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Finance

Možnosti, jak řešit finanční zále-
žitosti najdete v mimořádné pří-
loze, ve které se věnujeme
oblasti hypoték, úvěrů a půjček.
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Kultura

Prázdninové měsíce budou
v celém regionu nabité množ-
stvím nejrůznějších kulturních
akcí. Připravili jsme přehled na
červenec a srpen.
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Doprava
O prázdninách čeká na motoris-
ty v Karlovarském kraji několik
dopravních komplikací. Přináší-
me přehled silnic, kde bude
v létě omezen, nebo uzavřen
provoz.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Střípky z kraje

Vážení čtenáři,

vítejte nad
stránkami červ-
nového vydání
měsíčníku Karlo-
varského kraje.
Je tu léto a s ním
doufejme také

konečně dlouhé slunné dny, jako
stvořené pro cestování, sport, festiva-
ly a kulturní akce všeho druhu. 

Toto vydání si klade za cíl předsta-
vit vám váš kraj jako létem provoně-
nou zelenající se zahradu. Najdete
v ní tisíc zajímavostí, krásných upo-
mínek na minulost, kilometry přívěti-
vých stezek a pěšin, pro rychlejší
cestování také kilometry postupně
opravovaných silnic, a každý den
hned několik zajímavých událostí,
které stojí za to vidět. To vše v pro-
středí plném zeleně, od městských
parků až po hluboké majestátní hor-
ské lesy.  

Uvědomuji si, že Karlovarský kraj
je naším domovem, máme pocit, že jej
dobře známe. Přesto je v něm neustá-
le co objevovat, k čemu se vracet. Náš
kraj žije, vyvíjí se, mění. To dokazuje
například i právě otevřená Přeshra-
niční krajinná výstava Cheb – Markt-
redwitz, výjimečná ukázka výborné
spolupráce s našimi německými sou-
sedy, jejíž příznivé efekty potrvají léta.
Každoročně nový je také Mezinárod-
ní filmový festival Karlovy Vary, kte-
rým letos ožije krajské město již po
jednačtyřicáté. 

Zanedlouho nastanou prázdniny
a doba dovolených. Přeji vám proto
šťastné a spokojené prožití léta,
hodně hezkých zážitků a pohody.
Těším se na shledanou nad stránkami
dalšího vydání vašeho krajského
měsíčníku, které vyjde na samém
konci srpna.

JUDR. JOSEF PAVEL, 

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

loupek hejtmanaS

„Přítomnost krajského pra-
coviště je velmi důležitá pro
samotné památky i kraj,“
zhodnotil přínos zřízení nové-
ho pracoviště hejtman Josef
Pavel. „Prioritou kraje je
cestovní ruch a bez zrekon-
struovaných a přístupných
památek nelze do kraje lákat
turisty,“ dodává náměstek Jiří
Behenský. Loketský památko-
vý ústav vznikne částečnou
delimitací od svého mateřské-
ho pracoviště v Plzni. Povede
ho současný vedoucí detašo-
vaného pracoviště Roman Pro-
cházka. Jeho úkolem je do
konce roku zajistit hladký roz-
běh nového subjektu po strán-
ce finanční i personální. Pra-
coviště bude mít 63 zaměst-
nanců, včetně těch, kteří pra-

cují přímo na památkových
objektech v Bečově, Kynžvar-
tu a Valči.

Samostatné krajské praco-
viště bude dostupnější  pro
veřejnost. Snazší by měla být
rovněž komunikace při řešení
záležitostí souvisejících
s památkovou ochranou.
Mohou se tak například zkrá-
tit termíny pro vyjádření
památkářů ke stavebním
povolením. Ty jsou dány ze
zákona limitem 30 dní, ale
často jsou překračovány. 

Památkový ústav v Lokti
bude mít k dispozici dvě budo-
vy v Kostelní ulici. V jedné už
má detašované pracoviště,
druhou koupil a nyní pokraču-
je její rekonstrukce. Bude stát
přibližně 1,8 milionu korun.

Na přípravu nového samostat-
ného památkového pracoviště
přispěje i Karlovarský kraj.

„Stojíme na prahu otevření
nového pracoviště památkové-
ho ústavu  v Lokti. Zprovozně-

ní každého pracoviště s sebou
nese náklady. Proto jdeme
naproti této iniciativě a poskyt-
neme půl milionu korun,“
upřesnil hejtman Pavel.

(AFI)

Dramatickou sobotu  mají
za sebou klientky Ústavu
sociální péče pro dospělé
s mentálním postižením
v Lubech. Prudký déšť tu
totiž poškodil zakrytí právě
opravované střechy a voda
začala prosakovat do obyt-
ných prostor. Jak uvedl ředi-
tel ústavu Pavel Čáslava,
všech 45 klientek ústavu
bylo přemístěno do vedlejší
budovy a provizorně ubyto-
váno ve společenských pro-
storách. 

O průběhu evakuace byl
informován předseda bez-
pečnostní rady, hejtman
Josef Pavel. Na místo oka-
mžitě dorazili hasiči s horko-

vzdušnými vysoušeči. Z roz-
hodnutí hejtmana se první
skupina klientek přestěho-
vala ještě během soboty do
pronajaté ubytovny
v Lubech, druhá skupina
během neděle do Domova-
penzionu pro důchodce Spá-
leniště u Chebu a zbývající
klientky našli v pondělí své
místo v Ústavu sociální péče
na Mariánské. 

Škody na obytném objek-
tu Karlovarský kraj vyčíslu-
je. Zvýšené náklady bude
ÚSP Luby hradit z pojištění.
Podle prvních odhadů bude
objekt mimo provoz přibliž-
ně 1 měsíc.

(AFI)

„Cílem soutěže je přiblížit dětem
i jejich rodičům zábavnou formou
internetové stránky kraje. Znalost
našich webových stránek je užitečná
zejména pro budoucí studenty, kteří
z nich mohou čerpat mnoho užiteč-
ných informací,“ říká hejtman Josef
Pavel. V minulých letech už vítězům
soutěže rozdal 5 mobilních telefonů.
Soutěž bude probíhat ve dvou kate-
goriích. První je určena dětem,
které rády fotografují, druhé se
mohou zúčastnit ti, kdo rádi
malují. Vítěz každé kategorie získá
mobilní telefon. Úkolem soutěžících
bude správně zodpovědět otázky
týkající se krajského internetu.

Pokračování na straně 3

Postižené vyhnal liják

Památkáři získají sídlo v Lokti
Nové pracoviště památkového ústavu s veškerými kompeten-
cemi vznikne v lednu příštího roku v Lokti. V Karlovarském
kraji bylo dosud pouze detašované pracoviště Památkového
ústavu v Plzni s omezeným počtem pracovníků i působností.

Jednání o zřízení nového pracoviště památkářů v Lokti se účast-
nila šéfová plzeňských památkářů Alena Svobodová, navrhovaný
ředitel pracoviště v Lokti Roman Procházka a ředitel Národního
památkového ústavu Praha Tomáš Hájek (zleva).       Foto archiv

Na slavnostním zahájení se
hejtman Josef Pavel sešel
s bavorským ministrem pro život-
ní prostředí Wernerem Schnap-
paufem a jednali o dalších pře-
shraničních vztazích v oblasti
životního prostředí, turistického
ruchu a o souvisejících tématech. 

Hejtman provedl ministry
„Také díky této výstavě sou-

sedské vztahy a spolupráce
dostávají nové rozměry,“ uvedl
při zahájení hejtman Pavel, který
celou rozsáhlou expozicí provedl
i ministra životního prostředí
Libora Ambrozka a zúčastnil se
také otevření holandské a ruské
zahrádky. Karlovarský kraj totiž
výrazně pomohl s realizací celé-
ho projektu. Mezi hosty slav-
nostního zahájení nechyběli
představitelé obou partnerských
měst, Karlovarského kraje
a v neposlední řadě ani ministr
zemědělství Jan Mládek. 

Magnet pro publikum

Výstava je naprosto jedinečnou
záležitostí v Karlovarském kraji
za posledních několik let. Projekt
poskytuje svými ekologickými,
urbanistickými, hospodářskými,
kulturními a sociálními impulzy
trvalý přínos k posílení a vývoji
obou měst Marktredwitz a Cheb
i společného regionu. 

„Mimo to otevírá výstava jako
pilotní projekt rozšíření EU na
východ také řadu možností pro
intenzivní spolupráci v mnoha
oblastech. Věřím, že se výstava
stane magnetem pro publikum,
a tím i symbolem pro plodnou
spolupráci mezi Bavorskem
a Českou republikou,“ doufá sta-
rosta Chebu Jan Svoboda. 

Ekologické zátěže zmizely 
Krajinná výstava je vlastně

zrcadlovým projektem renovace
části měst. Přináší vznik klido-

Unikátní expozice spojila Česko a Bavorsko
KRAJINNÁ VÝSTAVA BEZ HRANIC CHEB – MARKTREDWITZ 2006 OHROMILA NÁVŠTĚVNÍKY

vých zón, likvidaci ekologických
zátěží a v neposlední řadě i ukáz-
ky zahradního umění a krajino-
tvorby. V obou městech došlo
k revitalizaci části příměstské kra-
jiny, na jejíchž plochách vznikly

klidové zóny. Ty budou i po skon-
čení samotné výstavy sloužit
k rekreaci obyvatel města. Záro-
veň zde během čtyř měsíců
budou k vidění zahrady vybra-
ných států Západu a Východu,

ukázky umění landartu, prezenta-
ce ekologického zemědělství,
halová show ve fóliovníku, bohatý
kulturní program a sportovní
klání. 

DAVID HRDINA 

Slavnostního zahájení se zúčastnili (druhý zleva) bavorský ministr pro životní prostředí Werner Schnappauf, 
starostka Marktredwitz Birgit Seelbinder a hejtman Josef Pavel.                                                Foto archiv

Děti soutěží o mobil  
Karlovarský kraj vyhlásil 5. ročník prázdninové soutěže O hejtmanský
mobil. Tradiční internetové soutěže se mohou zúčastnit děti do 15 let.

Jedna z vítězných prací minulé-
ho ročníku soutěže. Foto archiv

Za obrovského zájmu veřejnosti odstartovala ve středu 24. května Kra-
jinná výstava bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006. V dopoledních
hodinách návštěvníky přivítal jako první areál výstavy v sousedním
Německu a odpoledne si pak hosté mohli prohlédnout chebskou část.

Nejzásadnější usnesení posledního
jednání nejdeckého městského
zastupitelstva se týká počtu zastupi-
telů ve funkčním období 2006–2010.
Zastupitelstvo rozhodlo o svém
zeštíhlení. Místo dosavadních
21 bude mít Nejdek v příštím voleb-
ním období jen 15 zastupitelů.

Letos poprvé mohou autobusoví
dopravci žádat Karlovarský kraj
o dotaci na přepravu kol. Peníze
mohou investovat například na pří-
slušné úpravy v autobusech nebo za
ně pořídit vleky na kola.

Karlovarský kraj zřídí v příštím roce
zvláštní finanční fond, ze kterého
budou moci čerpat sdružení zdravot-
ně postižených. Prostřednictvím jed-
notlivých organizací by mohli lidé
s určitým druhem postižení získat
peníze například na zdravotní
pomůcky.

Téměř 5 milionů korun získají města
a obce Karlovarského kraje v první
etapě Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací
a městských památkových zón
Ministerstva kultury České republiky.
Žadatelé z celého regionu si letos
rozdělí celkem 8 730 000 korun.
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S lovo zastupitele

prodej 
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SPECIALISTA NA BAZÉNY

inzerce

Solární kolektor BRAMAC:
Slunce ve Vašich službách!
Vzhledem ke stále stoupajícím cenám

energií přibývá těch, kteří se zajímají o vyu-
žití alternativních zdrojů. Jedním z důleži-
tých zdrojů energie je Slunce, které na Zemi
svítí a zahřívá ji zadarmo již miliardy let. 

Společnost Bramac nabízí možnost zachy-
tit tento volně dostupný, ekologický zdroj
energie pomocí kvalitního solárního kolek-
toru, který je součástí kompletního střešní-
ho systému Bramac. S pomocí tohoto solár-
ního zařízení je možné ohřívat užitkovou
vodu v domě či bazénu nebo podpořit vytá-
pění v domě. Tuto novinku, kterou firma
Bramac uvádí na trh, je možné umístit na
všech střechách. 

Předností tohoto solárního kolektoru je
jednoduchá a rychlá montáž, což potvrzuje i
majitel pokrývačské firmy Petr Šíp z Cho-
dova, který nedávno absolvoval speciální
školení na montáž solárních kolektorů Bra-
mac: „Rozměry kolektoru jsou totiž přizpůso-
beny krytině Bramac. Tašky není třeba řezat
– kolektory jednoduše nahradí tašky ve střeš-

ním plášti. Není nutné ani dodatečné ople-
chování, protože solární kolektor Bramac je
dodáván s integrovaným hliníkovým rámem.
Výhodou je také možnost dodávky současně
s krytinou, tím se šetří dopravní náklady.
Nový prvek v sortimentu Bramacu nás od
počátku velice zaujal.“

S pouhým využitím 1,5 až 2 m2 solárního
kolektoru na osobu může stavebník pokrýt
až 70 % roční potřeby teplé vody. Díky kolek-
toru o ploše 6,1 m2 je možné ušetřit až 500
m3 zemního plynu ročně. V případě zájmu
společnost Bramac bezplatně vypracuje
předběžný návrh solárního systému a
pomocí počítačové simulace zjistí přesnou
úsporu energie díky tomuto systému. 15letá
záruka na funkčnost střešního systému se
vztahuje také na solární kolektory. Vysokou
kvalitu solárních kolektorů Bramac zaruču-
je certifikační značka vystavená Výzkum-
ným ústavem pozemních staveb – Certifi-
kační společnost, s. r. o.

Kontakt:
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Miroslav Machalec – oblastní manažer
pro okr. KV, SO, CH, TC
Mobil: 721 969 766
e-mail: miroslav.machalec@bramac.com
web: www.bramac.cz

Petr Šíp pokrývačství  
Luční 1026/15,357 35 Chodov
Mobil: 602 627 123
Tel./Fax: 352 665 708
e-mail: strechy@petrsip.cz
web: www.petrsip.cz

Konferenci na téma přípravy
Regionálních operačních progra-
mů pořádá Karlovarský kraj ve spo-
lupráci s ostatními zástupci krajů
v Bruselu v pondělí 19. června.
Zástupci českých regionů se tu
v rámci programu setkávají
s experty na regionální rozvoj
a evropské fondy, s představiteli
Evropské komise, Evropského par-
lamentu a Výboru regionů, a mají
tak příležitost k diskusi a výměně
zkušeností s přípravou a realizací
regionálních operačních progra-
mů. Za Karlovarský kraj se osobně
účastní a prezentaci přípravy pro-
gramu přednáší první náměstek
Jan Zborník s krajskou vyjednavač-
kou ROPů Irenou Ptáčkovou.

„Pro Českou republiku zname-
ná příští programovací období
velmi důležitou výzvu především
proto, že bude moci čerpat zhruba
čtyřikrát větší objem prostředků
z fondů EU určených na realizaci
kohezní politiky (téměř 780 mili-
ard korun). Lze předpokládat, že
po roce 2013 překročí republika
hranici 75% průměru HDP per
capita EU a ocitne se mimo krité-
ria pro čerpání pomoci pro nej-

chudší regiony Evropy. Díky
decentralizaci se krajům České
republiky otevírá možnost čerpat
pomoc určenou regionům pro-
střednictvím sedmi regionálních
operačních programů,“ vysvětluje
vyslanec Karlovarského kraje
v Bruselu Werner Hauptmann.

Karlovarský kraj se také
výborně prezentoval na spole-
čenské akci v Mini-Evropě

v Bruselu. V tomto parku jsou
vystaveny zmenšené modely
architektonických symbolů
evropských měst. Koncem květ-
na tu byl za účasti 500 pozvaných
hostů slavnostně odhalen model
Staroměstské radnice v Praze.

Přítomní hosté se kromě tradič-
ní becherovky zajímali zejména
o relaxační turistiku v Karlovar-
ském kraji a také o přímé letecké
spojení do lázeňského centra. 

„Byla to příležitost rozsáhlé
propagace kraje před významný-
mi činiteli a lobbisty v Bruselu
a také možnost získání důleži-
tých pracovních kontaktů pro
další jednání v projektových zále-
žitostech a získávání dalších
financí z EU,“ zhodnotil akci W.
Hauptman.                              (AFI)

Representative of the West
Bohemian 
Region Karlovy Vary 
Avenue Palmerston 16 
1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 231 00 47 
Fax: +32 2 231 00 57 
e-mail:
werner.hauptmann@karlovy-
vary.region-eu.cz

Do projektových aktivit přes-
hraničního charakteru se prav-
děpodobně společně zapojí Inte-
grovaná střední škola technická
a ekonomická a Fachoberschulle
Saal fe ld/Unter wel lenbor n.
Vyřeší to chystaná písemná
smlouva o spolupráci mezi škola-
mi a jednotlivými družebními
městy. 

Obě střední školy spolu dlou-
hodobě kooperují v rámci pro-
jektu Spolupráce středních škol
napříč regionem Egrensis reali-
zovaného v programu SFMP
2002. 

„V květnu zavítali zástupci
německé strany do naší školy
a tamní pedagogové obdivovali
nadstandardní vybavení našich

dílen,“ uvedl P. Janus ze sokolov-
ské školy. Dalším výstupem spo-
lupráce má být na přelomu září

a října studijní výměna 10 žáků
obou škol.

(HAD)

„Záměr je koncepční materiál,
který vychází jednak z obecně
známých dokumentů, jako je
například Národní akční plán
sociálního začleňování, Program
rozvoje Karlovarského kraje,
a hlavně z výstupů našeho pro-
jektu, jeho analýz. Cenný je
v tom, že vychází z poznatků zjiš-
těných přímo od poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb,“
vysvětluje radní pro oblast sociál-
ních služeb Ellen Volavková.
Záměr je sepsán, ale čeká ho

ještě proces schvalování v orgá-
nech Karlovarského kraje.

Jedním z důležitých úkolů bylo
vytvořit rozvojové plány zařízení
sociálních služeb, které zřizuje
Karlovarský kraj. V rámci projek-
tu bylo napsáno celkem 21 kon-
cepcí za významné podpory
předních expertů na problemati-
ku sociálních služeb, které ke
spolupráci vyzval partner projek-
tu, občanské sdružení Instant –
institut pro podporu vzdělávání
a rozvoj kvality ve veřejných

službách Praha. Plány jsou vytvá-
řeny na období 10 let.

Do rozsáhlého projektu se po
dobu patnácti měsíců zapojilo
celkem 51 organizací, které
poskytují služby sociální péče na
území Karlovarského kraje, bylo
proškoleno 75 pracovníků ve
třech vzdělávacích programech
a účastnily se čtyři desítky lekto-
rů a konzultantů, expertů na pro-
blematiku sociálních služeb
z celé České republiky.

Projekt se uskutečnil v prosto-
rách Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje, i v samotných zaří-
zeních, která poskytují sociální
služby.                                   (HAD)

Prezentace Karlovarského kraje
je jedním z úkolů šéfa bruselské
krajské kanceláře Wernera
Hauptmanna.            Foto archiv

Proces posuzování vlivů koncepce Regionálního
operačního programu pro NUTS II – Severozá-
pad na období 2007–2013 na životní prostředí
zahájilo ministerstvo životního prostředí. Před-
kladatelem koncepce, která zahrnuje území Kar-
lovarského a Ústeckého kraje, je Karlovarský
kraj. Koncepce vychází z Národního rozvojového
plánu, relevantních strategií regionálního rozvoje a je
doplňující vůči ostatním operačním programům. Jejím
hlavním cílem je formulace témat a aspektů významných

pro podporu rozvoje jednotlivých odvětvových
politik. Regionální operační program vytváří
podmínky pro poskytování evropských finanč-
ních prostředků na konkrétní projekty. 
Oznámení koncepce je k nahlédnutí na Kraj-
ském úřadě Karlovarského kraje, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství a na obcích s rozší-

řenou působností.  Vyjádření k oznámení je možné zaslat
nejpozději do 13. června 2006 na Ministerstvo životního
prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10- Vršovice. (HAD)

VLIV OPERAČNÍHO PROGRAMU POSOUDÍ MINISTERSTVO

Experti zkoumali sociální služby
Historicky první Záměr rozvoje sociálních služeb v Karlovarském
kraji vznikl jako výstup z projektu Rozvoje kvality sociálních služeb
v regionu, který financoval fond Phare. 

Němečtí pedagogové obdivovali vybavení zdejších školních dílen. 
Foto archiv

Školy si
vyměňují
studenty

Vážení čtenáři, 
s blížícími se prázdninami je právě
vhodný čas na krátké ohlédnutí
a bilancování. Jaký byl právě kon-
čící školní rok v oblasti školství
a vzdělávání, co přinesl nového
a jak se střední školství v Karlovar-
ském kraji bude vyvíjet do
budoucna?
Úvodem lze konstatovat, že uply-
nulý školní rok byl ve znamení
změn vyplývajících z realizace
prvního dlouhodobého záměru
rozvoje školství v kraji z roku 2003, na jehož
základě rozhodlo Zastupitelstvo Karlovar-
ského kraje o optimalizaci sítě středních škol
a školských zařízení v kraji. Byly dokončeny
některé dílčí optimalizační kroky a další
nastartovány tak, aby tento proces mohl být
ve stanoveném termínu úspěšně dokončen.
Začátkem školního roku došlo k hladkému
sloučení Středního odborného učiliště
hudebních nástrojů v Lubech s Integrova-
nou střední školou v Chebu, které bylo klad-
ně přijato jak odbornou veřejností, tak
samotnými žáky a pedagogy bývalého lub-
ského učiliště, kteří našli v chebské škole
kvalitní a vstřícné zázemí pro zachování
a zejména další rozvoj houslařských oborů,
jež jsou unikem v celé republice. V současné
době je dokončováno sloučení dalších střed-
ních škol tak, aby s nástupem nového škol-
ního roku mohla začít plnohodnotná výuka 
a fungování nástupnických škol.
S optimalizací sítě středních škol úzce souvi-
sí také úprava oborové struktury některých
středních škol, která byla provedena jednak
ve snaze profilovat je jako specializované
odborné školy, jednak s cílem přizpůsobit
jejich nabídku potřebám trhu práce se sou-
časným přihlédnutím k předpokládanému
poklesu žáků v příštích letech. V této souvis-
losti je rovněž potřeba se zmínit o přijímacím
řízení ke vzdělávání do prvních ročníků
středních škol pro rok 2006/2007. Záměrem
ředitelů těchto škol bylo přijmout téměř
5 700 uchazečů, přičemž přihlášku ke studiu
podalo necelých 4 700, což představuje 
82 % předpokládaného záměru. Po prvním
kole přijímacího řízení bylo přijato více než
3 600 uchazečů. Pro srovnání uvádím, že do
prvních ročníků právě skončeného školního
roku nastoupilo necelých 5 100 studentů
a bude jistě zajímavé sledovat, kolik studen-
tů bude dále přijato v rámci druhého, třetího
a dalších kol v nastávajícím školním roce.
Konečný počet přijatých studentů bude
znám k 30. 9. 2006. Obecně lze říci, že se
nepotvrdil hluboký nezájem o technické
obory. Značný převis uchazečů byl zazna-
menán v krajem nově zřízených oborech se
zaměřením na informační technologie. Na
druhou stranu lze konstatovat snížený zájem
o obory uměleckořemeslné a textilní.  
V březnu schválilo krajské zastupitelstvo
dlouhodobý záměr, který obsahuje rozvoj
integrovaného systému poradenství ve škol-
ství, v jehož rámci je ve spolupráci s odbo-
rem informatiky krajského úřadu připravo-
váno vybudování školského portálu, který by
měl být přínosem jak pro žáky a rodiče, pro

školu samotnou, ale také pro zři-
zovatele. Ve vztahu k rodičům
žáků portálové řešení zjednoduší
elektronickou komunikaci s uči-
teli, budou mít k dispozici on-line
informace o prospěchu, docház-
ce a absenci žáka, což může
velmi efektivně předcházet
záškoláctví a kriminalitě mládeže.
Hlavním přínosem systému pro
školu bude rychlá a jednotná evi-
dence, přehledné vedení školní
agendy (známky, docházka, akce

školy, rozvrhy hodin, vysvědčení, suplování,
přijímací řízení, maturity atd.) a školní matri-
ky, statistické výstupy pro ředitele škol, kraj-
ský úřad a další orgány státní správy
a v neposlední řadě i možnost vzájemného
porovnání vzdělávacích výsledků jednotli-
vých škol. Zřizovateli jednotný informační
systém škol on-line umožní získávat okamži-
tě statistické údaje z jednotlivých škol včetně
sumářů za všechny školy a aktuální pohled
na dění ve školách. Resort školství Karlovar-
ského kraje věnuje velkou  pozornost volno-
časovým aktivitám, sportu a tělovýchově,
které finančně podporuje. V rozpočtu kraje
bylo pro rok 2006 vyčleněno cca 9 mil. Kč na
příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu, při-
čemž uspokojeno bylo celkem více než 200
žádostí. Karlovarský kraj se významnou
měrou podílel na přípravě a organizaci
vyhlášení Nejlepšího sportovce Karlovarské-
ho kraje, v jehož  rámci byli finančně oceně-
ni čeští olympionici Lenka Hyková a Lukáš
Bauer. Dále finančně přispěl na účast mla-
dých sportovců na Hrách II. zimní Olympiá-
dy pro děti a mládež ČR, kterou komplexně
zajistil krajský úřad. V celkovém hodnocení
se náš kraj umístil na pěkném 8. místě a jeho
zástupci získali celkem 5 zlatých a po třech
stříbrných a bronzových medailích.
Důležitou roli v této oblasti mají soutěže
organizované pro žáky škol vyhlašované
MŠMT ČR nebo krajem, jichž je krajský úřad
koordinátorem. Významným počinem byla
v letošním roce celorepubliková přehlídka
Středoškolské odborné činnosti, kterou
v červnu organizovalo První české gymnázi-
um v Karlových Varech, jehož žáci získali tři
první místa a která proběhla v 17 různých
oborech od matematiky a fyziky přes obory
technické až po humanitní a umělecké. Pře-
hlídka ukázala, že o tento typ mimoškolní
činnosti je mezi žáky stále velký zájem
a velmi potěšitelná je rovněž úroveň jednot-
livých projektů včetně jejich prezentace
samotnými studenty. Kromě oficiální části
soutěže byl připraven i bohatý doprovodný
program, který si soutěžící i porotci velice
pochvalovali. S kladnou odezvou se setkalo
zejména slavnostní ukončení v Grandhotelu
Pupp, kde vládla velmi příjemná atmosféra.
K zamyšlení pak je snad jenom přístup
některých porotců, nad nímž se vznáší otáz-
ka, zda je jeho cílem podpora budoucích
možných vědeckých pracovníků a snaha je
povzbudit a motivovat k další vědecké čin-
nosti, nebo naopak snaha ji potlačit a stu-
denty od těchto aktivit odradit.

ING. KAMIL ŘEZNÍČEK, RADNÍ

Bruselští lobbisté se zajímali 
o letecké spojení do Karlových Varů 

Info z Bruselu 
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Koupím 2x lístek na mistrov-
ství světa ve fotbale 

v Německu. 
Nabídky posílejte na
cizek@consultants.cz 

nebo 777 311 436

Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779 

Inzertní oddělení

Roman Zápolský
e-mail: vary@consultants.cz

příští vydání 31. 8. uzávěrka inzerce 22. 8. 2006

inzerce

Dokončení ze strany 1

Kařdý soutěžící musí ještě přilo-
žit jednu fotografii (nejlépe v digi-
tální podobě) nebo jeden namalo-
vaný obrázek s tematikou Život
v Karlovarském kraji. V průběhu
soutěže se děti prostřednictvím
internetu dozvědí, kdo v kraji roz-
hoduje, seznámí se se členy Rady
Karlovarského kraje, najdou si
památky regionu, lázeňská místa,

přírodní rarity i síť cyklostezek.
Soutěž trvá od 7. června do 31.
srpna 2006. Po prázdninách pro-
běhne vyhodnocení. 

Vítěze obou kategorií pak
pozve hejtman Josef Pavel na
slavnostní tiskovou konferenci,
kde osobně předá mobily a další
ceny. Podrobnosti najdou zájemci
na www.kr-karlovarsky.cz v odka-
zu Hejtmanské listy. 

Děti soutěží o mobil  

www.ceskydomov.cz

Prestižní cenu Gloria musaea-
lis 2005 za publikaci Zaniklé
obce na Sokolovsku získalo Kraj-
ské muzeum Sokolov. Cenu,
která se skládá z trofeje, diplomu
a finančního ocenění ve výši 50
tisíc korun, převzali 16. května
z rukou vrchního sekčního ředi-
tele Ministerstva kultury ČR Sta-
nislava Karabce ředitel Krajské-
ho muzea Sokolov Pavel Beran
a autorka publikace Romana
Beranová-Vaicová se svými spo-
lupracovníky Jiřím Beranem
a Rudolfem Křížem. 

Cílem soutěže je upozornit
veřejnost na přínos muzeí a gale-
rií ke zpřístupňování a využívání
kulturního dědictví i k jeho ochra-
ně a na špičkové výkony institucí
i jednotlivých pracovníků. Soutěž
je vyhlašována ve třech kategori-
ích – muzejní počin roku, muzejní
publikace roku a muzejní výstava
roku. V letošním ročníku bylo při-
hlášeno 39 muzeí a galerií s 61
soutěžními projekty. 

Krajské muzeum Sokolov při-
hlásilo do soutěže celkem tři pro-
jekty – výstavu Hoří, hoří, hoří,
knihu Johann David Edler von

Starck a Zaniklé obce na Soko-
lovsku. Oceněná publikace se
zabývá problematikou zániku
lokalit na Sokolovsku v období po
2. světové válce. Kniha je rozdě-
lena do tří částí – Slavkovský les,
Sokolovská pánev a Krušné hory.

Na začátku každého celku je
úvod přibližující okolnosti zániku
obcí v dané oblasti, doplněný
o několik fotografií vztahujících
se k tématu. Obce v tomto regio-
nu zanikaly z důvodu vytvoření
vojenského výcvikového prosto-

ru, kvůli kterému se museli
vystěhovat neodsunutí němečtí
i nově usídlení čeští obyvatelé,
rozvojem povrchové těžby hně-
dého uhlí a odsunem německého
obyvatelstva a následným zříze-
ním hraničního pásma.          (HAD)

Gloria musaealis míří do Sokolova

Jak se žije nevidomým, si
v posledním květnovém týdnu
vyzkoušeli žáci i studenti škol
v Karlovarském kraji a také řada
občanů. Akce, pořádaná ve spolu-
práci kraje s organizacemi pro nevi-
domé v Krajské knihovně v Karlo-
vých Varech, měla značný úspěch.
Řada návštěvníků si totiž teprve po
procházce se zakrytýma očima a
slepeckou holí v ruce dokázala
představit, jak se asi nevidomí cítí
v cizím prostředí a jak mohou před-
měty poznávat pouze hmatem.
„V oddělení pro nevidomé si pří-
chozí prohlíželi a ohmatávali hma-
tovou sbírku přírodnin a stříleli ze
zvukové pistole na terč. Návštěvní-
ci akce se seznámili s Braillovým

písmem a bylo zde předvedeno
psaní na Pichtově psacím stroji
bodovým písmem. Na parkovišti si
pak každý mohl vyzkoušet jízdu ve
dvou na tandemovém kole,“ vypo-
čítává ředitelka Eva Žáková. Stře-
disko výcviku vodicích psů Praha
předvedlo práci vodicích psů –
pomoc nevidomému při chůzi, při-
nášení a podávání předmětů, lidé si
mohli zkusit nechat se poslepu vést
psem. „Studenty nejvíce zaujali
vodicí psi, tandemové kolo, zvuko-
vá pistole a každý si chtěl nechat
určit barvy svého oblečení Color-
testem, přístrojem, který sdělí hla-
sem barvu, na niž je přiložen,“ dopl-
ňuje E. Žáková. 

(LAM)

Pamětní list hejtmana Karlovarské-
ho kraje převzal z rukou Josefa
Pavla (uprostřed) MUDr. Miroslav
Rákos, ředitel Dětského domova
v Aši, který zřizuje Karlovarský kraj.
Ocenění, ke kterému mu pogratulo-
val také krajský radní pro oblast
zdravotnictví Jiří Mutinský (vpra-
vo), získal za dlouholetou práci
a realizaci programu utajovaných
porodů, který významně přispívá
k záchraně života nenarozených dětí i jejich matek. Tématem společné-
ho rozhovoru zúčastněných byly mimo jiné zkušenosti s provozem
sloučených dětských domovů. Za svou práci získal letos doktor Rákos
i prestižní Cenu dětského bezpečí Zlaté srdce 2005.                        (LAM)

Projekt byl součástí dlouhodo-
bé spolupráce mezi oběma škola-
mi, která vedle vzdělávacích
aspektů přináší žákům přede-
vším možnosti odbourání jazyko-
vých bariér, vzájemné poznávání
a navazování osobních přátelství.

Žáci navštívili prostředí umě-
lecké kovárny, viděli proces
výroby karlovarské becherovky,
porcelánku v Chodově, hrad a
zámek Bečov nad Teplou, park
miniatur v Mariánských Lázních,
Klášter i zahradnictví v Teplé. 

V průběhu týdne pracovali

také s internetem, když vyhledá-
vali informace o činnostech,
které pak prakticky vytvářeli.
Malovali na sklo, drátovali hrneč-
ky, pletli košíky, batikovali, tkali
na stavu a pekli a zdobili perníč-
ky. Hlavní body programu byly
samozřejmě doplněny zábavnými
a soutěžními aktivitami. 

Tento projekt byl spolufinanco-
ván z prostředků EU v rámci ini-
ciativy Společenství INTERREG
III.A a z prostředků Česko-
německého fondu budoucnosti.

(LAM)

Tým lidí, kteří se podíleli na publikaci Zaniklé obce na Sokolovsku, měl z ocenění i šeku radost.  Foto archiv

Školáci se učili řemesla
Týden plný poznávání, výtvarných činností a řemesel prožily děti ze
Základní školy v Toužimi spolu s kamarády z Mittelschule Breitenbrunn.
Toužimští pedagogové vytvořili projekt, jehož filozofií bylo seznámit děti
ve věku 13–15 let s některými řemesly a také s Karlovarským regionem.

FOTO ARCHIV

Svět nevidomých překvapil

Návštěvníky překvapil vzhled knih pro nevidomé psané Braillovým pís-
mem.                                                                               Foto archiv
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Hypotéky • úvěry • půjčky

„INVESTUJTE DO NEMOVITOSTÍ,
INVESTUJTE DO VLASTNÍHO

BYDLENÍ“
to je v posledních letech stále častější
výzva na adresu těch, kteří ještě nemají
zajištěno bydlení ve vlastním bytě nebo
rodinném domě. Nájemní forma bydlení
nepřináší žádnou perspektivu, naopak
se počítá se stále rostoucí výší nájem-
ného, které bude nájemníkům odčerpá-
vat více a více peněz z rodinného rozpo-
čtu. Lidé tak platí vlastníkovi bytu, ale
přitom nic nevlastní. Oproti tomu je
dnes více než kdykoliv předtím výhodné
investovat do vlastního bydlení, zejména
díky výhodným podmínkám hypoteč-
ních úvěrů. Ale jakou banku si vybrat
a jak takovou hypotéku vyřídit? Dnes už
působí na našem trhu více než 10 bank,
které poskytují hypotéky a každá má jiné
podmínky. V současnosti už si lidé
mohou pořídit vlastní bydlení, aniž by
museli disponovat vlastní finanční hoto-
vostí, poskytovány jsou již hypotéky bez
nutnosti dokládání příjmů nebo americ-
ké hypotéky bez účelu atd. S ohledem
na uvedené skutečnosti se v poslední
době u nás významně rozvíjí forma spe-
cializovaného hypotečního makléřství.
Znamená to, že hypoteční makléř pro
zájemce o hypotéku bezplatně zpracuje
návrh nejvýhodnější a nejlevnější varian-
ty na základě výběru z nabídky všech
hypotečních ústavů, kompletně a zdar-
ma vyřídí hypotéku včetně zajištění
některých potřebných podkladů,
poskytne další poradenské služby v pří-
padě koupě nebo výstavby nemovitosti,
v zastoupení banky pak s klientem pode-
píše úvěrovou smlouvu a pomůže se
splněním podmínek čerpání úvěru. To
vše jim zajistí hypoteční makléř a na jed-
nom místě.

AUTOR: ING. PETR ŠVEC

inzerce

SC-60438/1

Okénko ředitele

Číslo silnice Místopis Druh Zahájení stavby Ukončení stavby Druh uzavírky

III/21229 Chocovice most 21229-1 rekonstrukce mostu 1. 5. 2006 31. 7. 2006 úplná
III/21030 Svatava most 21030-6 rekonstrukce mostu 2. 5. 2006 28. 7. 2006 částečná
III/21028 Lomnice most 21028-2 rekonstrukce mostu 15. 6. 2006 15. 9. 2006 částečná
III/2205 Smolné Pece rekonstrukce mostu 2005 30. 9. 2006 úplná
II/179 Útvina most 179-001 rekonstrukce mostu 1. 5. 2006 31. 7. 2006 částečná
II/212 Kynšperk mosty 

212-009 a 212-010 rekonstrukce mostů 1. 3. 2006 31. 8. 2006 částečná
II/213 Hrzín most 213-001 rekonstrukce mostu 1. 6. 2006 30. 9. 2006 úplná
II/222 Karlovy Vary - Dubina rek. silnice včetně opěrných zdí 2005 30. 10. 2006 částečná
II/209 Údolí - Horní Slavkov rek. silnice včetně opěrných zdí 2005 2007 částečná
II/210 Sokolov mosty 

210-024, 210-025 a 210-025a rekonstukce mostů 2005 30. 10. 2006 částečná
II/209 Nové Sedlo rek. průtahu vč. kruh. křižovatky 19. 6. 2006 2007 částečná

PŘEHLED PRÁZDNINOVÝCH DOPRAVNÍCH KOMPLIKACÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Číslo silnice Místopis Termín Druh uzavírky Důvod

I/6 Karlovy Vary, ul. Dolní Kamenná červenec srpen částečná uzavírka v rámci stavby 
průtah silnice I/6 Karlovy Vary

I/6 most ev.č. 6-043 u Bošova červenec srpen částečná uzavírka oprava mostu
I/13 most ev.č.13-016 u Boče červenec srpen částečná uzavírka oprava mostu
I/13 Bor - Ostrov červenec srpen částečná uzavírka instalace svodidel
I/25 Boží Dar po hraniční přechod SRN červenec srpen částečná uzavírka výstavba obchvatu Boží Dar
I/20 most ev.č.20-025 a ev.č. 20-026 u obce Toužim červenec srpen částečná uzavírka oprava mostů
I/20 Karlovy Vary - Tašovice červenec částečná uzavírka v rámci stavby 

průtah silnice I/6 Karlovy Vary

Kdo stavbu finančně zajišťuje
a kolik bude stát?

Přestože stavbu investičně i sta-
vebně zajišťuje stát, vedení kraje
v čele s hejtmanem Josefem Pavlem
deklaruje na všech úrovních, že se
region bez této spojnice neobejde
a že její dokončení je pro oblast klí-
čové. Hejtman jednal o uvolnění
finančních prostředků na dokončení
silnice R6 mimo jiné při obou
výjezdních zasedáních vlády na
Krajském úřadě v Karlových
Varech. Státní fond dopravní infra-
struktury (SFDI) letos přidá na
dostavbu průtahu Karlovými Vary
a zahájení výstavby rychlostní silni-
ce R6 mezi Chebem a krajským
městem v úseku mezi Kamenným
Dvorem a Tisovou u Sokolova cel-
kem 195 milionů korun. Prezidium
SFDI odsouhlasilo další navýšení
finančních prostředků na silnici Kar-
lovy Vary - západ o 135 milionů
korun. Tím se opět přiblížila mož-
nost zprovoznění poloviny průtahu
do konce tohoto roku. SFDI součas-
ně schválil dotaci 60 milionů korun
na vypsání výběrového řízení

a zahájení stavby silnice R6 v úseku
Kamenný Dvůr–Tisová.
Je plánována modernizace celé
komunikace?

Na silnici R6 pokračuje nyní jedna
z etap její modernizace, kterou je stav-
ba průtahu Karlovými Vary za 4,5
miliardy korun. Dokončen má být
v roce 2008. Vedení kraje požaduje,
aby na něj plynule navázala i rekon-
strukce dalších úseků. Jak řekl hejt-
man Josef Pavel, pokud se nebude
upravovat R6 souvisle jako jeden
celek, pak se opravami malých úseků
nic nevyřeší. Automobily sice po
dokončení průtahu projedou plynule
Karlovými Vary, ale doprava zkolabu-
je na nevyhovujících úsecích mezi
Karlovými Vary a Chebem. Celkem je
tedy zatím pro letošní rok k dispozici
680 milionů korun. Vyčleněných 60
milionů korun na zahájení stavby
úseku rychlostní silnice mezi Kamen-
ným Dvorem a Tisovou má stačit
například na kácení dřevin, odebírání
ornice a budování přeložek inženýr-
ských sítí. Celkové náklady na tento
úsek se mají vyšplhat na 3,08 miliardy
korun.                                             (AFI)

Dnes se v „Okénku ředitele“ na přání našich čtenářů zaměří Roman Rokůsek
na výstavbu rychlostní komunikace R6. Ta má být spojnicí mezi Prahou, Kar-
lovými Vary a Chebem a Karlovarský kraj ji považuje za prioritní záležitost. 



Nové technologie a služby ve Vašem
regionu aneb net4net je u Vás

V současné době se kolem nás obje-
vují informace o nových službách či
technologiích, jejichž názvy nám
možná znějí jako z jiného světa a jen
pár zasvěcených ví nebo alespoň
tuší co je přínosem pro uživatele.
Mnohdy o podobných službách či
technologiích jen čteme v odbor-
ných časopisech a ani netušíme, že
jsou nám vlastně na dosah a jejich
poskytovatel nám je schopný jejich
výhody nabídnout také u nás v kraji,
obci či sídlišti. 
Jednou z takových je společnost
net4net, a.s., která právě tyto špič-
kové a moderní technologie využívá
a považuje je v dnešní době za nut-
nost a výhodu, ale vždy se snaží,
aby jejich portfolio služeb bylo sro-
zumitelné a transparentní. A právě
net4net díky velkému důrazu na
neustálý rozvoj své sítě a její kvality
může nabídnout své služby také ve
Vašem kraji a okolí, kde mají umís-
těno několik přístupových bodů

plně vybavených technologií a při-
pravených zajistit veškeré potřeby
zákazníků v daném regionu.
net4net je vlastníkem robustní celo-
národní optické sítě s osazenou
moderní technologií GigaEthernet
či WDM, které jsou zárukou kvality
a ideální platformy pro poskytování
veškeré škály telekomunikačních
služeb pro kompletní spektrum
zákazníků. A to od velkoobchodních
poskytovatelů, kterým se snaží být
spíše partnerem a pomocníkem v
jejich podnikání, přes firemní zákaz-
níky, kterým dokáže připravit řešení
na míru, až pro domácnosti, kterým
umí nabídnout ideální řešení splňu-
jící vysoké nároky na poměr
cena/výkon/jednoduchost.
Mezi služby, které net4net nabízí,
patří základní připojení k Internetu
(512 Kbps - 100 Mbps), hlasové
služby na bázi VoIP, digitální okru-
hy, VPN (virtuální privátní sítě) a
housingové služby, ale také novinky

jako IPTV (kabelová televize po
Internetu), Video On Demand (fil-
mová databáze ke shlédnutí na
vyžádání) nebo také služby zabýva-
jící se dohledováním objektů
(budov, bytu, místnosti) přes Inter-
net. Veškeré tyto služby nabízí
právě díky efektivní kombinaci
nových technologií 
Důkazem kvality služeb a schop-
ností firmy jsou spokojení zákazníci
s velmi zvučnými jmény z různých
oborů jako třeba známý vyhledáva-
cí portál SEZNAM CZ, ambiciózní
pivovar Krušovice nebo také zákaz-
níci citliví na bezpečnost z bankov-
ního sektoru jako ABN AMRO
BANK, Commerzbank, ČSOB atd.
Pokud jako zákazníci očekáváte
rychlé, transparentní a férové jed-
nání a služby či řešení, které jsou
schopny reflektovat na růst Vašich
požadavků v souvislosti s rozvojem
Vaší činnosti, tak net4net je tím
správným partnerem pro Vás.

www.skoda-auto.cz

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

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum2000.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 – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

SIMPLY CLEVER

VÍCE PROSTORU PRO SPRÁVNOU VOLBU

ZÍSKEJTE VÍCE SVOBODY PRO NOVÉ MYŠLENKY. OBJEVTE SVĚT R OOMSTER.

Přijďte si právě teď prohlédnout nový vůz Škoda Roomster s prostorným
interiérem a dalšími novinkami ke svému prodejci vozů Škoda.

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Roomster: 5,1-7,0 l/100 km, 135-168 g/km

SC
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Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
Michal Jílek    608 200 525 SC
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Sblížit zdravé občany s postiženými, to byl
cíl Festivalu porozumění, který se letos už
pošesté uskutečnil v Mariánských Lázních.
Čtyři dny plné koncertů, divadelních před-
stavení, výtvarných dílen a řady dalších akcí
ukázaly, že při společné tvůrčí činnosti se stí-
rají rozdíly mezi zdravými a mentálně handi-
capovanými lidmi. Pořádající Sdružení pro
pomoc mentálně postiženým a Ústav sociální
péče pro mentálně postižené v Mnichově se
tak letos opět pod záštitou Karlovarského
kraje tímto způsobem pokusily nabídnout
příležitosti ke vzájemnému setkávání. 

„Kdekdo by mohl namítnout, že ve skuteč-
nosti existuje pouze jeden svět, ve kterém

všichni společně žijeme. V minulosti jsme
bohužel jako společnost vynalezli řadu způ-
sobů, jak lidi s mentálním postižením oddělit
a doposud se nám nepodařilo tyto uměle
vytvořené bariéry zcela odstranit,“ míní
radní pro oblast sociálních věcí Ellen Volav-
ková.

Program festivalu je záměrně složen
z aktivit, při kterých se jinak viditelné rozdí-
ly mezi postiženými a nepostiženými lidmi
prakticky vytrácejí. Letos se tak odehrálo
téměř profesionální vystoupení kapely men-
tálně postižených muzikantů pro žáky jedné
z mariánskolázeňských základních škol
nebo výtvarná dílna, kde bylo nakonec u jed-

notlivých výtvorů prakticky nemožné rozpo-
znat, zda je autorem nepostižený člověk,
nebo účastník s těžkým handicapem.

„Poděkování patří všem, kdo se přišli
během festivalu setkat. A také sponzorům,
bez kterých by taková akce vůbec nebyla
uskutečnitelná. Mezi ty, kdo letošní Festival
porozumění podpořili, patří například
i herečka a moderátorka Bára Štěpánová
nebo skupina JUMPING DRUMS. Všichni
vystoupili bez nároku na honorář a přitom do
festivalové atmosféry vnesli to, co je takříka-
jíc k nezaplacení – radost, porozumění
a odlehčení,“ dodává E. Volavková.

(HAD)

Festival spojoval srdce zdravých i postižených

Šek na 100 tisíc korun předal
stříbrné medailistce z Letních
olympijských her 2004 v Athé-
nách Lence Hykové hejtman
Josef Pavel. Jednadvacetiletá
reprezentantka ve sportovní
střelbě získala finanční odměnu
nejen za svůj olympijský úspěch,
ale i za dlouhodobou vynikající
reprezentaci Karlovarského
kraje. Stejnou odměnu získal
i letošní olympionik Lukáš Bauer.

Se sportovní střelbou začala
Lenka Hyková ve 14 letech
v Aši pod vedením střeleckého

trenéra a otce v jedné osobě
Vladimíra Hyky. V roce 2000 se
stala juniorskou reprezentant-
kou ČR ve sportovní střelbě
a její kariéra pokračovala vstu-
pem do Sportovního družstva
juniorů Dukla Plzeň. 

Lenka je několikanásobnou
mistryní ČR i v kategorii žen
a držitelkou českého rekordu
ve sportovní pistoli 30+30. 

V anketě města Aše získala
ocenění Sportovec roku 2005.
Bodovala i ve stejné anketě Kar-
lovarského kraje.                  (AFI)

Ve středisku, které je v provo-
zu už šest měsíců, jsou k dispozi-
ci mimo jiné aktuální programy
a kulturní přehledy (Divadlo
Karlovy Vary, Galerie umění,
kina a kluby), programy a upou-
távky informačních středisek
a měst celého regionu. Součástí
nabídky jsou regionální materiá-
ly, získané především prostřed-
nictvím Krajského úřadu Karlo-
varského kraje, ať už se jedná

o vlastní ediční publikace či titu-
ly, na kterých se svými projekty
podílí. 

Nově byla zavedena na webo-
vých stránkách rubrika Aktuál-
ně, kde jsou každý týden vysta-
veny upoutávky na zajímavé
akce z celého regionu a odkazy
na pořadatele. V Informačním
středisku lze zakoupit či objed-
nat vstupenky z nabídky agentur
Ticket Art nebo Ticketportal,
vstupenky na představení Diva-
dla Karlovy Vary a koncerty
pořádané agenturou Vlny. 

Kontaktní spojení: 
tel.: 353 502 820, 
fax: 353 227 150, 
www.knihovna.kvary.cz, 
infocentrum@knihovnakv.cz.

„Většina kreseb vyzdobí naše
administrativní prostory,“ řekl ředi-
tel Krajského úřadu Roman Roků-
sek, který společně s hejtmanem
Josefem Pavlem předával dětem
ceny. „Pokud budete do soutěží
stále posílat tak hezká a zajímavá
díla, budeme muset ještě nějaké
budovy přistavět,“ doplnil s úsmě-
vem hejtman Pavel, který zároveň

vyzval děti k účasti v tradiční prázd-
ninové soutěži O hejtmanský mobil.

Výtvarná díla byla posuzována
v těchto kategoriích: 1. stupeň ZŠ,
2. stupeň ZŠ, střední školy, černo-
bílá fotografie a nejlepší školní
kolektivy. Odborná komise udělila
12 hlavních cen, 9 čestných uznání
a 4 speciální ceny nejlepším škol-
ním kolektivům. Autoři nejlepších

prací obdrželi diplomy, čestná
uznání a knihy Karlovarský kraj. 

Nejlepší školní kolektivy pak
získaly poukázku na 3 000
korun. Čokoládovým dortem
porota ocenila kolektiv 11 dětí ze
Základní školy Husova v Chodo-
vě na Sokolovsku za techniku
zpracování souboru obrázků.

(AFI)

Velký fotbalový turnaj pro malé hráče nazvaný McDonald’s Cup
zahájil v Karlových Varech slavnostní řečí hejtman kraje Josef Pavel.
V pořadí už 9. krajského finále v malém fotbale se zúčastnilo 12
týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Hrálo se systémem
každý s každým. Ve skupině A se utkali o celkové prvenství žáci 2.
a 3. tříd. Ve skupině B byli žáci 4. a 5. tříd, kteří bojovali o vítězství
a postup do Teplic na Svátek fotbalu – republikové finále. Toho se
nakonec zúčastní družstvo základní školy v Sokolově, ulice Pionýrů.
Všichni hráči obdrželi diplomy a malé dárky, vítězná mužstva dosta-
la sadu dresů, poháry a sportovní dárky.                                               (AFI)Dva upravené tenisové

kurty najdete v parkovém pro-
středí u sídla Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Provozní
doba je ve všední dny od 14 do
19 hodin. Dopoledne
a o víkendech i svátcích je hra
možná po předchozí domluvě
se správcem  dvorců na telefo-
nu 732 383 033. Pronájem
dvorce je dopoledne za 50
korun za hodinu, odpoledne je
cena o 10 korun vyšší. Šatny
a socialní zařízení jsou k dis-
pozici.                          (HAD)

Jde o první návrh, zpracovaný
provozovatelem dráhy tak, jak jej
navrhují České dráhy, a. s.

„Podle zákona o drahách měst-
ské a obecní úřady vyhodnocují
požadavky svých občanů na
zajištění základní dopravní
obslužnosti a posuzují je ve vzta-
hu k míře veřejného zájmu. Poté
předkládají krajskému úřadu
návrhy na zabezpečení dostup-

nosti služeb ve veřejné drážní
osobní dopravě a informují kraj
o místních přepravních podmín-
kách a o přepravních potřebách
svých obyvatel, a to ve skutečně
veřejném zájmu obyvatel obce,“
vysvětluje první náměstek hejt-
mana Jan Zborník.

Aktualizované verze budou
zveřejněny na krajském interne-
tu neprodleně po jejich obdržení

od Českých drah. Následně pak
bude zveřejněn i konečný návrh
jízdního řádu. Podle Českých
drah je konečným termínem
datum 11. 9. 2006, přičemž uza-

vření požadavků na zadání změn
je do 14. 7. 2006.

Je tedy potřeba, aby občané
podali své připomínky v předstihu. 

(HAD)

Prvním místem ve vábení jelenů v soutěži
O pohár časopisu Myslivost se mohou pochlubit
hned ve dvou kategoriích studenti Střední lesnic-
ké školy ve Žluticích. Ta byla spolu se zmíněným
časopisem pořadatelem tohoto ojedinělého klání,
které se v polovině května uskutečnilo v Autocam-
pu Žlutice. Soutěže se zúčastnili kromě našich
i vábiči z Brna, Prahy, Písku a Trutnova.

Součástí celé akce byla podle ředitele pořádající
žlutické školy i chovatelská přehlídka 700 trofejí
zvěře, ulovené v lovecké sezóně 2005 – 2006. „Sběr
trofejí a jejich instalaci provedli studenti pod vede-
ním odborných učitelů školy. Pro studenty byla
jistě poučením i účast při hodnocení trofejí odbor-
nou komisí,“ uvedl ředitel žlutické školy Josef Svo-
boda.                                                                (HAD)

Střelkyni hejtman odměnil

Stříbrná olympionička Lenka Hyková měla z šeku, který jí předal
hejtman Josef Pavel, velkou radost.                              Foto archivObčané mohou připomínkovat jízdní řád

Připomínkovat návrh jízdního řádu ČD mohou všichni občané na
městských a obecních úřadech. Krajský úřad Karlovarského kraje
Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2006/2007 zveřejnil také
na titulní internetové stránce www.kr-karlovarsky.cz.

Cestující si koupí jízdenky i v knihovně
Jízdenky i místenky na autobus AMS BUS, který zahrnuje spoje vět-
šiny dopravců po celé ČR a Evropě, si cestující mohou nově zakou-
pit také v Informačním středisku Karlovarského kraje, které sídlí
v centrální hale Krajské knihovny v Karlových Varech. Pro zájemce
je otevřeno od pondělí do soboty od 10 do 19 hodin.

Nejlepší vábiči studují ve Žluticích

Chovatelská přehlídka nabídla návštěvníkům 700 trofejí z loňské lovecké sezony.                      Foto archiv

Sokolovští fotbalisté
pojedou na finále

Školáci malují jako o život
Knížky, peníze i čokoládové dorty získaly za své výtvarné práce děti, které své práce zaslaly do II. roč-
níku Krajské výtvarné soutěže. Celkem se zúčastnilo 16 základních, základních uměleckých a středních
škol. Do konce března přišlo 300 prací, které hodnotila komise ve složení: výtvarník Václav Balšán, ředi-
tel Galerie umění v Karlových Varech Jan Samec a vedoucí odboru kultury Krajského úřadu Jan Prudík. 

Hejtman Josef Pavel předává cenu Josefu Žolnovi za 3. místo ve II. ročníku Krajské výtvarné soutěže. 
Foto archiv

TENISTÉ MOHOU
HRÁT U ÚŘADU

Výsledky

Kategorie A
ZŠ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Školní nám.
ZŠ SOKOLOV, Pionýrů
ZŠ OSTROV, Masarykova
ZŠ JIH M. LÁZNĚ, Komenského
ZŠ CHODOV, Komenského
ZŠ DH KARLOVY VARY, Moskevská

Kategorie B
ZŠ SOKOLOV, Pionýrů 
– postup do Teplic na Svátek fotbalu
ZŠ KARLOVY VARY, Truhlářská
2. ZŠ CHEB, Májová

5. ZŠ CHEB, M. Kopeckého
ZŠ KARLOVY VARY, 1. máje
ZŠ HABARTOV, Karla Čapka
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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

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@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
JUDr. Josef Král

Odbor majetkoprávní pověř. zast.
vedoucí odboru

tel.: 353 502 270
josef.kral@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,
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

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.:  353 502 246

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420

josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr

tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz

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

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Kulturní akce všeho druhu se v posledních letech vedle lázeňství
a památek stávají silným magnetem pro turisty a návštěvníky Kar-
lovarského kraje. 

Turisty stále více láká kultura
KONCERTY, VÝSTAVY A FESTIVALY PŘINÁŠEJÍ LIDEM ZÁŽITKY A OBCHODNÍKŮM PENÍZE

„Z významných akcí, které se
tu konají, jistě nemusím předsta-
vovat Mezinárodní filmový festi-
val, který si už vydobyl své místo
na slunci, o čemž jistě svědčí i to,
že ho jako filmový svátek katego-
rie A navštěvují známé hollywo-
odské hvězdy. Loni to byl napří-
klad Robert Redford a Sharon
Stone a také pro letošek má Jiří
Bartoška coby ředitel festivalu
připraveno nějaké překvapení,“
říká náměstek pro kulturu Jiří
Behenský.

Za povšimnutí jistě stojí i kul-
turní festival Mitte Europa,
v jehož rámci se v Karlovarském
kraji, Sasku a Bavorsku uskuteč-
ní sedm desítek koncertů, výstav
a dalších akcí nejvyšší kvality. 

Své široké publikum má také
festival operní hudby Loketské
kulturní léto, jenž se uskuteční
v červenci v amfiteátru pod loket-

ským hradem, na něj pak naváže
Chopinův klavírní festival, který
organizátoři připravují každoroč-
ně v srpnu v Mariánských Láz-
ních. Letos bude novinkou Kra-
jinná výstava v Chebu se všemi
akcemi včetně festivalu Chebské
dvorky. Přiblíží návštěvníkům
výtvarné, hudební a slovesné
umění a mnoho dalšího.

„Všechny tyto akce kraj pod-
poruje také finančně. Jen v letoš-
ním roce na tyto akce přispějeme
zhruba pěti miliony korun,“
vysvětluje J. Behenský. Radní
významně podporují tyto kultur-
ní aktivity nejen kvůli prestiži ale
také proto, že vždy přilákají
mnoho návštěvníků. To kromě
pořadatelů oceňují ti, kteří nabí-
zejí služby v oblasti cestovního
ruchu, obchodníci, hoteliéři, res-
tauratéři, dopravci a další.  

(LAM)
Loketské kulturní léto je oblíbené mezi návštěvníky i místními obchodníky.                              Foto archiv

Prázdninový kalendář vybraných kulturních akcí v Karlovarském kraji

Červenec 2006

Kdy co kde kontakt město

01. 07.–02. 07. SWINGFEST 2006 - 2. ročník festivalu okolí LH Thermal 353 228 580 Karlovy Vary
01. 07.–09. 07. Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu letiště Přílezy 724 350 049 Toužim
01. 07. MEMORIÁL J. VÁCHY A  A. GEPPERTA Verušičky 353 398 136 Verušičky
02. 07. I MUSICANTI BAVARESI– koncert. přírodní scéna 354 436 941 Šabina (u Sok.)
03. 07.–09. 07. Jazzové lázně 2006 – 6. ročník festivalu Kolonáda 354 622 474 Mariánské Lázně
04. 07. Galavečer operetních melodií Spol. dům Casino 354 673 711 Mariánské Lázně

(členové opery Národního divadla)
05. 07.–22. 07. LOKETSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2006, 7. ročník operního festivalu Amfiteátr 603 427 722 Loket
05. 07. RUSALKA (A.Dvořák), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
06. 07. RUSALKA (A.Dvořák), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
06. 07.–07. 07. TRISTAN A IZOLDA - film letní kino 352 622 133 Sokolov
07. 07. EUGEN ONĚGIN (P.I.Čajkovskij), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
07. 07. Symfonický koncert (díla W.A.Mozarta) Spol.dům Casino 354 622 141 Mariánské Lázně
08. 07. CHYŠSKÉ KULTURNÍ LÉTO – 30. výročí tradiční slavnosti areál TJ Sokol Chyše 353 396 207 Chyše
08. 07. EUGEN ONĚGIN (P.I.Čajkovskij) Amfiteátr 603 427 722 Loket 
12. 07. Večer operetních, muzikálových a populárních Ingo Casino 354 673 711 Františkovy Lázně

melodií (členové opery Národního divadla)
12. 07. Varhanní recitál Chrám sv.Mikuláše 354 422 635 Cheb
14. 07. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU, (W.A.Mozart) Kostel sv.Petra a Pavla 353 228 707 Karlovy Vary
14. 07. DON GIOVANNI (W.A.Mozart), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
14. 07. Symfonický koncert (Čajkovskij, Dvořák) Spol.dům Casino 354 622 141 Mariánské Lázně
15. 07. Milan Svoboda & Prague Bigband – jazzový koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
15. 07. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU Lázně III 353 228 707 Karlovy Vary

(Operetní a operní koncert)
15. 07. DON GIOVANNI (W.A.Mozart), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
18. 07. Jiří Stivín – jazzový koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
20. 07. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU Kostel sv Anny v Sedleci 353 563 621 Karlovy Vary 
21. 07. Slavné operetní melodie na zámku Kynžvart Zámek Kynžvart 354 673 711 Lázně Kynžvart
21. 07. NABUCCO (G.Verdi), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
21. 07. Symfonický koncert  (W.A.Mozart) Spol.dům Casino 354 622 141 Mariánské Lázně
22. 07.–23. 07. Bečovské mumraje – historické slavnosti, jarmark, hudební program Zámek Bečov 353 999 394 Bečov nad Teplou
22. 07. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU, (W.A.Mozart) Lázně III 353 228 707 Karlovy Vary
22. 07. NABUCCO (G.Verdi), slavná opera Amfiteátr 603 427 722 Loket 
28. 07. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU, (Operní koncert) Lázně III 353 228 707 Karlovy Vary
29.–30. 07. MISTROVSTVÍ SVĚTA V MOTOKROSU Loket 352 684 023 Loket
30. 07. FOLKOVÝ MOSTOV - 2. ročník hudebního festivalu Zámek Mostov 605 242 362 Cheb

Srpen 2006

Kdy co kde kontakt město

02. 08. Beethovenovy dny-zahajovací koncert Lázně III 353 228 707 Karlovy Vary
(Klavírní recitál Barbory Sejákové a Mirona Šmídáka)

02. 08. Folkový festival KARLOVARSKÉHO KRAJE 2006, 6. ročník Staré náměstí 603 526 023 Sokolov
06. 08. Spirituál kvintet – folkový koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
11. 08. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU, (W.A.Mozart) Kostel sv.Petra a Pavla 353 228 707 Karlovy Vary
12. 08. VAVŘINECKÁ POUŤ, Staroměstská ul. KASS Chodov 352 665 893 Chodov
12. 08. I. Řeznický jarmark zahrada Domu kultury 352 686 328 Kraslice
14. 08.–19. 08. X. LOKETSKÝ PLENÉR 2006 – mezinárodní sochařský workshop Loket 602 576 963 Loket
18. 08. Tři sestry – rockový koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
18. 08. Procházka vídeňskou operetou na zámku Kynžvart, (členové Státní opery) Zámek Kynžvart 354 673 711 Lázně Kynžvart
19. 08.–25. 08. KULTURNÍ OHŘE – divadelní a filmový festival Horní hrad 605 242 362 Krásný Les
19. 08.–20. 08. Rudolfínské SLAVNOSTI – dobový jarmark, Hrad Loket 352 684 648 Loket
19. 08.–26. 08. 47.Chopinův festival Mariánské Lázně, M. Lázně 354 622 617 Mariánské Lázně

2.nejstarší hudební festival klasické hudby v ČR 
19. 08. ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU FRYDERYKA CHOPINA Spol.dům Casino 354 622 141 Mariánské Lázně
20. 08. Ondřej Havelka & Melody Makers – swingový koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
23. 08. Kűhnův dětský sbor – koncert Chrám sv.Mikuláše 354 422 635 Cheb
26. 08. Babí léto – folkový festival, areál u hradu 354 440 502 Cheb

Náměstí T.G.M 352 370 428 Město Kraslice
26. 08.–27. 08. FOLKOVÁ OHŘE – hudební festival Horní hrad 605 242 362 Krásný Les
26. 08. ROCK REGION – přehlídka regionálních amatérských kapel Amfiteátr 602 479 498 Loket
26. 08. ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU FRYDERYKA CHOPINA Spol.dům Casino 354 622 141 Mariánské Lázně
29. 08. Pěvecký sbor a orchestr ze Sicílie - koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
30. 08. Hradišťan a J. Pavlica – moravský folklór, koncert areál u hradu 354 440 502 Cheb
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Lesy České republiky, státní
podnik, byl založen dne 1. 1.
1992 Ministerstvem zemědělství
České republiky. Jejich ekono-
mické fungování je nezávislé na
státním rozpočtu a chod podniku
je hrazen z jeho hospodářské
a podnikatelské činnosti. To zna-
mená, že si podnik na všechny
své akce veřejného charakteru
musí vydělat sám.

Hlavní náplní činnosti podniku
je obhospodařování více než 1,3
milionu hektarů lesního majetku

ve vlastnictví státu (což činí zhru-
ba 53 procent z celkové rozlohy
lesů v ČR) a péče o téměř 20 tisíc
kilometrů určených vodních
toků a bystřin. LČR se kromě své
hospodářské činnosti věnují
práci s veřejností a pro veřejnost.
Z těchto aktivit lze například
uvést vzájemnou spolupráci
s Klubem českých turistů, která
se datuje od roku 1998. Na zákla-
dě společné smlouvy se udržuje
značení turistických tras včetně
cyklistických, běžkařských a jez-

deckých. Podnik také spolupra-
cuje s Českým svazem ochránců
přírody a podporuje programy
zaměřené na ochranu živočichů,
ohrožených dřevin, lesního ptac-
tva a environmentální výchovu.

Karlovarský kraj patří v naší
vlasti mezi nejlesnatější kraje –
lesy tvoří 45 procent jeho území.
Dalším specifickým faktem je, že
podíl lesa převyšuje plochu
zemědělské půdy jako u jediné-
ho kraje v republice.

V Karlovarském kraji jsou LČR,

s. p., reprezentovány Krajským
inspektorátem Karlovy Vary,
Lesní správou Toužim, Lesní sprá-
vou Františkovy Lázně, Lesní
správou Kraslice, Lesní správou
Horní Blatná a Lesním závodem
Kladská. Bohužel poslední dva
roky většinu vlastníků lesa v Kar-
lovarském kraji včetně LČR,
s. p., stíhají kalamity větrné a kala-
mity z námraz a těžkého sněhu. 

Kontakt: Krajský inspektorát
Karlovy Vary, Krušnohorská 7,
Karlovy Vary.                        (HAD)

Krajinná výstava bez hranic Cheb – Marktredwitz 2006 už láká návštěvníky
Společná výstava Karlovarského

kraje a okresu Wunsiedel je insta-
lována v Chebu v rámci Krajinné
výstavy bez hranic. Na financování
projektu za více než 650 tisíc korun
se podílí třemi čtvrtinami Evrop-
ská unie, zbylou částku hradí kraj.  

V netradičních prostorách
kasemat Chebského hradu se
návštěvníkům v osmi vitrínách
představují muzea a obce z okre-
su Wunsiedel. K vidění jsou napří-
klad soubory minerálů, hudební
nástroje či porcelán typický pro

sousední přeshraniční region.
Bannery nabízejí fotografie pří-
rodních krás, kulturních aktivit,
možností odpočinku nebo dovole-
ných. Nechybí ani multimediální
prezentace obou regionů. 

Karlovarský kraj představuje
zájemcům rekonstrukci letiště
v Karlových Varech a činnost nově
vybudované Krajské knihovny.
Expozice tak má prohloubit zna-
losti o obou přeshraničních regio-
nech. Návštěvníci si ji budou moci
prohlédnout do 24. září 2006.  (HAD)

Starostka Marktredvitz  si pro svůj projev vybrala skokanský můsteku u revitalizovaného koupaliště, kde se
přitékající voda čistí přírodní cestou.

Představujeme regionální firmy

Lesy České republiky, s. p., se představují

Bývalí muklové, kteří ve zdejších uranových dolech zažili
v padesátých letech nechvalně proslulé pracovní lágry, se ve
dnech 26. a 27. května sešli v Jáchymově u příležitosti vzpomín-
kové akce nazvané Jáchymovské peklo. Pietního aktu se zúčast-
nili i vzácní hosté – emeritní arcibiskup a bývalý mukl Karel Otče-
nášek, předseda Senátu Přemysl Sobotka a mnozí další. Při smu-
tečních projevech vyjádřili řečníci svou naději, že česká společ-
nost hrůzy totalitního režimu již nikdy nezažije. „Byla to doba
smutná, plná násilí a politického teroru. Mnoho z těch, kdo zdej-
šími lágry prošli, přišli o zdraví, nebo dokonce o život. Mnoho
křivd už nebude moci být nijak napraveno,“ řekl v projevu hejt-
man Josef Pavel.                                                                     (LAM) 

Pietního aktu se zúčastnilo mnoho pamětníků a hostů. Foto archiv

Stěny hradních šancí v Chebu ozdobily umělecké fotografie. Součástí Krajinné výstavy v Marktredwitz jsou i živá zvířata.

Typický porcelán našich sousedů
je k vidění v prostorách kasemat
Chebského hradu.

„Z výkladu se dozvě-
děli informace o čin-
nosti krajských úřední-
ků a kraje jako celku,
někteří se setkali s
hejtmanem Josefem
Pavlem, prohlédli si
kancelář ředitele, zase-
dací místnosti, jednací
sál zastupitelů a další prostory.
Pro sedm středních škol byl při-
praven program rozšířený o
návštěvu velitelství krajských
hasičů,“ vyjmenovává ředitel
krajského úřadu Roman Roků-
sek.

Studenti si vyzkoušeli hlasová-
ní v jednacím sále krajských
zastupitelů a dozvěděli se
podrobné informace o činnosti a
kompetencích úřadu. U kraj-

ských hasičů byla
jedna ze skupin přítom-
na skutečnému nahlá-
šení havárie cisterny.
Součástí programu
byla také prohlídka
Krajské knihovny a
beseda s hejtmanem
Josefem Pavlem. 

„Studenty zajímaly především
investice do středních škol,
důvody jejich slučování i názor
hejtmana na státní maturity.
Jejich otázky se týkaly i nároků
na funkci hejtmana a časové vytí-
ženosti. Snažili jsme se ukázat
veřejnosti, že kraje a krajské
úřady jsou moderními instituce-
mi, které usilují o co největší
vstřícnost a otevřenost vůči
občanům,“ říká R. Rokůsek. (LAM)

Dne otevřených dveří krajského úřadu využili také studenti Střední les-
nické školy v Abertamech.                                                 Foto archiv

Desítky lidí navštívily poslední květnový den Krajský úřad Karlovar-
ského kraje v rámci Dne otevřených dveří. Zájemci měli možnost
prohlédnout si objekty areálu v Karlových Varech-Dvorech a ptát se
na to, co je o kraji a úřadu zajímá.

Zvědaví lidé prozkoumali úřad

Čtvrtou etapu tradičního cyklistického Závodu míru odstartoval v
úterý 16. května 2006 v Karlových Varech hejtman Josef Pavel. Trať
dlouhá 176 kilometrů končila v Teplicích. Další etapy pak vedly přes
Spolkovou republiku Německo. Před odstartováním hejtman předal
modré trikoty vedoucímu družstvu závodu, týmu Aqua Sapone,
jehož členem je také dvoumetrový Čech Ondřej Sosenka – držitel
světového rekordu v cyklistické hodinovce.                 (LAM) FOTO ARCHIV


