka 
Krajské knihovny Karlovy Vary. 
„Považujeme za povinnost nejen 
udržovat, ale dále zvyšovat pro-
fesionální úroveň své činnosti 
a díky tomuto projektu jsme opět 
o krok dál,“ doplňuje ředitelka 
krajské knihovny.

Název projektu: 
Vzdělávání knihovníků Karlovar-
ského kraje

Termín realizace: 
květen 2006–duben 2008
Finanční zdroje: 
ESF (grantové schéma 4.1 ÚP KV) 
Rozpočet projektu: 
cca 1 612.500 Kč
Partneři projektu: 
Národní knihovna ČR, Městská 
knihovna v Chebu a Městská 
knihovna Sokolov.

Projektu se účastnili knihovní-
ci z Karlovarska, Sokolovska 
a Chebska.
Celkový počet účastníků – 201
Celkový počet úspěšných absol-
ventů – 169 

Obsah projektu: 
Kurz odborného knihovnické-• 
ho vzdělávání  

Kurz ICT vzdělávání (ECDL • 
zkoušky) 
Kurz jazykového vzdělávání • 
pro knihovníky v Karlových 
Varech, Sokolově a v Chebu 
(AJ, NJ)
Kurz komunikačních doved-• 
ností knihovníka

Kurz odborného knihovnické-
ho vzdělávání zahrnoval napří-
klad seminář na téma katalogi-
zace, semináře o literatuře či 
přednášku policejní psycholožky 
na téma, jak komunikovat s pro-
blémovým návštěvníkem.

PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN 

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM 

ČESKÉ REPUBLIKY

Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84, 
tel. 353 502 888, www.knihovna.
kvary.cz 
MHD č. 1 (směr Globus, zastávka 
Krajský úřad)
Otevřeno pondělí–sobota, 10:00-19:00

PROGRAM – KVĚTEN  2008
Krajská knihovna K.Vary-Dvory 
VÝSTAVY
6. 5.–27. 6. kavárna, po – pá 11.00–18.00
Otazníky – výstava obrazů Jiřiny Romové

PROGRAM 

14. 5. 17.00 – sál 
Britský filmový klub - Four Weddings and 
a Funeral projekce v angličtině s anglic-
kými titulky, vstup zdarma

16.–17. 5. 
Festival stolních a deskových her

22. 5. 17.00 – sál
Za tajemstvím písma II.

Co o vás zjistí grafolog? Jak probíhá roz-
bor písma, co se od grafologa dozvíte?
přednáší Irena Michaláková
vstupné 50 Kč

28. 5. 17.00 – sál
Pojďme na to od lesa
Pravda a mýty o českém lesnictví, zajíma-
vosti a aktuality z regionálních lesů.
Přednášejí Jiří Holický a Evžen Krejčí
Vstupné 40, studenti a senioři 20 Kč

5. 6. 17:00 – sál
Za tajemstvím písma III.
Kresebné metody v grafologii (nejen pís-
mo o nás dokáže mluvit)
přednáší Irena Michaláková 
vstupné 50 Kč

11. 6. 17.00 – sál
Britský filmový klub - Bridget Jones: The 
Edge of Reason
projekce v angličtině s anglickými titulky
vstup zdarma

Herní klub – v A-klubu každý čtvrtek od 
15:00, Pro zájemce o hraní strategických 
a logických deskových, společenských 
her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, hor-
ní věková hranice není omezena. 
Dětské verze her jsou k dispozici v Dět-
ském oddělení

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
odpolední akce pro děti – od 15:00 hod.

Květen – měsíc lásky
Vyhlašujeme soutěž o ceny: 
1. O nejlepší milostnou báseň
2. O nejlepší černou povídku
14. 5. Polštářové čtení pro velké děti
15. 5. Turnaje dvojic - netradiční turnaje 
v rámci měsíce lásky
20. 5. Psychologické hry – sny a jejich 
výklad, karty a věštění – podruhé
22. 5. Turnaje dvojic
23. 5. Dramatická dílna
26. 5. Čtení pro malé děti
28. 5. Kafíčkové čtení pro velké děti

29. 5. Turnaje dvojic
31. 5. Den dětí  

Informační středisko Karlovarského kraje
přízemí Krajské knihovny K.Vary-Dvory, 
tel. 353 502 820. Informační a kulturní 
servis, mapy, brožury, předprodej vstupe-
nek na akce v celé České republice i na 
vybrané akce v zahraničí, prodej míste-
nek na dálkové autobusové linky.
Krajská knihovna K.Vary – Studijní od-
dělení Lidická. Lidická 40 (budova SPgŠ 
a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary-Draho-
vice, tel: 353 224 034
Otevřeno – pondělí – pátek, 12:00 -18:00

Literární klub pro seniory:
každý lichý čtvrtek dopoledne
Pro děti (6–15 let)
Každé pondělí 14:00-16:00 – pondělní 
hrátky
Každou středu 14:00-16:00 – Jak na to? 
(témata: angličtina, ekoateliér, zvířátka)
Každý čtvrtek 14:00-16:00 – domácí 
úkoly se studenty

Bavorsko, Sasko, Čechy. Tři země na společné hranici mají už léta 
společný festival Mitte Europa – Uprostřed Evropy. Letos se koná od 
15. června do 3. srpna již jeho 17. ročník.

Animátoři předvedli unikátní 
jazykový projekt

O netradiční formy výuky němčiny s animátory byl mezi českými školáky 
velký zájem.

Eurocentrum slaví druhý rok 
existence

Toto regionální informační místo o Evropské unii zahájilo svou čin-
nost 18. dubna 2006 v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary.

Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje 
16. dubna 2008 skončil projekt Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje 2006–2008, spolufinan-
covaný Evropským sociálním fondem (ESF) a Státním rozpočtem ČR. Projekt ve spolupráci s partnery 
realizovala Krajská knihovna Karlovy Vary, které se, zatím jako jediné v republice, podařilo získat 
z evropských fondů peníze na vzdělávání knihovníků. 

Festival her se uskuteční v krajské knihovně

Na programu budou ukázky a volné hraní her 
– návštěvníci se mohou naučit desítky nových 
i starších her. Pravidla vysvětlí členové Herního 
klubu krajské knihovny a zástupci výrobců her. 
Turnaje jsou určeny především rekreačním hrá-
čům. Pro vítěze jsou připraveny ceny. V sobotu 
se festivalu zúčastní největší sběratel hlavolamů 
v České republice RNDr. Jaroslav Flejberk, který 
přiveze část své sbírky. Návštěvníci budou moci 
jeho hlavolamy rozluštit.

Akci pořádá občanské sdružení Godó a Herní 
klub Krajské knihovny Karlovy Vary za finanční 

podpory Nadace města Karlovy Vary. Více infor-
mací o Festivalu her  na www.festival-her.cz.
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„Hokejisté HC Energie Karlovy Vary stanuli pod vrcholem čes-
ké hokejové extraligy. I přesto, že v posledním utkání nezlomili 
silného a zkušeného soupeře, je jejich letošní extraligové tažení 
obrovským historickým úspěchem regionálního sportu. Ze srdce 
blahopřeji celému týmu v čele s trenérem Zdeňkem Venerou a 
vedení HC Energie, neboť takový úspěch se nezrodí náhle, ale je 
třeba jej budovat krok za krokem dlouhé roky. Oceňuji maximální 
podporu ze strany partnerů a sponzorů klubu. Děkuji fanouškům, 
kteří s neúnavným nasazením pomohli hokejistům obstát v tvrdé 
konkurenci. HC Energie – pro nás jste vítězové!“

Blahopřání hejtmana Karlovarského 
kraje Josefa Pavla hokejistům 

HC Energie Karlovy Vary

Na stránkách Hejtmanských 
listů vás postupně seznamujeme 
s evropsky významnými lokalita-
mi (EVL) v Karlovarském kraji. 
Kraj má ve své kompetenci zabez-
pečení ochrany 21 těchto  lokalit. 
Vlastníci pozemků, na nichž se 
evropsky významné lokality na-
cházejí, mají ještě do 6. června 
2008 možnost podat přihlášku ke 
smluvní ochraně EVL. „Smluvní 
ochrana řeší péči o území evrop-
sky významných lokalit, v nichž 
je umožněno i nadále většinou 
hospodařit jako doposud. Budou-
li vlastníci omezeni ve způsobu 
hospodaření, může jim být  tato 
změna na základě smlouvy finanč-
ně kompenzována,“ upřesnil kraj-
ský radní Luboš Orálek. Vyhlášky 
o smluvní ochraně jsou zveřej-
něny na úředních deskách pří-
slušných obcí, dále na úředních 
deskách obcí s rozšířenou působ-
ností a Karlovarského kraje. 

K dalším evropsky význam-
ným lokalitám, o jejichž ochranu 
se stará Karlovarský kraj, patří

EVL Javorná, EVL Pískovna 
Erika, EVL U Sedmi rybníků, 

EVL SOOS.

EVL Javorná o rozloze 65 
ha se nachází na pomezí katas-
trálních území Javorná u Tou-
žimi, Svinov u Toužimi a Český 

Chloumek. Jedná se o komplex 
pastvin, rašelinišť, pramenišť 
a několika vodních ploch. Před-
mětem ochrany je motýl hnědá-
sek chrastavcový. Pastviny jsou 
pravidelně spásány a sekány, což 
je velmi důležité pro udržení luč-
ního společenstva s živnou rost-

linou pro housenky hnědáska 
chrastavcového.

EVL Pískovna Erika se roz-
kládá na 22 ha katastrálních úze-
mí Lomnice u Sokolova, Svatavy 
a Týna u Lomnice. Jde o bývalou 
pískovnu, ve které došlo k přiro-
zené obnově v kombinaci s vý-
sadbou borovice lesní. Předmě-
tem ochrany je populace čolka 
velkého, který osídlil zaplavené 
jámy vzniklé těžbou písku. V této 
lokalitě stále probíhá intenzivní 
vývoj a změny životních podmí-
nek pro řadu druhů vázaných na 
vodu nebo stepní formace.

EVL U Sedmi rybníků je 
vymezena plochou stejnojmenné 
přírodní rezervace. Zahrnuje sou-
stavu rybníků a mokřadů společ-
ně s lužními porosty a lučními 
společenstvy. Lokalita má 7,5 ha 
a nachází se v katastrálním území 
Starý rybník u Skalné. Také zde 
je předmětem ochrany čolek vel-
ký, pro jehož přežití je potřeba za-
chovat soustavu rybníků se zónou 
vyvážených břehových porostů.

Evropsky významné lokality v Karlovarském kraji – pokračování (3. část)
EVL SOOS má rozlohu přes 

452 ha a rozkládá se poblíž Fran-
tiškových Lázní. Její součástí je 
přírodní rezervace Děvín a ná-
rodní přírodní rezervace SOOS. 
Lokalita je hojně navštěvovaná 
turisty, kteří zde sledují vývě-
ry plynů a minerálních vod, tzv. 
mofety. Předmětem ochrany se 
v oblasti staly slané louky, ra-

šelinný les a smíšené jasanovo 
-olšové lužní lesy. Příbuzné for-
my rostlin jako na vnitrozemské  
slané louce lze nalézt například 
v okolí  mořských pláží.

(KÚ)

V příštím vydání: EVL Blažejský 
rybník, EVL Vladař, EVL Střela, 
EVL Lomnický rybník

Mochna bahenní

Dokončení ze strany 4

Hlavní náplní vaší činnos-
ti je kromě regionálního 
rozvoje doprava a silniční 
hospodářství. Jak se změnila 
a bude měnit charakteristi-
ka dopravní infrastruktury 
v regionu, co ji především 
může ovlivnit?

Snad k lepšímu, nebo ne?! Co ji 
může ovlivnit: lidé a peníze! Zásad-
ní proměnou, přestavbou na rych-
lostní čtyřpruh, prochází klíčová 
dopravní tepna kraje, silnice I/6, 
a nepochybuji, že bude dokončena. 
Podstatnou proměnu zažila silni-
ce I/13 a ještě v prostoru Stráže 
n./O. zažít musí, obchvatem Aše 
se změnila i silnice I/64, mění 
se a obchvatem Velké Hleďsebe, 
Drmoulu a Trstenice se bude mě-
nit silnice I/21, změní se i křížení 
v Horních Lomanech. Proběhla 
rekonstrukce a modernizace silnic 
II. třídy, např. II/220 do Nejdku, 
II/222 do Kyselky, II/209 do Horní-
ho Slavkova, II/181 v Královském 
Poříčí atd., rekonstruují se průtahy 
městy a obcemi, Skalná, Luby, Aš, 
Kraslice,  Kynšperk, Nové Sedlo 

atd., je připravena rekonstrukce 
II/217 z Aše do Hranic a dále do 
Saska, začala a bude pokračovat 
rekonstrukce II/221 z Hroznětína 
do Potůček a do Saska, zahaju-
jeme rekonstrukci II/212 z Lubů 
do Saska, pracujeme na přípravě 
jižního obchvatu Chebu a sever-
ního obchvatu Sokolova, opravuje-
me a stavíme mosty a opěrné zdi, 
snažíme se dělat vše pro zlepšení 
někdy žalostných povrchů našich 
silnic III. třídy... Hotova je přestav-
ba stávající odbavovací haly letiště, 
probíhá dostavba nové, je nainsta-
lováno nové, moderní a výkonné 
osvětlení dráhy pro noční a bez-
pečné přistání. Pilně připravujeme 
poslední „velký skok“, rozšíření 
a prodloužení vzletové a přistávací 
dráhy, ten nakonec definitivně určí 
rozměr a význam letecké dopravy 
v kraji. V oblasti železniční osob-
ní dopravy připravujeme výměnu 
cca 70-80 % stávajících vagonů za 
nové, rádi bychom převedli do-
pravu minerálek zpět na železnici 
a trať z Vojkovic do Kyselky ote-
vřeli i pro dopravu turistů, ve hře 
je možné železniční propojení Aše 
a Selbu. Otevřeme zatím tři velké 

přestupní terminály pro veřejnou 
dopravu, v Sokolově, Chebu a M. 
Lázních, připravujeme zavedení 
čipové platební karty umožňující 
bezhotovostní úhradu jízdného 
a bezproblémové přestupy mezi 
všemi druhy, linkami a spoji veřej-
né hromadné dopravy. Podaří-li se 
včas a úplně vypořádat vlastnické 
či nájemní vztahy k příslušným 
pozemkům, dočkáme se i páteřní 
cyklostezky podél Ohře v celé své 
délce i kráse.

Stalo se vám někdy, že jste 
se v noci budil ze spaní 
stresován zodpovědností 
nebo z obavy, zda jsou vaše 
rozhodnutí správná?

Téměř dvacet let jsem vyví-
jel a projektoval pohony a elek-
trické zařízení pro trolejbusy a  
řídil menší či větší tým vysoce 
kvalifikovaných spolupracovní-
ků. Vím, co znamená připravit 
prvotní podklady pro výrobu tak, 
aby stovky lidí v celém  navazují-
cím technologickém cyklu měly 
práci a vydělaly si, vím, co zna-
mená chyba na začátku a co se 
stane, když se tenhle nepřetržitý 

proces zadrhne. Pamatuji rána, 
zejména při prvním nasazení vět-
šího počtu nově vyvinutých tro-
lejbusů nebo jejich rozhodujících 
uzlů do provozu s cestujícími ně-
kde v Brně, Kyjevě, Teheránu 
či Baku, kdy se mi orosilo čelo 
při každém zazvonění telefonu  
a v očekávání možných špatných 
zpráv. Fyzika polovodičů, teorie 
elektrických obvodů a elektro-
magnetismu je nádherná a krutá 
zároveň, ztrestá  i sebemenší po-
rušení svých zákonů třeba tím, 
že ve svých předpokladech ne-
postihnete všechny vnější vlivy. 
Vím, jak těžké je gramotně od-
povědět na nepříjemně hlasitou 
otázku velkého šéfa: Co s tím 
uděláš, kdy to bude hotovo (nej-
déle zítra, když ne dnes!!) a víš 
ty vůbec, co nás tahle legrace 
může stát!? Doplněno o ponurou 
vizi další vlastní budoucnosti, po-
kud se vše nezdaří, jak má. Vím, 
co je stres, zodpovědnost, riziko, 
jak ho předvídat a minimalizovat, 
naučil jsem se s tím žít. Spím 
špatně, zřejmě věkem, není to 
strach. 

(KÚ)

Rozvoj kraje? Na prvním místě

Sítnicovým laserem nejnovější 
generace disponuje nyní oční od-
dělení sokolovské nemocnice. Do-
sud měla Česká republika pouze 
jeden přístroj tohoto typu v Ostra-
vě. Nemocným z Karlovarského 
kraje se tak dostane nejmodernější 
lékařské péče. Moderní vybavení 
dostala rovněž jednotka intenzivní 
péče a iktová jednotka na neu-
rologickém oddělení nemocnice 
v Sokolově. Podle hejtmana Jose-
fa Pavla jsou novinky v Sokolově 
v souladu s dlouhodobou koncep-
cí krajské nemocnice. „Chceme 
ušetřit na zefektivnění adminis-
trativy, nákupu materiálu a služeb. 
Na čem ale šetřit nechceme, jsou 
mzdy a přístrojové vybavení,“ uve-
dl hejtman. Letos kraj přispěje 
krajské nemocnici na nákup pří-
strojů 30 miliony korun.

Původní sítnicový laser už v So-
kolově dosluhoval. Místo stan-
dardního přístroje vedení nemoc-
nice díky dotaci z Karlovarského 
kraje zakoupilo modernější. Zá-

krok tímto sítnicovým laserem je 
méně bolestivý, může pomoci pře-
devším diabetikům výrazně oddá-
lit vážné poškození zraku mnohdy 
končící slepotou.  Nemocnice po-
řídila sítnicový laser za dva miliony 
korun, přestože běžná cena je vyš-
ší. Distributor první dva přístro-
je dodává do každé země levněji 
a laser  v Sokolově bude zároveň 
referenční. „Za těchto podmínek 
je návratnost přístroje do tří let,“ 
uvedl ředitel karlovarské krajské 
nemocnice Jan Ferenc. Druhou 
novinkou je zcela nové vybavení 
neurologické jednotky intenzivní 
péče za 3,2 milionu korun. Část 
neurologické JIP slouží také jako 
iktová jednotka, a to nejen pro pa-
cienty ze Sokolovska, ale i z Cheb-
ska. Iktová jednotka umožňuje 
akutní léčbu pacientů s cévní moz-
kovou příhodou. Právě u nich je 
nejdůležitější odborný zásah v co 
nejkratším čase. Pozdější léčba 
výrazně snižuje její úspěšnost.

(KÚ)

Nový laser už léčí oči

O nový laser je od první chvíle v Sokolově velký zájem.

Během slavnostního setkání 
diskutoval hejtman Josef Pavel 
s vojáky v záloze o probíhajícím 
cvičení v oblasti Doupova, na 
něž z 57 povolaných nastoupilo 
35 aktivních záloh.

Součástí cvičení byly mimo ji-
né střelby ze samopalu nebo ho-
dy granátem.  Hovořilo se také 
o úpravách vojenského prostoru 
v okolí újezdu Hradiště, které 
zajišťuje armáda. „Jako kraj nijak 

nezpochybňujeme využití tohoto 
území armádou, protože vrátit jej 
zpět do civilního, běžného živo-
ta by bylo velmi problematické,“ 
uvedl hejtman Josef  Pavel.  

(KÚ)

Hejtman ocenil aktivní zálohy

Pamětní listy předal nejvyšší představitel kraje rotnému Antonínu Arnoltovi, který ukončil svou činnost v aktivních 
zálohách, a kapitánu Dušanu Sládkovi u příležitosti životního jubilea. Posláním aktivních záloh je především stře-
žení objektů a pomoc v nenadálých situacích.

Noc v muzeu 
Už 4. ročník Festivalu muzej-
ních nocí 2008 propukne 
v celé zemi ve dnech 16. květ-
na až 14. června. Vedle Prahy 
a Brna se akce účastní 90 měst, 
129 muzeí a galerií. Krajské 
muzeum Karlovarského kraje 
nebude výjimkou. 

„V sobotu 17. května nabídnou 
své noční programy dvě praco-
viště krajského muzea, karlovar-
ský Zlatý klíč a muzeum v Che-
bu,“ upřesnila ředitelka krajské-
ho muzea Eva Dittertová. 

Ve Zlatém klíči se muzejní 
noc bude odehrávat ve zna-
mení 650. výročí založení 
města Karlovy Vary, návštěv-
níci uvidí sbírkové předměty 
z historie města i ukázky tra-
dičních řemesel. 

V Chebu zahájí muzejní noc 
mažoretky, proběhne verni-
sáž očekávané výstavy Ozna-
muje se láskám našim, módní 
přehlídka a vystoupení Zápa-
dočeského divadla v Chebu. 

Sokolovské muzeum plánu-
je muzejní noc v prostorách 
zámku na 23. května v rámci 
třídenní akce Vítejte v Africe. 
Pro všechny bude samozřej-
mě platit i volný vstup do 
expozice a na výstavy Svět 
drobných savců, Malíř David 
Friedmann a Tajemná Afrika. 

V roce 2005 se poprvé ko-
nal Festival muzejních no-
cí. Tehdy se jej účastnilo 73 
měst a na 100 muzeí a galerií, 
které přivítaly více než 180 
tisíc návštěvníků.

(KÚ)


