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PersONA kraje

Vydržet 23 let ve funkci ředitele 
lázní, to dokáže jen ženská, tvrdí 
lékařka a exředitelka jáchymov-
ských lázní MUDr. Hana Hornátová.
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Téma měsíce

Současnost a budoucnost karlo-
varského mezinárodního letiště.
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Soutěž 
o hejtmanský mobil
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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

Ekologie

Nové chráněné lokality, dalších 
sedm projektů kraje.
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Vítaný dárek dostali obyvatelé Karlovarského kraje k letní sezoně dovolených. Dokončením první části III. etapy modernizace splnilo karlovarské mezinárodní letiště 
v Olšových Vratech nejen požadavky schengenských dohod, ale posílila se šance k zavedení dalších charterových i pravidelných linek, po kterých obyvatelé kraje volali. 
Karlovarský kraj jako vlastník letiště díky modernizaci a zlepšení služeb může nyní nejen turistům, ale také obyvatelům kraje rozšiřovat  nabídku služeb a cest do dovolen-
kových destinací s odletem přímo z Karlových Varů.

Karlovarské letiště bude víc sloužit občanům 

Vážení 
čtenáři,

léto je 
v plném 
proudu, za 
n ě k o l i k 
dní začnou 
prázdniny 

a období dovolených. Je to 
doba radostná, většina studen-
tů úspěšně končí další ročník 
svého studia nebo má po přijí-
macích zkouškách a těší se na 
dva měsíce cestování, koupání, 
nových zážitků.

Náš kraj nabízí mnoho mož-
ností, jak tento čas zajímavě 
strávit. Máme obrovské množ-
ství výjimečných historických 
památek, o nichž se můžete 
dočíst i na krajském webu. Náš 
kraj nabízí také celou řadu krás-
ných přírodních míst. Léto láká 
k vodě a pro ty, kdo chtějí spojit 
odpočinek se sportem a pozná-
váním svého kraje, se otevírá 
možnost vydat se po Vodácké 
Ohři. Těm, kteří chtějí absolutní 
svobodu pohybu a neváhají vy-
naložit trochu svých fyzických 
sil, slouží neustále se rozšiřující 
síť cyklistických tras a cykloste-
zek. Nový internetový cyklopor-
tál kraje vás po vašem kraji na 
kole spolehlivě provede.

Ale můžete se vydat i do 
krajů cizích. Výborným vý-
chozím bodem je mezinárod-
ní letiště v Karlových Varech, 
odkud každý rok odlétá pře-
devším do Středomoří neu-
stále rostoucí počet pasažérů 
z našeho kraje i z těch okol-
ních, které letiště nemají. 

Ať se rozhodnete strávit 
léto jakkoliv, přeji vám jeho 
příjemné prožití, co nejméně 
stresu a hodně pohody.

Těším se na shledanou nad 
dalším číslem měsíčníku va-
šeho kraje.

VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL 

KRAJ OTEVŘE NOVÉ 
HRANIČNÍ PŘECHODY
Trojici nových hraničních pře-
chodů otevře Karlovarský kraj do 
konce prázdnin. Budou sloužit 
pěším turistům a vozidlům do 
maximální hmotnosti 3,5 tuny.
Osobní auta začnou od července 
jezdit mezi Bublavou a Klingen-
thalem, stejně jako z Doubravy 
na Ašsku do lázní Bad Elster. 
O měsíc později bude otevřen 
přechod mezi Luby u Chebu 
a Wernitzgrünem. Letos už zača-
ly sloužit dva nové přechody 
mezi Potůčky a Johanngeorgen-
stadtem a z Hranic na Ašsku 
do Ebmathu. Do budoucna se 
chystá otevření přechodu mezi 
Mýtinou na Chebsku a Neual-
benreuthem. Tam ovšem přijde 
úprava hranice na 235 milionů 
korun, o které se podělí kraj s 
německou stranou.

Modernizace odbavovací haly 
za plného provozu nebyla jedno-
duchá. Vybudování většího kom-
fortu cestujících v rámci poměrně 
komplikované modernizace zahr-
novalo rozsáhlé dispoziční a tech-
nické úpravy celé budovy. Stavba 
byla financována z prostředků 
Karlovarského kraje a z Norských 
finančních mechanismů EHP/
Norska. Celkové náklady dosáhly 
přibližně 56 milionů korun, z toho 
zhruba 34 % pokryly norské fondy. 

„Tyto fondy byly založeny v roce 
2004  a kladou si za cíl poskytovat 
finanční pomoc deseti novým člen-
ským státům EU. Hlavním cílem 
Norských finančních mechanismů 
je snížení sociálních a ekonomic-
kých nerovností v Evropském 
hospodářském prostoru,“ vysvětlil 
po stříhání pásky modernizované 
odbavovací haly letiště norský vel-
vyslanec Peter Nicolay Raeder.

Rozsáhlá přestavba haly byla 
zahájena loni v květnu. První ces-
tující v již modernizované hale byli 
odbaveni letos 31. března. „Tento 
termín jsme museli dodržet vzhle-
dem ke vstupu ČR do schengen-
ského prostoru. Kdybychom to 
nestihli, letiště by přišlo o mezi-
národní statut,“ přiznal náměstek 
hejtmana Jan Zborník. V současné 

době se z Karlových Varů létá 
týdně na pěti pravidelných linkách 
do Moskvy a jedné do Petrohradu. 

„Výhledově přibude Kyjev a Jeka-
těrinburg. Intenzivně jednáme 
o zavedení linky do Frankfurtu od 
jara roku 2010,“ uvedl ředitel letiš-
tě  Václav Černý. O rostoucí oblibě 
letání k moři rovnou z Karlových 
Varů svědčí počty charterových 
letů. Zatímco v roce 2006 jich bylo 
pouze jedenáct do tuniského Mo-
nastiru, loni se uskutečnilo 14 letů 
do Monastiru, 13 letů do turecké 

Antalye a 12 letů na řecký Rhodos. 
Také letos se počítá s desítkami 
charterových letů do turecké An-
talye, tuniského Monastiru, Djer-
by a dalších destinací u Rudého 
a Středozemního moře. Poprvé 
z karlovarského letiště zamíří letos 
lidé z kraje na dovolenou do egypt-
ské Hurghady a do Heraklionu na 
Krétě. Už se nemusí dvě hodiny 
trmácet s kufry na letiště do Prahy. 
Příští rok se začne odtud létat i do 
Bulharska a Černé Hory. V pořadí 
destinací podle odbavených cestu-

Besedu se studenty, návštěvu 
místních firem i ústavu sociální 
péče měl na programu hejtman 
Josef Pavel v mikroregionu Aš-
sko. Jeho první kroky vedly na 
Gymnázium a střední odbornou 
školu v Aši, kde diskutoval nejen 
s vedením školy, ale i se studen-
ty. „Ještě před deseti lety mělo 
Ašsko textilní průmysl, textilní 
obory byly velice žádané, ale od 
té doby výroba značně poklesla. 
Samostatná textilní škola by zde 
už asi nepřežila. Loni se do první-
ho ročníku textilního oboru při-
hlásilo 18 žáků, letos už nikdo,“ 
informovala hejtmana ředitelka 
školy Lenka Kalčicová. „Děláme 
si vlastní průzkumy mezi žáky 
základních škol, abychom zjistili, 
o jaké obory je zájem. A o učeb-
ní a technické obory je zájem 
minimální,“ poznamenala. Podle 
hejtmana Josefa Pavla je malý zá-

jem o technické a učební obory 
problémem celé České republi-
ky. „Je potřeba hledat možnosti 
spolupráce se zaměstnavateli,“ 
uvedl hejtman s tím, že Aši by 
pomohlo silniční kapacitní propo-
jení na Cheb na R6 a přes hranice 

na nedalekou německou dálnici. 
„To je dlouhodobější plán, závislý 
na jednání s německou stranou,“ 
řekl hejtman Josef Pavel. Stu-
denti školy se zajímali o význam-
né projekty, které se chystají na 
Ašsku, i o plánované investice 

do školských zařízení. „Rekon-
struujeme tam, kde je to nejnut-
nější a kde roste počet zájemců 
o studium. Máme 3 projekty na 
dostavbu gymnázia v Karlových 
Varech, ISŠTE Sokolov a Centra 
technického vzdělávání v Ostro-
vě. Takové projekty musí od-
povídat zájmu v místě a demo-
grafické předpovědi budoucího 
zájmu,“ vysvětlil záměry kraje 
hejtman Pavel. Studenti se zají-
mali i o problematiku zdravotnic-
tví. „Je pravda, že záchranka teď 
musí kvůli zavření kardiocentra 
v chebské nemocnici vozit paci-
enty s infarktem až do Karlových 
Varů?“ zněla otázka jednoho ze 
studentů. „To je příklad toho, jak 
se šíří fámy. Pravda je taková, že 
ještě před třemi roky se každý 
případ infarktu vezl záchrannou 
službou do Plzně nebo do Prahy. 

Pokračování na straně 10 

jících vedla za loňský rok Moskva 
s 43 078 turisty, dále Petrohrad 
(4058) a za ním dovolenkové de-
stinace Tunisko (3461), Turecko 
(1825) a Řecko (1278 odbavených 
cestujících). Celkem letiště odbavi-
lo 60 455 cestujících.    

Rekonstrukce letiště ale neskon-
čila. Letos v únoru začala stavba 
nové haly za 91,8 milionu korun. 
Karlovarský kraj očekává z Regi-
onálního operačního programu 
NUTS II Severozápad dotaci až 
85 procent z nákladů. Kolem 7,5 

procenta bude představovat dota-
ce státu. Oficiální termín předání 
stavby je sice naplánován na du-
ben příštího roku,  hejtman Josef 
Pavel ale předpokládá, že se stavba 
urychlí. „Po dokončení druhého 
terminálu dokáže karlovarské le-
tiště odbavit až půl milionu cestují-
cích za rok. To je osmkrát více, než 
byl počet odbavených v loňském 
roce,“ uvedl hejtman Pavel.

(RED)

(K modernizaci letiště 
podrobněji na str. 5–6)

Stříhání pásky rekonstruované odbavovací haly letiště se ujali (zleva) ředitel 
letiště Václav Černý, náměstek hejtmana Jan Zborník, hejtman kraje Josef Pavel, 
primátorka Karlových Varů Veronika Vlková a norský velvyslanec Nicolay Raeder. Letiště s rekonstruovanou odbavovací halou prokouklo. 

Ašsko není zapomenutým mikroregionem kraje

Kraj získal 
vavříny 

za propagaci

Na dvanáctém ročníku Národní 
přehlídky propagačních materiálů 
TOUPROPAG slavil Karlovarský 
kraj úspěchy. „Naši kolekci propa-
gačních materiálů vyhodnotili ja-
ko nejlepší a s dárkovou publikací 
Kroky slavných v regionu karlo-
varském jsme byli druzí,“ uvedl ná-
městek hejtmana Jiří Behenský (na 
snímku s vítěznými vavříny).      KÚ

O problémech optimalizace 
školství při klesajícím počtu zá-
jemců o studijní obory a spolu-

práci škol s firmami a institucemi 
v regionu informovali zástupci 
kraje a ředitelé škol ministra 

školství Ondřeje Lišku při jeho 
červnové návštěvě Karlovar-
ského kraje. Ministr se zajímal 
o přeshraniční projekty v oblasti 
školství i o nabídku předškolních 
zařízení na německé straně. In-
formoval hejtmana o návrhu pro 
vládu, který by měl řešit situaci 
v odborném školství. 

„Jednáme o tom s hospodář-
skou komorou i s významnými 
firmami v kraji, například Witte 
Nejdek spolupracuje s Průmys-
lovou školou v Ostrově nebo So-
kolovská uhelná s Integrovanou 
střední školou v Sokolově,“ uvedl 
hejtman s tím, že podniky, které 
řeší restrukturalizaci či problém 
s exportem, se současně těžko 
soustředí na spolupráci se škola-
mi. Proto je potřeba řešit zájem 
o tyto obory nejen ve spoluprá-
ci s budoucími zaměstnavateli 
a krajem, ale i s daným městem 
či obcí.

Pokračování na straně 3

Ministr se zajímal o přeshraniční projekty

Firma Bepof je jediná česká firma v Hranicích, která vyrábí a zpracovává 
nábytkové sklo. Týdně vypraví a přijme až pět kamionů. Hejtman kraje Josef 
Pavel se mezi zaměstnanci  zajímal o výrobní program i problémy firmy.

Společně s hejtmanem Josefem Pavlem a rektorem Univerzity Jana Amose 
Komenského Praha Lubošem Chaloupkou podepsal ministr školství Ondřej 
Liška deklaraci, na jejímž základě kraj umožní této univerzitě zřízení výuko-
vých prostor v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje a zajistí tech-
nické zázemí pro výuku. Univerzita zabezpečí fungování svého výukového 
centra zaměřeného na cestovní ruch a balneologii od 1. září 2008. 
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Ředitel krajského úřadu informuje
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inzerce

www.ceskydomov.cz

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%
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Významná česká hotelová společnost, působící v Karlovarském kraji,
přijme nové spolupracovníky nebo spolupracovnice na pozice:

Výběr pracovníků bude probíhat formou výběrových řízení.

Požadujeme: 

Požadujeme: 

Požadujeme:

Požadujeme: 

Požadujeme: 

Kontakt: Imperial Karlovy Vary a.s., Generální ředitelství
 k rukám personálního ředitele Ing. Robina Čejky
 U Imperialu 31, 361 21 Karlovy Vary
 e-mail: personal@imperialgroup.kv.cz
 telefon: 353 206 405 
 www.imperial.kv.cz S
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Karlovarský kraj dosáhl za 
rok 2007 příjmů v celkové výši 
4 420 598 tisíc korun. Celkové 
výdaje kraje  činily 4 232 026 ti-
síc korun. Rozpočtové hospoda-
ření Karlovarského kraje tak za 
minulý rok skončilo přebytkem 
ve výši 188 572 tisíc korun. „Za-
stupitelstvo Karlovarského kraje 
proto bude na svém červnovém 

zasedání spolu se schvalováním 
závěrečného účtu Karlovarské-
ho kraje za rok 2007 rozhodovat 
o alokaci volných finančních pro-
středků kraje z roku 2007 ve výši 
62,6 milionu korun,“ uvedl ná-
městek hejtmana Jiří Červenka.

Přebytku hospodaření Karlo-
varský kraj dosáhl i přes sku-
tečnost, že v průběhu roku 2007 
bylo do rozpočtu kraje zapoje-
no financování v souhrnné výši 
291 013 tisíc korun, určené na 
úhradu zvýšených výdajů spo-
jených především s rozdělením 
výsledku hospodaření Karlovar-
ského kraje za rok 2006 a dále 
s předfinancováním a spolufinan-
cováním projektů z EU. Jednalo 
se o zapojení financování výdajů 
Karlovarského kraje z prostřed-
ků přebytkového výsledku hos-
podaření Karlovarského kraje za 
rok 2006, ze zdrojů peněžních 
fondů Karlovarského kraje z mi-
nulých let a ze zdrojů zvláštního 

školského účtu, určeného na fi-
nancování přímých nákladů ve 
vzdělávání. Zároveň však v roce 
2007 probíhalo splácení úvěru 
(jedná se o úvěr v souhrnné výši 
300 milionů korun, který Karlo-
varský kraj čerpal v období let 
2005 a 2006) a celkem bylo v mi-
nulém roce splaceno 66 259 ti-
síc korun.   

Při finančním vypořádání za 
rok 2007 odvedl Karlovarský kraj 
do státního rozpočtu nevyčer-
pané státní finanční prostředky 
v celkové výši 482 tisíc korun. 

Součástí schvalovaného závě-
rečného účtu je rovněž zpráva 
o výsledku přezkoumání hospo-
daření kraje, které ze zákona 
o přezkoumání hospodaření 
územně samosprávných celků 
provedlo ministerstvo financí. 

„Ze zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření  za loňský rok 
vyplynulo, že u Karlovarského 
kraje nebyly shledány žádné zá-

važné nedostatky,“ upřesnil ná-
městek.

Existuje už také návrh na alo-
kaci volných  finančních pro-
středků Karlovarského kraje ve 
výši 62,6 milionu korun, o kte-
rých bude rozhodovat Zastupi-
telstvo Karlovarského kraje při 
schvalování závěrečného účtu za 
rok 2007. „Karlovarské krajské 
nemocnici půjde z této sumy 30 
milionů korun na navýšení zá-
kladního kapitálu, Krajské sprá-
vě a údržbě silnic Karlovarského 
kraje 22,8 milionu korun jako 
investiční příspěvek, Územní 
zdravotnické záchranné službě 
Karlovarského kraje investiční 
příspěvek na obnovu vozového 
parku ve výši 5 milionů korun 
a Krajskému muzeu Karlovar-
ského kraje příspěvky v celkové 
výši 4,8 milionu  korun na nákup 
historického statku Milíkov a na 
archeologický výzkum,“ vyčíslil 
Jiří Červenka.                        (KÚ)

Co říkáte na pořad o zdra-
votnictví Na vlastní oči, který 
odvysílala televize  Nova 
a v němž vystupovali lékaři 
Karlovarské krajské nemoc-
nice, a. s.?

Po zhlédnutí pořadu jsme situ-
aci rozebírali ve vedení společ-
nosti a došli jsme k závěru, že ve-
dení společnosti se jednoznačně 
distancuje od názorů lékařů naší 
krajské nemocnice, kteří v tomto 
pořadu vystupovali a prezentova-
li své názory. Zároveň zvažujeme 
právní kroky vůči televizi Nova, 
která bez vědomí vedení spo-
lečnosti natáčela v prostorách 
nemocnice ať už v ambulancích 
nebo na odděleních apod. A co 
je nejhorší, vůbec nedala prostor 
k vyjádření vedení společnosti. 
Neznám větší neobjektivnost po-
řadu Na vlastní očí, kdy kritizo-
vaná strana – vedení společnosti 
– nedostala prostor k vyjádření. 
V těchto  pořadech v minulosti 
dostal prostor i vrah Kajínek. 
Tady se mohu jen domnívat, že 
televize Nova provádí volební 
kampaň nově vzniklému politic-
kému hnutí lékařů do krajských 
voleb.

Jak se díváte na vznik nové-
ho politického hnutí lékařů 
pro krajské volby, které 
vzniklo na půdě karlovarské 
nemocnice?

Já se domnívám, že každý 
v této společnosti má právo po-
dílet se na věcech veřejných, 
na spravování této společnosti, 
a nelze tomu bránit. Ať si každý 
vyzkouší politiku, pokud  k tomu 
má ambice. Ale zároveň musím 
upozornit zaměstnance naší spo-
lečnosti, že absolutně odmítám, 

aby se dělala jakákoliv politická 
kampaň v naší nemocnici, aby 
se k tomu zneužívaly informační 
technologie komunikace, které 
vlastní naše společnost, aby se 
politikařilo v pracovní době. Byl 
bych rád, aby naši zaměstnan-
ci, kteří budou na kandidátních 
listinách, zvážili, zda je vhodné 
se v tisku a mediích vyjadřovat 
způsobem poškozujícím Kar-
lovarskou krajskou nemocnici 
v očích pacientů, a to navíc ve 
své pracovní době. Naše nemoc-
nice má vnitřní směrnici, která 
jasně stanoví, kdo za nemocni-
ci vystupuje a jakým způsobem. 
Jinak jim přeji hodně úspěchů 
při  řešení celé škály problémů 
na úrovni kraje, které nejsou 
jen o zdravotnictví – samozřejmě 
pokud budou zvoleni.

Jak jste se vypořádal s komen-
tářem primáře karlovarské 
nemocnice Brázdila k Pavilo-
nu akutní medicíny a centrál-
ního příjmu, který zaslal vede-
ní společnosti,  představitelům 
kraje a médiím?

V prvé řadě musím říci, že 
mne to trochu překvapilo, že 
hned vytváří katastrofické scé-

náře, aniž by využil vnitřní ko-
munikace k řešení dané situace. 
Tento způsob komunikace mi je 
naprosto cizí a nikdy jsem tímto 
způsobem nepostupoval. Nechá-
pu, proč by měl někdo posílat 
návrhy jinam, dokud se nepo-
kusí o řešení uvnitř nemocnice. 
Dokonce i někteří primáři na 
primářské poradě byli překvape-
ní, že jimi podepsaný komentář 
byl rozeslán i jinam než vedení 
společnosti. 

Pro mne je u tohoto projektu 
zásadní, co přinese pacientům. 
Především zrychlení diagnostiky 
na urgentním příjmu, kde jde 
o čas a musí se rychle rozhod-
nout o potřebném operačním 
zákroku. Dobrou návaznost na 
operační sály a na kvalitní poo-
perační intenzivní péči. Profesi-
onalitu týmu, který bude o léčbě 
rozhodovat. Zlepší také orientaci 
pacientů v nemocnici. Pomůže 
rychleji zachránit zdraví a život 
pacientů a také vytvoří důstojné 
a funkční prostředí pro jejich 
vstup do nemocnice. To je hlavní 
pro mě jako ředitele nemocnice 
i pro obyvatele kraje jako poten-
ciální pacienty.  

(KÚ)

Platí stále, že musejí rodiče 
pořizovat svým dětem vlastní 
cestovní pasy?

Rodičům od 1. března 2008 od-
padla nepříjemná povinnost a pro 
společné cesty do zahraničí už 
nemusejí svým dětem pořizovat 
cestovní pasy. Po roce a půl se 
vrací možnost zapisovat potomky 
do pasů rodičů. Dětem mladším 
10 let bude stačit k cestování do 
jiného státu zápis v pasu rodiče.

Kde může rodič o provedení 
zápisu dítěte do pasu žádat?

O provedení zápisu dítěte do 
pasu může rodič požádat součas-
ně s podáním žádosti o vydání 
svého cestovního dokladu nebo 
do již vydaného platného cestov-
ního dokladu, a to u pasového 
oddělení obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností podle 
místa trvalého pobytu. V Karlo-
varském kraji se jedná o úřady 
Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov, 

Kraslice, Aš, Cheb a Mariánské 
Lázně. 

Co všechno je potřeba dolo-
žit k zápisu dítěte do pasu 
rodiče?

Zápis dítěte bude proveden na 
základě vyplněné Žádosti o pro-
vedení změn nebo doplnění úda-
jů v cestovním dokladu. K této 
žádosti rodič doloží svůj občan-
ský průkaz, platný cestovní pas, 
do kterého má být dítě zapsá-
no, a rodný list dítěte. Pokud 
by vznikly pochybnosti o státním 
občanství ČR dítěte, předloží ža-
datel na výzvu příslušného úřa-
du ještě doklady k ověření jeho 
státního občanství (rodné listy 
rodičů, oddací list). V případě, 
že rodiče vlastní pro dítě Osvěd-
čení o státním občanství České 
republiky, vydané krajským úřa-
dem, stačí u pasového oddělení 
předložit toto osvědčení a rodný 
list dítěte. Takovéto pochybnosti 

mohou vzniknout například v pří-
padě, že jeden z rodičů je cizinec 
a dítě se narodilo v cizině.

Kolik dětí lze do cestovního 
pasu rodiče zapsat a jak je 
to s poplatky za zápis?

Do příslušné rubriky cestovní-
ho pasu rodiče lze zapsat nejvýše 
4 děti. Do cestovního pasu, který 
neobsahuje část určenou pro zá-
pis dítěte, bude tento proveden 
formou samolepícího štítku opat-
řeného bezpečnostními prvky. 
Na tento štítek lze zapsat nejvýše 
3 děti. (Nelze-li z důvodu nedo-
statku místa zapsat všechny děti, 
určí rodič, které z nich se zapíší.) 
Poplatek za každý zápis dítěte 
mladšího 10 let do již vydaného 
cestovního dokladu rodiče činí 
Kč 50,-. Pokud však rodič požá-
dá o provedení zápisu současně 
s žádostí o vydání svého cestovní-
ho dokladu, tento zápis již nepod-
léhá správnímu poplatku.

Stačí, když mají rodiče při 
cestě po zemích EU zapsané 
děti v občanském průkazu?

Po vstupu do Evropské unie 
v roce 2004 sice rodiče získali 
možnost zapsat si potomky do 
občanských průkazů, na které lze 
v rámci EU cestovat, ale na tuto va-
riantu není možné příliš spoléhat. 
Do občanského průkazu rodičů 
se namísto data narození a pohla-
ví dítěte zapisuje jeho rodné číslo, 
které však jako vnitrostátní identi-
fikační údaj může být nesrozumi-
telné pro cizí orgány s výjimkou 
Slovenska. Chtěli bychom varovat 
občany, aby se na občanský prů-
kaz raději nespoléhali při cestách 
do Chorvatska, které není členem 
Evropské unie. Jeden z nejoblíbe-
nějších cílů českých turistů umož-
ňuje kvůli podpoře cestovního 
ruchu překročení svých hranic 
i s novými, „zelenými“ průkazy 
se strojově čitelnými údaji. Podle 
ministerstva zahraničí by si ale 
turisté měli raději přibalit také 
cestovní pas, protože jde o jed-
nostranné opatření z chorvatské 
strany, a ministerstvo tak nemůže 
zaručit, že bude vše probíhat bez 
komplikací.

(KÚ)

Kraj v loňském roce hospodařil s přebytkem

Blíží se doba dovolených a mnozí obyvatelé kraje si plánují cestu do 
zahraničí. Ještě než začnete balit kufry, rozhodně se vyplatí zkont-
rolovat cestovní doklady své i svých potomků, zvlášť pokud budete 
pobývat v zemích mimo Evropskou unii.

Náměstek hejtmana pro ekonomiku 
a informatiku Jiří Červenka

Fotíte rádi? 
Výbor pro 

národnostní 
menšiny při 
k r a j s k é m 
zastupitel -
stvu a kraj-
ský úřad 
v y h l á s i l y 
v uplynu-
lých dnech 
fotograf ic -

kou soutěž na téma Ze života 
národnostních menšin. Jedná 
se o otevřenou soutěž pro ama-
téry i profesionály bez věkové-
ho či jiného limitu, kteří rádi 
prostřednictvím fotoaparátu 
zachycují dění kolem sebe. Do 
soutěže mohou zaslat maxi-
málně 5 svých fotografií na da-
né téma. Požadovaná velikost 
jedné fotografie je na papíru  
od  rozměru 13 x 18 cm do  
21 x 30 cm  (A4). Elektronic-
ky minimálně 1,5 MB, formát 
JPEG.  Fotografie mohou být 
počítačově upraveny a kaž-
dá z nich by měla mít vlastní 
název. Soutěž bude probíhat 
do 12. září tohoto roku. „Nej-
zajímavější fotografie  budou 
vystaveny v říjnu v prostorách 
krajského úřadu a tři nejlepší 
získají věcné ceny, navíc vý-
sledky soutěže zveřejníme na 
internetových stránkách kra-
je a v Hejtmanských listech,“ 
uvedl náměstek hejtmana Jiří 
Červenka. V přihlášce by mě-
li  soutěžící uvést svoje jméno 
a příjmení, titul, celou adresu 
bydliště, telefon a e-mail. 

Fotografie s požadovanými 
údaji lze posílat na adresy: 
Krajský úřad, Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary nebo elek-
tronicky: jana.valdmanova@
kr-karlovarsky.cz.

Nemohli jsme se k tomu vyjádřit
(STANOVISKO VÝKONNÉHO ŘEDITELE KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE JANA FERENCE K TV POŘADU)
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KARLOVY VARY | CA KAWEX 
Zeyerova 15, Karlovy Vary
tel.: 353 224 594
travel@kawex.cz

při odletech
z Karlových Varů 

na Krétu, 
Rhodos

do Turecka 
a Egyptu

www.alexandria.cz

Bližší informace naleznete na www.alexandria.cz 
 Akce platí do odvolání

cestovní kancelář

Nabídka zájezdů LAST MINUTE
ŘECKÉ OSTROVY 24. 6. | o. RHODOS  *** hotel Tropical AI 11 dní 14 990

28. 6. | o. KRÉTA  *** apt. Manos Palace BS 12 dní 8 990
28. 6. | o. KRÉTA  *** hotel Hara Ilios PP 12 dní 8 990

EGYPT 27. 6. | HURGHADA  ***** hotel Desert Rose AI 12 dní 9 990
27. 6. | HURGHADA  **** hotel King Tut AI 12 dní 9 990

TURECKO 27. 6. | SIDE  **** hotel Aska Baran AI 12 dní 8 990
27. 6. | SIDE  *** hotel Kleopatra Beste AI 12 dní 7 990

DÍTĚ LETÍ ZCELA ZDARMA u vybraných zájezdů (platí pouze povinné příplatky).

AI = stravování all inclusive, PP = stravování formou polopenze, SN = snídaně, BS = bez stravování
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Už 42 let žije v Jáchymově, kde 23 sezon řídila 
nejstarší radonové lázně. Dodnes je v nich člen-
kou dozorčí rady a slouží dál jako řadová lékařka 
sanatoria akademika Běhounka. V MUDr. Haně 
Hornátové by nikdo nehádal rodilou Brňačku, 
která až do školních let oblékala kyjovský kroj. 

„Po provdání jsem šla za manželem do západních 
Čech. Byl právník a ekonom. Dojížděla jsem do 
nemocnice v Plané. Jáchymov jsem poznala v ro-
ce 1965 nejprve jako pacient po operaci páteře,“ 
vzpomíná lékařka. Rok poté přišla její životní 
šance. Po náhlém úmrtí ředitele zdejších lázní jí 
nabídli organizaci řídit. „Vletěla jsem do toho po 
hlavě. Nebyl čas o nabídce moc přemýšlet a mu-
sím říct, že jsem toho nikdy nelitovala. Mým pra-
covním krédem bylo dokázat, že balneologie není 
na periferii medicíny. Měla jsem fakt štěstí na lidi 
a k tomu se mi splnil sen, aby Jáchymov zůstal na 
špici evropských lázní,“ říká žena, která se stala 
pojmem v revmatologii, balneologii i medicíně. 

„Dělat 23 let ředitele lázní se 650 zaměstnanci, to 
může vydržet jen ženská. Dokázali jsme ekono-
micky přežít 16 měsíců s jediným komplexním 
ústavem Běhounek a definitivně nás na nohy po-
stavila rekonstrukce Radiumpalace a nový ústav 

Curie. Myslím, že jsem lékařka, která má schop-
nosti manažera. Ještě bych se ráda dožila revita-
lizace starého Jáchymova,“ říká vášnivá řidička 
malého peugeota milující klasickou hudbu, diva-
dlo a jejímž největším chráněncem je drsnosrstá 
jezevčice Kelly.                                              (RED)

Pomalu končící volební ob-
dobí krajských zastupitelů mo-
tivuje k zamyšlení nad tím, co 
se v uplynulém čase podařilo 
a s čím nemůžeme být spokoje-
ni. Vzhledem k tomu, že v nad-
cházejících měsících se budou 
prezentovat spíše úspěchy zastu-
pitelstva, zaměřil bych se nyní na 
oblast, v níž, podle mého názoru, 
nemůžeme být se stavem spoko-
jeni. Podle názoru klubu KSČM 
se nepodařilo výrazně rozvinout 
komunikaci zastupitelů s obča-

ny, jejich pravidelné informování 
o důvodech přijatých usnesení. 
Na problematickou komunikaci 
si stále stěžují opoziční zastupi-
telé a ti mají proti běžnému obča-
novi k informacím daleko snad-
nější přístup. Orgán samosprá-
vy, ať zastupitelstvo, nebo rada 
kraje, by měl poskytovat lidem 
široké informace o připravova-
ných projektových rozhodnutích, 
zapojit je do rozhodovacích pro-
cesů a k tomu jim poskytnout 
všechny údaje z podkladových 
materiálů. Není to vůbec složité. 
Internetové stránky Karlovar-
ského kraje by měly obsahovat 
nejen usnesení zastupitelstva 
a rady, ale i prvotní podklady pro 
přijatá rozhodnutí. Tyto infor-
mace, zveřejněné s předstihem 
před samotným rozhodnutím, 
by motivovaly občany k reakci, 
vyslovení svého názoru včetně 
podpůrných nebo nesouhlas-
ných argumentů. Dnes je běžné, 
že k různým tématům probíhá 
na internetu diskuse občanů. 
Chat je běžnou formou zjišťo-

vání názorové hladiny aktivních 
účastníků internetové diskuse. 
Občany volené orgány by měly 
v každém případě této formy vy-
užívat. Naprosto neúnosná situa-
ce je, když se v usnesení dozví-
me, že rada v dané věci schválila 
předloženou zprávu a navržený 
postup. Tím usnesení končí a ob-
čané a zastupitelé nevědí vůbec 
nic. Musí začít pátrání, které je 
pro „mimovarské“ časově  na-
prosto zbytečně složité. Situaci 
chceme řešit již v tomto voleb-
ním období, a proto jsme podali, 
prostřednictvím hejtmana, radě 
Karlovarského kraje námět „vý-
zva k informování občanů bez 
bariér“. Určitě využijeme příslib 
hejtmana k pozvání na jednání 
rady kraje k tomuto problému. 

S vyvážeností informací a s ob-
jektivitou prezentování názorů 
zastupitelů úzce souvisí obsa-
hová náplň krajského měsíční-
ku Hejtmanské listy. Přes nový 
sugestivní název se musí jednat 
spíše o měsíčník krajského zastu-
pitelstva, samozřejmě s obsahem 

informací pracovníků krajského 
úřadu. Navrhuji, aby byla ustavena 
redakční rada, v níž by mimo vede-
ní úřadu byli zástupci všech politic-
kých stran v zastupitelstvu kraje. 
Věřím, že v této redakční radě by 
došlo vždy ke shodě na obsahu 
jednotlivých čísel měsíčníku. 

I v této době se zamýšlíme nad 
zásadními principy povolebních 
jednání. KSČM navrhuje složení 
budoucích orgánů poměrným 
zastoupením podle výsledku 
voleb. Je neúnosná matematika, 
kdy strana se 7 zastupiteli má ve 
výborech 3x větší zastoupení než 
strana s 12 zvolenými zastupiteli, 
kdy poměrně silná opozice nemá 
ani jediného radního. Takovéto  
prostředí nedává možnost posou-
dit opoziční náměty již na jednání 
rady kraje a vytváří často nekon-
struktivní atmosféru při jednání 
zastupitelstva. Věřím, že v příš-
tím volebním období se podaří 
navázat na vše dobré z minulosti 
a překonat zmíněné problémy. 

JOSEF MURČO

PŘEDSEDA KLUBU KSČM

V uplynulých dnech jsem si 
v tisku přečetl informaci o tom, 
že nově vzniklé politické hnu-
tí Doktoři zahájilo svou činnost. 
Každý, kdo jen trochu sleduje 
situaci v Karlovarské krajské 
nemocnici, určitě tuší, že nejde 
o snahu zlepšit péči o pacienty 
nebo jim zkvalitnit zdravotnic-
ké služby. Hnutí se od počátku 
formovalo účelově, ve snaze zvi-
ditelnit se a prosadit své vlast-
ní vize fungování zdravotnictví 
v kraji si neváhalo brát veřejnost 
jako rukojmí. Na různých akcích 
zastrašovalo občany výhrůžkami 
o jakési připravované privatizaci 
nemocnice. Zástupci hnutí se sa-
mozřejmě co nejhlasitěji snažili 
skandalizovat schodek v hospo-
daření krajské nemocnice, který 
byl vytvořen během působení 
bývalého managementu.

Fakta ale hovoří jasně a ne-
přebije je ani plamenná agitka 
za lepší zítřky. Schodek v hospo-
daření KKN ve výši 120 milionů 
korun za uplynulé 2 roky tvo-
ří ze 53,5 procent nárůst mezd 
lékařů a ostatního personálu, 
z 35 procent nárůst nákladů na 
zdravotnický materiál a energie 
a z 11 procent nárůst nákladů 
na služby. Zanedbatelný zbytek 
jsou ostatní náklady. I přesto si 
stále myslím, že je potřeba kvalit-
ní lékaře a především náročnou 
práci středního zdravotnického 
personálu dobře zaplatit a ta-
ké vím, že ve srovnání s jiný-

mi nemocnicemi jsou zaplaceni 
nadprůměrně. Bohužel ani nové 
vedení nemocnice nehospodaří 
a ani výhledově hospodařit ne-
bude beze ztráty. Jestliže ztráta 
za uplynulé dva roky činila 122 
milionů korun, na letošní rok 
předpokládá vedení nemocnice 
ztrátu 79 milionů a pro rok příští 
67 milionů. Za budoucí dva roky 
tak bude ztráta patrně ještě větší, 
než za dva roky uplynulé. Zno-
vu chci připomenout, že vedení 
kraje zadalo forenzní audit, aby-
chom podrobně rozkryli příči-
ny výsledku uplynulého období 
a znali každou položku, která ke 
vzniku ztráty přispěla.

Hnutí Doktoři se velmi od-
mítavě staví k investicím, které 
kraj připravuje nejen v nemoc-
nici v Karlových Varech, ale ta-
ké v Sokolově a Chebu. Napadá 
a kritizuje plánovaný projekt kar-
lovarského pavilonu urgentní me-
dicíny a centrálního příjmu a dal-
ší investice. Pořád mluví o své vizi 
nemocnice „na zelené louce“ ně-
kde na Sokolovsku. Já ale zásad-
ně nesouhlasím s tím, abychom 
přestali investovat do všech tří 
nemocnic, abychom podle před-
stav Doktorů hnali nemocnice 
v Karlových Varech a Chebu do 
útlumu. Copak není dostatečně 
jasné, že jen teď máme jedinou 
a jedinečnou šanci získat do ne-
mocnic evropské peníze a za pat-
náct, dvacet let, až by bylo možné 
vůbec uskutečnit sci-fi projekt 

nové nemocnice na Sokolovsku, 
už tyto finance prostě k mání 
nebudou? Komu je vezmeme – 
školám? Domovům pro seniory? 
Nebo přestaneme rekonstruovat 
silnice? Svým proklamovaným 
plánem nové nemocnice  by hnutí 
Doktoři doslova odřízlo pacienty 
na Ašsku, Chebsku, Karlovarsku, 
Žluticku či v Podkrušnohoří od 
dostupné zdravotní péče.  

Slíbil jsem občanům garanci 
zachování péče ve všech třech 
nemocnicích a nehodlám ustou-
pit. Neumím si představit, že 
bychom se jako kraj stali držiteli 
absurdního primátu v zemi, kdy 
by nebyla v krajském městě ne-
mocnice! Podle návrhů hnutí by 
také jedinou placenou politickou 
funkcí v kraji měl být hejtman a 
případně jeden nebo dva jeho zá-
stupci, vše ostatní, ať už regionál-
ní rozvoj, dopravu, školství, soci-
ální věci, finance a další obory 
by měli řídit úředníci. To by byl 
další kuriózní primát, náš kraj 
by se měl jako jediný vzdát své 
samosprávnosti, měli by jej řídit 
úředníci bez mandátu voličů?

Hnutí Doktoři vnímám jako re-
cesi. Jejich názory o fungování 
kraje jsou mile dětinské, jejich 
představy jeho budoucnosti jsou 
jistě zajímavým literárním zpest-
řením volební kampaně, ale těžko 
něco víc. Musí to být vtip, tohle 
přeci nemůže nikdo myslet vážně. 

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

JOSEF PAVEL

Lidé spolu musí komunikovat

Doktoři nepřinášejí žádná překvapení
Třiadvacet let ve funkci vydrží jen ženská!

Z kyjovského kroje do bílého pláště služebně nejstarší 
ředitelky českých lázní, tak hodnotí svoji životní dráhu 
lékařka jáchymovských lázní MUDr. Hana Hornátová. 

Ministr se zajímal o přeshraniční projekty
Dokončení ze strany 1

Dalším tématem byla integra-
ce zdravotně postižených žáků 
v běžných třídách škol. „Integro-
vali jsme zvláštní školy v Nejdku 
a Sokolově, máme jednu kraj-
skou zvláštní školu v Karlových 
Varech. Potřebujeme proto kva-
lifikované speciální pedagogy 

a integrace je možná jen s velmi 
citlivým individuálním přístu-
pem,“ konstatoval krajský radní 
Kamil Řezníček. Ministr označil 
za svůj cíl zrušit všechny legisla-
tivní překážky způsobující segre-
gaci a vyřešit otázku financování 
zvláštních potřeb studentů. 

Součástí návštěvy ministra by-

la také beseda s řediteli všech 
stupňů škol v kraji a se zástup-
ci Krajské hospodářské komo-
ry Karlovy Vary. Diskutovalo se 
o státních maturitách, které by 
měly začít probíhat od roku 2010, 
zvyšování kvalifikace pedagogic-
kých pracovníků a uplatnění stu-
dentů na trhu práce. 
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Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc� voz� Škoda:

NEBLÁZN�TE. ZCHLA�TE SE VE FABII 
ZA 249 900 K� S KLIMATIZACÍ ZDARMA.

V novém voze bude horké 
léto o hodn� p�íjemn�jší. 

Ke klimatizaci zdarma má 
pro vás Škoda Fabia Classic 
i bohatou základní výbavu: 
ABS v�etn� MSR, airbag �idi�e 
a spolujezdce, bo�ní airbagy, 
funkci Day light s deaktivací, 
tónovaná skla, posilova� �íze-
ní, výškov� stavitelné sedadlo 
�idi�e, stavitelný volant a další. 
Nabídka je limitována po�tem 
voz�, a proto nás navštivte co 
nejd�íve. T�šíme se na vás.nejd�íve. T�šíme se na váás.

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou 
záruku ke svému vozu jako 
mimo�ádnou výbavu.
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                                                                                       (od Aše po Žlutice)

• výhodné ceny inzerce • barva zdarma
Příští číslo vychází 29. srpna 2008

Uzávěrka: 21. srpna 2008

Inzertní oddělení :
Roman Zápolský, mobil: 777 193 779, tel./fax: 35 35 49 133

e-mail: zapolsky@ceskydomov.cz

Lista 210x20.indd   1 9.1.2008   16:29:57

SC-80622/1 

www.postovnisporitelna.cz, infolinka: 800 210 210
Poštovní spoøitelna – Vaše nejbližší banka

• 0 Kè za poskytnutí pùjèky
• 0 Kè za pøedèasné splacení

Zvýhodnìná nabídka platí pøi podání žádosti do .30. 6. 2008

Úroková sazba od 12,4 % a RPSN od 14,5 %.
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do konce 
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Když pùjèku, tak od Poštovní spoøitelny!

Navštivte nás na našem Finanèním centru
Varšavská 15 (u Tržnice), Karlovy Vary
tel: 353 114 011-013, otevøeno Po-Pá 9.00-12.00 a 13.00-17.00

PÙJÈÍ MI TROCHU I HODNÌ, 
ALE VŽDYCKY VÝHODNÌ!
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!!!PŮJČKY a HYPOTÉKY!!!
18 společností pod jednou střechou!

Proč hledat jinde?
U nás dostanete ucelenou 

nabídku produktů
všech fungujících 

a prověřených fin. společností,
bank a soukromých investorů 

na českém fin.trhu!

Vše bez poplatků předem 
a bez volání na linky 900!

Nezoufejte a volejte: 731 974 921

e-mail: poctivapujcka@klikni.cz
SC-80845/1
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VÝROBA ÈALOUNÌNÉHO NÁBYTKU I NA MÍRU
SEDACÍ SOUPRAVY     ROZKLÁDACÍ VÁLENDY     DVOULÙŽKA     OBÝVACÍ STÌNY

Splátkový prodej
Dovoz zboží zajistíme

Výbìr z 800 potahových látek

Pøíbram, Obecnická, 365, tel.: 603 457 231
Teplá, Masarykovo nám. 487, tel.: 353 392 770

www.nabytevegricht.karlovarsko.com
e-mail: objednavky@nabytekvegricht.cz

Teplá,  Toužimská 60,   tel.: 353 392 374V
ý

ba
ro d

Pro
ejny

Rozkládací
v á l e n d a
S a x a n a
od 5680 Kè

S e d a c í
s o u p r a v a
K a r o l í n a
od 13180 Kè

• • •

SC-80843/1

Nemusíte za školou, škola přichází za vámi
STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT, S. R. O.
Pobočka Karlovy Vary, U Trati 70/9, 360 04 Karlovy Vary–Bohatice 

nabízí v akademickém roce 2008/09 akreditovaný bakalářský studijní program: 
B 6208 - EKONOMIKA A MANAGEMENT s obory:

• Podniková ekonomika a management • Marketing
• Ekonomika a management obchodu

• Akreditovaný kreditní systém platný v EU 
• mezinárodní výměnné stáže studentů 

s dotací z fondu Socrates-Erasmus 
• pro studenty mimo okres Karlovy Vary ubytovací stipendium 

• pro absolventy vyšších odborných škol zkrácená doba studia • Absolventi 
získávají titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděný před jménem).

Školné: 18 000,- Kč/semestr
(možnost požádat o splátkový kalendář)

Přijímací zkoušky během měsíce 07–08/2008: organizační pohovor, kdykoliv po telefonické domluvě
Kontakty: 353 618 832, 602 715 651, 312 664 784, 312 663 822,

studijni@svikladno.cz • www.svikladno.cz
SC-80844/1

MANAŽER INZERCE
Požadavky:
• minimálně SŠ vzdělání • komunikativnost • 
samostatnost • obchodní talent • zkušenost 
na obchodní pozici výhodou

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti • nadprůměrné 
finanční ohodnocení • možnost profesního 
růstu • zajímavou práci v místě bydliště

Své životopisy zasílejte na e-mail: 
nabor@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

Přední vydavatelství novin pro krajskou a místní 
samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici
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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

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 601 717 
e-mail: info@a2000.cz
 www.autospektrum2000.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

SIMPLY CLEVER
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Fakta
Karlovarský kraj je na základě zákona č.166/2004 

Sb., o převodu některého majetku, se kterým je 
příslušný, hospodařit Česká správa letišť, státní 
podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
některých krajů a rozhodnutí Ministerstva dopra-
vy ČR č.j. 391/2004-410-PRIV ze dne 31. května 
2004 výlučným vlastníkem části podniku Česká 
správa letišť, letiště Karlovy Vary.  Provozovatelem 
letiště je od 1. 7. 2004 na základě Smlouvy o nájmu 
podniku Letiště Karlovy Vary a o provozování 
civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy 
Vary obchodní společnost Letiště Karlovy Vary, s. 
r. o. zastoupená jednatelem Ing. Václavem Černým 
s jediným společníkem, Karlovarským krajem. 
Účelem této smlouvy je vytvoření odpovídajících 
právních a ekonomických podmínek  a vymezení 
práv a povinností  smluvních stran s cílem zajistit 
provozování letiště v Karlových Varech, včetně 
jeho údržby a rozvoje a poskytování služeb při 
odbavovacím procesu na letišti společností Letiště 
Karlovy Vary, s. r. o. a na její odpovědnost.

Na počátku byla úvaha

A to úvaha jednoduchá: dopravní napojení Karlo-
varského kraje dovnitř ČR, ale i na sousední SRN 
a tím celou EU nevyhovuje. Nevyhovuje s ohledem 
na dojezdové časy v porovnání s kilometrickými 
vzdálenostmi a na technickou kvalitu dopravní 
cesty, železniční i silniční, v případě silnic navíc ani 
z bezpečnostního hlediska. Problém ale není v pře-
pravní kapacitě, Karlovarský kraj má „pouhých“ 
300 tisíc obyvatel, což ovšem jen těžce komplikuje 
ekonomiku možných řešení. Rychlé, konkurenčně 

schopné  železniční spojení Karlových Varů s Pra-
hou, Plzní i Norimberkem je bez investic mnoha 
desítek, možná stovky miliard Kč pouhou iluzí, 
vnitřní výjimku tvoří Cheb a okolí, vnější pak směr 
na Ústí nad Labem. I kdyby z „nebe spadl“ štědrý 
investor, vytvoří asi světový paradox: draze poříze-
ná „rychlá“ železniční spojení budou mít takovou 
kapacitu, že několikanásobně převýší poptávku. 
Strategicky jsme se rozhodli následovně a jsem 
přesvědčen, že i správně: železniční síť na území 
kraje bude využita jako páteřní pro regionální 
osobní dopravu a je nanejvýš žádoucí i její využití 
pro maximum poptávané nákladní dopravy.  Pro 
silniční síť je strategická rychlostní silnice R6 vybu-
dovaná ve čtyřech pruzích v celé délce z Chebu až 
do Prahy včetně napojení na německé dálnice A93 
a A9 doplněná o modernizované silnice I. třídy I/13 
(Karlovy Vary–Chomutov), I/20 (Karlovy Vary–Pl-
zeň), I/21 (Vojtanov-dálnice D5) a I/64 (Cheb–Aš–
Selb). A co s dopravou  občanů kraje do světa a na-
opak návštěvníků z celého světa do našeho kraje? 
Letecká doprava má v tomto případě všechna „p“: 
je nejrychlejší, nabízí nejvyšší komfort a bezpeč-
nost, z hlediska kapacity postačí menší až malá 
letadla a vyžaduje paradoxně  nejmenší investice! 
Proto náš zájem o letiště a proto do něj investujeme. 
I tady je ovšem skryto čertovo kopýtko a tím je ne-
zbytnost propojit Letiště Karlovy Vary pravidelnou 
leteckou linkou s některým z velkých evropských 
letišť (habů). Mám na mysli především Frankfurt 
nebo Mnichov, propojení s Prahou dnes a zřejmě 
ani v budoucnu nic neřeší.

Co bylo dál

Proběhla I. etapa modernizace letiště spočíva-
jící v rekonstrukci stávající vzletové a přistávací 
dráhy RWY 11-29 s cílem zvýšit její únosnost, 

a umožnit tak používat letadla s vyšší vzletovou 
hmotností (Boeing 737-400 a obdobná) a zvýšit 
počet přepravených cestujících (PAX) a tím i počet 
pohybů letadel po dráze. Výchozím stavem byla 
skutečnost roku 2004 s 33 720 PAX a s 6613 po-
hyby letadel. Životnost vozovky dráhy je navržena 
na 20 let při zvyšujícím se počtu pohybů letadel 
o cca 5–10% ročně. Skutečnost roku 2007 naplnila 
výchozí předpoklady: 60 445 PAX a 6800 pohybů 
letadel. V rámci stavebních prací došlo současně 
k úpravě nivelety východní části dráhy (práh 29 ve 
směru od Andělské hory, opačný práh 11 je pod 
Vítkovou horou) tak, že dnes dráha splňuje  poža-
davek fundamentálního leteckého předpisu L14 na 
podélný sklon a podélnou viditelnost.  Toho bylo 
dosaženo vybouráním staré části dráhy v délce 
476 m a stavbou nové části na náspu o maximální 
výšce 1,8 m a objemu cca  40 000 m3, zbytek dráhy 
v délce 1674 m byl zesílen. Rozměry dráhy po re-
konstrukci se nezměnily, 30 x 2150 m. Stavba byla 
zahájena 1. 11. 2005 a schválena do předběžného 
užívání k 28. 5. 2006, dokončena 24. 6. 2006  a cel-
kové náklady projektu činily 113 099 973 Kč, z toho 
Karlovarský kraj uhradil 79 420 729 Kč  a EU pro-
střednictvím Operačního programu Infrastruktura 
ministerstva dopravy 33 679 244 Kč.

Současně s I. etapou proběhla i  II. etapa 
modernizace letiště spočívající v rekonstrukci 
světelného vybavení letiště pro provoz za podmí-
nek I. kategorie  a světelné vybavení dnes např. 
obsahuje: systém vysoké svítivosti  RWY 29 pro 
přesné přístrojové přiblížení CAT.I, osový zábles-
kový systém RWY 29, prahová poznávací světla 
u prahu 11, prahové příčky u prahu 11 a prahové 
příčky vysoké svítivosti u prahu 29, postranní řady 
a koncové příčky vysoké svítivosti pro oba prahy, 
prosvětlené příkazové a informační znaky a dva 

sestupové systémy pro oba směry přistání. Celko-
vé náklady stavebních prací v rámci II. etapy činily 
33 297 254 Kč, z toho Karlovarský kraj uhradil 
16 648 627 Kč a stejná částka 16 648 627 Kč byla 
uhrazena z programu EU Interreg III.a. V téže do-
bě proběhla i instalace nového radionavigačního 
majáku financovaná Řízením letového provozu ČR 
(ŘLP ČR).

Co se odehrálo za poslední rok
Především jsme museli reagovat na blížící se 

termín vstupu ČR do tzv. schengenského prostoru 
stanovený pro vzdušný prostor na den 1. 4. 2008, 
což prakticky znamenalo splnit v celém rozsahu 
požadavky schengenských dohod, mimo jiné ne-
prodyšně oddělit proud cestujících odlétajících do  
schengenského prostoru (SCH) od cestujících odlé-
tajících nebo přilétajících z míst mimo tento prostor 
(NSCH). To nutně vedlo k zásadní rekonstrukci 
terminálu (odbavovací haly), nesplnit schengenské 
dohody by znamenalo v krátké době ztratit statut 
letiště pro mezinárodní provoz. S příslušným časo-
vým předstihem proto muselo být rozhodnuto o III. 
etapě modernizace letiště rozdělené do dvou částí:

1. část –  cíl projektu: splnění požadavků 
schengenských dohod na terminály 
letišť

2. část –  cíl projektu: zvýšení kapacity ter-
minálu a komfortu odbavení ces-
tujících

Z hlediska projektové přípravy musely být oba 
projekty řešeny logicky najednou, do dvou částí 
byly rozděleny stavebně ze dvou důvodů, časové-
ho a možnosti financování.

III. etapa modernizace letiště
– 1.část: splnění požadavků schengenských 
dohod na terminály letišť

Byla zcela změněna vnitřní dispozice budovy, 
aby došlo k oddělení SCH a NSCH cestujících, 
rekonstruovány veškeré sítě, odbavení cestujících 
doplněno tak, aby splňovalo všechny bezpečnostní 
požadavky, budova byla vybavena vzduchotechni-
kou a klimatizací, položeny nové granitové dlažby 
a postavena nová přístupová komunikace před 
terminálem. Stavba byla zahájena 23. 5. 2007 
a ukončena 31. 3. 2008, náklady celého projektu 
činily 55 442 072 Kč, z toho 18 044 000 Kč bylo hra-
zeno z tzv. Norského finančního mechanismu EU, 
37 398 072 Kč hradil Karlovarský kraj a letiště se 
stalo mezinárodním letištěm s tzv. vnější hranicí.

III. etapa modernizace letiště
– 2. část: zvýšení kapacity terminálu a kom-
fortu odbavení cestujících

Bude postaven nový futuristický halový komplex 
ve tvaru kovového trupu letadla bez křídel spojený 
se stávající budovou spojovacím krčkem. 

Pohled majitele letiště jako investora na další 
rozvoj regionálního letiště v Karlových Varech

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LETIŠTI PO REALIZACI INVESTIC JE MOŽNO SHRNOUT TAKTO:

Druh letiště:   veřejné civilní dopravní letiště pro mezinárodní i vnitrostátní letecký 
provoz. Je letištěm pro pravidelný i nepravidelný provoz a pro provoz 
všeobecného letectví, na letišti je prováděno celní a pasové odbavení 
cestujících a posádek všeobecného letectví.

Kódové označení: KLV

Provozní statut dráhy RWY: RWY29 přístrojová RWY pro přesné přiblížení CAT.I
 RWY11 přístrojová RWY pro ne-přesné přiblížení  

Povolený druh provozu: VFR/IFR, den/noc

Poznámka: 
Přesné přiblížení CAT. I: minimální výška letadla nad povrchem dráhy, kdy se pilot musí rozhodnout, zda 
dokončí přistání, nebo začne stoupat, je pro KLV 66 m, minimální dohled (výška mraků, mlha) 600 m
Ne-přesné přiblížení: minimální výška rozhodnutí pro KLV je 132 m, dohled 1200 m 

Z hlediska bezpečnosti uváděné údaje pro oba druhy přiblížení znamenají propastný rozdíl, před dokon-
čením I. a II. etapy modernizace umožňovalo KLV pouze ne-přesné přiblížení.
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Zbývá říci, jakým způsobem byla stanovena kapa-
cita terminálu vycházející samozřejmě z prognózy 
počtu přepravených osob (PAX). Prognóza byla 
rozdělena na dva časové horizonty, střednědobý na 
roky 2008–2012 a dlouhodobý na roky 2013–2025 
a byla zkoumána i z hlediska cestujících, návštěvní-
ků spádové oblasti (incoming) a obyvatel spádové 
oblasti, kteří používají letiště (outgoing). Za základ-
ní faktory mající klíčový vliv na počet přepravených 
osob byly vybrány: A. Celková úroveň bezpečnosti 
letecké dopravy, B. Celková úroveň cen letecké 
přepravy, C. Kvalita navazující dopravní infrastruk-
tury, dopravních a jiných služeb, D. Marketing 
Letiště Karlovy Vary a navazujících služeb. Byl 
stanovován koeficient přesnosti odhadu ve tvaru 
K=A.B.C.D, kde koeficienty A, B, C, D hodnotí sta-
novené základní faktory. V optimistické variantě je 
hodnota K logicky rovna 1, v pesimistické variantě 
byla stanovena na 0,36, za základ pro další výpočty 
byla vzata realistická hodnota 0,62. 

Prognóza PAX ve střednědobém horizontu vy-
chází ze srovnání podobných evropských letišť v 
Erfurtu, Hofu, Paderbornu, Linzi, Grazu, Košicích, 
Brně, Pardubicích, Ostravě, jejich technických 
parametrů a počtu obyvatel žijících ve spádové 
oblasti. Pro Letiště Karlovy Vary byla spádová 
oblast vymezena dojezdovou vzdáleností do 60 
minut a PAX skutečně odbavených v časové řadě. 
Metoda sama dává obecně velmi dobré výsledky, 
její časový horizont je ovšem omezen. 

Prognóza PAX v dlouhodobém horizontu je pod-
statně složitější a méně přesná, predikuje se tržní 
vývoj a poptávka po nabízených službách, podléhá 
značnému vlivu obtížně kvantifikovatelných para-
metrů: od navýšení cenové hladiny přes změnu 
dopravní strategie letišť až po změnu preferencí 
stávajících a potenciálních klientů v důsledku změ-
ny jejich životní úrovně.

Výsledkem celé práce jsou tato čísla, uvádím 
realistickou variantu:

Počet přepravených cestujících (bez tranzitu) na • 
Letišti Karlovy Vary v roce 2012: 131 000
Počet přepravených cestujících (bez tranzitu) na • 
Letišti Karlovy Vary v roce 2025: 493 000

Co se chystá a možná i bude
Je zpracována územní studie rozvoje letiště včet-

ně jeho zázemí (celková rozloha řešeného území 
13,65 km2) v horizontu do roku 2025 s výhledem 
do roku 2050. Ústředním motivem celé studie je 
rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy 
na konečné parametry 45 x 2660 m včetně úpravy 
pojezdových drah a stání letadel a její zařazení jako 

dráhy pro přesné přístrojové přiblížení CAT.II s tě-
mito parametry: minimální výška rozhodnutí 40 m, 
dohled minimálně 300 m. Rozšíření dráhy jedno-
značně vede k vyšší bezpečnosti při přistání v pří-
padě bočního větru a tvorbě námrazy, vliv jejího 
prodloužení je následující. Pro každé letiště a při 
každém startu pilot vypočítává maximální dobu od 
zahájení rozjezdu, kdy se ještě může rozhodnout, 
zda start přeruší. Je-li překročena, rozhodnutí 
o přerušení už možné není, respektive povede 
k havárii, letadlo na dráze jednoduše neubrzdí. 
Výpočet je složitý, podléhá celé řadě vlivů, obecně 
lze říci, že tato doba je vždy přímo úměrná délce 
dráhy, tj. prodloužíme-li dráhu v našem případě 
o 23,7 %, v témže poměru se prodlouží i tato doba. 
Primárním důvodem k prodloužení a rozšíření 
dráhy je, jak jsme si právě ukázali, jednoznačně 
zvýšení bezpečnosti při přistání a odletu, možnost 
odbavovat letadla s vyšší vzletovou hmotností 
(např. B747-400) je jen důsledkem, byť chtěným, 
prvotního záměru. I když… 

Při délce dráhy 2660 m budou moci z KLV star-
tovat letadla o 5–6 tun hmotnější než v současné 
době modelově porovnávaný B737-400. Bude-li 
toto navýšení  celé využito pro natankování většího 
množství paliva, prodlouží se dolet modelového 
B737 o cca 2h 30 minut a to je v kilometrech ob-
rovská vzdálenost. 

Co je potřeba pro realizaci tohoto záměru udě-
lat? Navrhnout, projednat a schválit ochranná 
pásma v prodloužené části dráhy, řešit celou řadu 
dílčích problémů, konzultovat je a projednávat 
s úřadem pro civilní letectví (UCL), některé jsou 
natolik citlivé, že si UCL vyžádal konzultace s ob-
dobnými úřady v Rakousku a SRN, vše promítnout 
do územně plánovací dokumentace, projednat ji 
a schválit, zpracovat jednotlivé stupně projektové 
dokumentace. Vyřešit majetkoprávní vztahy k po-
zemkům o výměře cca 600 000 m2, sehnat peníze. 
Jedno je ale jisté, úspěch či neúspěch tohoto kroku 
definitivně určí význam a postavení Letiště Karlovy 
Vary na trhu, na dlouho.

Jistě už víme i toto. Prodloužení dráhy (směrem 
k Andělské hoře) s ohledem na maximální povole-
ný podélný sklon a podélnou viditelnost musí být 
postaveno na náspu o maximální výšce do 10 m 
a celkovém objemu téměř 1 000 000 m3. Odhado-
vané celkové náklady jsou až 1 mld. Kč a značně 
závisí na ceně materiálu použitého pro výstavbu 
náspu a vzdálenosti, ze které bude dopravován. 
Inu, i životní optimisté jako já mívají občas tíživé 
sny, mě například straší ten milion m3.

JAN ZBORNÍK, 

1. NÁMĚSTEK HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE

PLOCHY PRO ODBAVENÍ CESTUJÍCÍCH SE PODSTATNĚ ZVĚTŠÍ TAKTO:

SCH odlet – 263 m2 nový bar pro veřejnost
NSCH přílet – 133 m2 nové komerční prostory
NSCH odlet – 354 m2 nové administrativní prostory
hala výdeje zavazadel – 258 m2 VIP salonek
veřejná odbavovací hala – 946 m2 špičková hodinová kapacita: 200–250 cestujících
6x check-in (odbavení 3–4 letadel souběžně) roční kapacita 400–500 tis. cestujících

Stavba byla zahájena 20. 2. 2008 a bude dokončena 30. 4. 2009, zahájení zkušebního provozu celého termi-
nálu se předpokládá ve 12/2008. Celkové náklady projektu jsou 98 130 000 Kč,
z toho 83 410 500 Kč je hrazeno ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Severozápad, 7 359 750 Kč hradí Karlovarský kraj a tutéž částku ČR.
 

CELKOVÝ INVESTIČNÍ NÁKLAD VŠECH TŘÍ ETAP MODERNIZACE LETIŠTĚ 
KARLOVY VARY TEDY ČINÍ 299 969 299 KČ
z toho: 
Karlovarský kraj 140 827 178 Kč  
Evropská unie 151 782 371 Kč
ČR 7 359 750 Kč
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Také v tomto vydání Hejtman-
ských listů vám představíme dal-
ší z 21 evropsky významných 
lokalit na území našeho regio-
nu, jejichž ochranu zabezpečuje 
a řeší Karlovarský kraj. „Evrop-
sky významné lokality spadají 
společně s ptačími oblastmi do 
soustavy Natura 2000, která tvoří 
evropskou síť přírodních nebo 
přírodě blízkých lokalit s výsky-
tem ohrožených druhů rostlin či 
živočichů, které je třeba chránit 
a monitorovat,“ vysvětlil krajský 
radní Luboš Orálek.

K výčtu evropsky významných 

lokalit tentokrát přibude EVL 
Blažejský rybník, EVL Vladař, 
EVL Střela a EVL Lomnický ryb-
ník.

Evropsky významná lokalita 
Blažejský rybník se rozkládá 
v katastrálním území obcí Bra-
nišov a Nežichov na ploše 50,5 
ha. Chráněny jsou zde přírodní 
biotopy přirozené vodní nádrže, 
evropská suchá vřesoviště, bylin-
ná společenstva a rašeliniště. Ob-
last je zajímavá návazností mok-
řadních porostů na teplomilnou 
vegetaci evropských suchých 
vřesovišť. Významný je také vý-

skyt čertkusu lučního, kterým 
se živí housenky vzácného hně-
dáska chrastavcového.

Na Žluticku najdete EVL Vla-
dař, jejíž plocha 237 hektarů za-
hrnuje území Přírodní rezervace 
Vladař, její ochranné pásmo a po-
zemky navazující na bájný vrch 
Vladař. Chráněným fenoménem 
EVL Vladař jsou především suťo-
vé lesy, formace křovin na vápni-
tých podložích, ale také dřeviny 
typu jeřáb břek nebo javor mléč. 
Bohaté archeologické naleziště  
vrchu Vladař dokládá, že v mi-
nulosti nebyl vrch zalesněn, což 

vysvětluje výskyt vstavačovitých 
a dalších vzácných lučních rost-
lin.

EVL Střela je definována to-
kem stejnojmenné řeky  tvořící 
páteřní osu mikroregionu Žlutic-
ko a její rozloha činí 23 hektarů. 
Cílem ochrany je v tomto území 
významný druh mihule potoční. 
Ta je v ČR kriticky ohroženým 
druhem, který vyžaduje čistou, 
chemií nezatíženou vodu. Spo-
lečně s mihulemi obývají tok 
Střely další vzácné druhy ryb, 
například vranka obecná nebo 
mřenka mramorovaná.

Do seznamu evropsky význam-
ných lokalit byla také vybrána 
oblast Lomnický rybník na ploše 
110 hektarů. Celou lokalitu tvoří 
širší okolí Lomnického rybníka 
v území obcí Dlouhá Lomnice 
a Bochov. Chráněným fenomé-
nem je především smíšený ja-
sanovo-olšový lužní les a také 
prioritní druh hnědásek chras-
tavcový. V Lomnickém rybníce 
a jeho okolí byl rovněž prokázán 
výskyt čolka velkého. (KÚ)

(V příštím čísle: EVL Bochov,

 EVL Vysoký Kámen, EVL Týniště, 

EVL Bystřina – Lužní potok)

Jaké cíle si klade Karlovar-
ský kraj z hlediska ochrany 
životního prostředí?

Ochrana přírody a zachování 
unikátního rázu krajiny našeho 
regionu tvoří jednu ze stěžejních 
priorit Karlovarského kraje, je-
hož tvář formují cenná přírodní 
stanoviště s výskytem vzácných 
rostlin a živočichů nebo ojedi-
nělé útvary montánního charak-
teru, ale také lokality postižené 
dlouhodobou těžbou hnědého 
uhlí, které je zapotřebí znovu 
uvést do života. Proto jsme stra-
tegii neustálého zvyšování kva-
lity životního prostředí v našem 
regionu začali formovat od samé-
ho počátku vzniku kraje. V roce 
2005 byla definována Koncepce 
ochrany přírody a krajiny v Kar-
lovarském kraji, která zahrnuje 
všechny oblasti od zemědělství, 
přes lesnictví až po ochranu ev-
ropsky významných lokalit. 

Kolik peněz kraj ročně vydá 
na příspěvcích určených 

k ochraně životního prostře-
dí?

Máme hned několik dotačních 
titulů, v rámci kterých mohou ža-
datelé získat finance na činnosti 
spojené s ochranou přírody. Jsou 
to příspěvky na ochranu životní-
ho prostředí,  každý rok rozdělu-
jeme asi 1 milion korun například 
na vybudování naučných stezek, 
provoz záchranných stanic pro z 
raněné živočichy nebo na studie 
nakládání s odpady. Ročně také 
poskytujeme prostředky na envi-
ronmentální výchovu ve výši 900 
tisíc korun, jsme například nej-
významnějším podporovatelem 

obnovy Bečovské botanické za-
hrady, ale přispíváme i na provoz 
ekocenter a ekovýchovné akce. 
Obce v kraji využívají příspěvků 
na drobné vodohospodářské ak-
ce, například v letošním roce na 
stavbu a úpravu vodovodů nebo 
výměnu vodovodních řadů půjde 
z krajského rozpočtu 13,5 milio-
nu korun. Na hospodaření v le-
sích máme připraveno 15 milionů 
korun, i když loni byly vyčerpány 
necelé dvě třetiny těchto peněz.

Jakými dalšími způsoby  kraj 
zajišťuje o ochranu přírody?

Jsme povinni zabezpečit ochra-
nu 21 evropsky významných lo-
kalit na území regionu a rovněž 
ptačích oblastí. Krajský úřad 
je zároveň institucí příslušnou  
v procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí v případě plá-
novaných záměrů staveb a pro-
jektů. Na základě legislativního 
rámce naši odborníci velmi pečli-
vě posuzují vliv každého záměru 
tak, aby neohrozil krajinný ráz či 

kvalitu životního prostředí. Týká 
se to například stavby větrných 
elektráren, čističek odpadních 
vod nebo studní.

Může se stát, že se kraj bude 
v rámci ochrany některých 
lokalit snažit tyto oblasti zne-
přístupnit lidem?

V žádném případě, naopak se 
snažíme přírodní krásy kraje 

představit turistům i cykloturis-
tům. Svědčí o tom projekt Cyk-
lostezka Ohře, v rámci kterého 
se rozšiřuje síť cyklotras a cyk-
lostezek napříč krajem nebo 
projekt Česko-bavorský geopark 
přibližující turistům a obyvate-
lům regionu geologické bohat-
ství v různých místech regionu. 
Přitom ovšem spolupracujeme 
s orgány ochrany přírody a neji-

nak je tomu během plánování 
v dopravě, kdy jsme například 
v rámci modernizace letiště řeši-
li minimální dopad stavební akce 
na kolonii sysla obecného.

Jaké akce spojené s revitali-
zací území po těžbě  budou 
letos v kraji probíhat? 

Mělo by být zrealizováno cel-
kem 7 projektů, které jsou hraze-
ny z peněz vyčleněných státem 
na odstranění následků těžby 
v regionu v uplynulém období. 
Nejvíce peněz pohltí další část vý-
stavby páteřní cyklostezky z Kar-
lových Varů do Chebu v úseku 
ze Sokolova do Kynšperku nad 
Ohří, celkem 69 milionů korun. 
Stát navíc přednedávnem uvolnil 
přes 800 milionů korun, z nichž 
část půjde na naplánované akce 
v našem kraji. Dokladem snahy 
kraje o využití vytěžených oblastí 
je projekt jezera Medard na So-
kolovsku, které by mělo sloužit 
jako centrum rekreačních aktivit 
a vodních sportů pro obyvatele 
nejen našeho regionu.

 (KÚ)

Evropsky významné lokality v Karlovarském kraji – pokračování (4. část)

Suťový les, Doupovské hory

Ochrana životního prostředí je priorita kraje
ROZHOVOR S HEJTMANEM JOSEFEM PAVLEM

Violka bahenní

Vážka žlutavá
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Firma kraje Fotohádanka

Doupovská tlačenka a jaterni-
ce, výběrová šunka, vídeňský 
párek, doupovské cigáro anebo 
pečené či uzené sele, špíz, zá-
klad pro gyros, jemná paštika, 
tradiční guláš. To jsou jen ně-
které produkty společnosti Josef  
Pelant – Termosklady Žalmanov. 
Byla založena v roce 1991 pů-
vodně pro produkci, skladování 
a distribuci vakuově balených  
brambor v Západočeském kraji.V 
roce 1992 tuto oblast opustila  
a založila vlastní chov vepřů, kte-
rý posléze dosáhl úrovně tří tisíc 
kusů včetně stovky chovných 
prasnic. V průběhu likvidace 
chovu v roce 1996 došlo k vybu-
dování porážky jatečních zvířat. 

„Při jedné z četných návštěv nám 
řeznický mistr položil otázku: 
Což takhle zkusit vyrobit pravou 
tradiční klobásu? Naše odpověď 
zněla ano. O rok později jsme 
byli osloveni společností ZIMBO 
Czechia, která provozuje v Čes-
ké republice řetězec NOVÁK 
– MASO – UZENINY, abychom 

pro ně začali vyrábět uzeniny 
s tradiční recepturou a chutí. Ta-
to nabídka byla natolik atraktivní, 
že jsme ji okamžitě přijali a začali 
pracovat na vývoji a výrobě právě 
takových masných výrobků,“ ří-
ká majitel firmy Josef Pelant.

V současné době společnost 
zaměstnává 15 pracovníků ve 
výrobě a disponuje vlastní auto-
dopravou, čítající 5 přepravních 
chladírenských vozidel. Společ-
nost se nyní uchází o certifikaci 
ISO a HACCAP, které hodlá do-
sáhnout prostřednictví již něja-
kou dobu probíhající moderniza-
ce vybavení a maximálního vyu-
žití potenciálu společnosti, která 
se díky vysoké kvalitě masné 
produkce stala zárukou kvality 
a jedinečné chuti.

Distribuční síť společnosti se 
neustále rozrůstá. Závozové lin-
ky jsou dnes schopny dopravit 
objednané zboží až pětkrát týdně 
na území celého Karlovarského 
kraje a třikrát týdně na trase 
Karlovy Vary–Praha.

Josef Pelant – Termosklady Žalmanov, Lipová 384, Bochov U květnové fotohádanky se mnozí zapotili. Obcí, která má ve znaku 
růže, medvědí drápy a dřevěný kyj, byl Milíkov na Chebsku. Právě 
tam má podle plánů krajského úřadu vzniknout historický skanzen. 
Ze správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce. Jsou to:
Milan Kubík z Aše, Ing. Stanislav Wieser z Karlových Varů 
a Alice Lillová z Karlových Varů.

Nová hádanka: Uveďte lokalitu (na leteckém snímku), kde je jed-
na z největších vodních ploch našeho kraje. Zároveň napište název 
jezera, které má vzniknout v trojúhelníku tří obcí regionu. Napoví-
me vám, že jezero zatopí plochu 500 hektarů. 

Odpovědi zašlete do 20. června 2008 na adresu: Tiskové oddělení 
Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 36021 Karlo-
vy Vary nebo na e-mail helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz.  (RED)

Cenu Bezpečnostní projekt roku 2007 dostal internetový bezpečnostní portál www.zachranny-kruh.cz 
na V. mezinárodní konferenci bezpečnostního managementu, která se konala v Praze.

Mladí podnikatelé založili sdružení

Cykloturistika se v současnosti 
řadí mezi nejoblíbenější způsob 
aktivní rekreace a je podpo rována 
snad na všech stupních veřejného 
života i v oblasti projektů. Ty jsou 
smě řovány jak do podpory roz-
voje sítě cyklotras a cyklostezek, 
tak do propagace cykloturistiky 
formou prezentačních akcí, mate-
riálů a webových stránek. Jednou 
takovouto projektovou aktivitou je 
i vytvoření webové aplikace Plá-
nování cykloturistických tras, ne-
boli Cyklotrasy v Karlovarském 
kraji, která vznikla ve spolupráci 
odboru informatiky, regionálního 
rozvoje a firmy VARS BRNO.

Tato webová aplikace umožňuje 
zadání trasy pomocí bodů na trase 
a dalších upřesňujících paramet-
rů, jako je obtížnost trasy, taktéž 
bere ohled na převýšení a typ po-
vrchu trasy. Dále je možné při 
vyhledávání vynechat nebezpeč-
né úseky (místa, kde dochází ke 
střetu cyklistů s motoristy, obtížně 
sjízdné úseky apod.). Základem ce-
lého řešení, co se dat týká, je síť ko-
munikací, včetně polních a lesních 
cest, která slouží pro plánování vý-
letů. Podél vyhledané trasy je mož-
né vyhledávat odpočinková místa 

(například pikniková místa, pohos-
tinství), informační mapy (zobra-
zující nejbližší okolí, informační 
centra, ve kterých uživatel může 
získat další informace), přírodní 
a kulturní zajímavosti, průjezdní 
místa, plánované akce, rozhledny, 
prodejny a servisy kol, lékárny 
a nemocnice. Tyto zájmové body 
jsou postupně doplňovány a rozši-
řovány. Ke každému zájmovému 
bodu je doplňována fotodokumen-
tace a další URL odkazy (např. 
u památky, rozhledny, atd.). 

Vlastní webová aplikace na vy-
hledání trasy nabízí uživateli maxi-
málně jednoduchou a intuitivní 
obsluhu bez nutnosti instalace 
dalšího SW a absolvování školení. 
Součástí aplikace je samozřejmě 
jednoduchý návod či dokonce 
i prezentace použití aplikace ve 
flash formátu (http://webmap.
kr-karlovarsky.cz/download/na-
vody/cyklotrasykk.html). Velmi 
důležitým prvkem aplikace je 
podkladová mapa. V ní jsou zobra-
zeny všechny důležité informace, 
pomocí kterých si uživatel plánuje 
vlastní výlet (trasu). V pravé části 
je poskytnut uživateli prostor pro 
zadání podmínek vyhledání trasy. 

Při vyhle dávání trasy je využito 
vytvořené sítě komunikací a dat 
uložených v databázi. Výsledkem 
je mapa trasy a základní itinerář. 
Ten je doplněn rozšířeným itine-
rářem, který dokáže v definované 
vzdálenosti od nalezené trasy najít 
všechna zajímavá místa, na příklad 
přírodní a kulturní památky či re-
staurace. Aplikace nabízí uživateli 
možnost zobrazit si výsledné výš-
kové schéma (profil trasy) a ta-
ké vytisknout si nalezenou trasu 
pomocí tiskové sestavy. Sestava 
obsahuje mapu, výškové schéma 
i itine rář (základní nebo rozšíře-
ný) a může být použita k orientaci 
či navi gaci v rámci celého výlet.

Pro náročnější uživatele –- cyk-
listy, kteří při svých jízdách na 
kole využívají navigaci, je připra-
vena komponenta, umožňující 
exportovat nalezenou trasu do 
výměnného GPX formátu.
A kde tuto aplikaci naleznete? 

Aplikaci je možné nalézt přímo 
na adrese http://mapy.kr-karlo-
varsky.cz/cyklotrasy/ nebo ji na-
leznete na portálu Karlovarského 
kraje http://www.kr-karlovarsky.
cz, a to v oblasti Cykloportál – 
Plánování trasy.                     (KÚ)

Obyvatelům regionu totiž slou-
ží síť 11 výjezdových stanovišť 
Územní zdravotnické záchranné 
služby Karlovarského kraje, kte-
rou kraj završil zprovozněním 
nového stanoviště v Horním 
Slavkově v lednu tohoto roku. 
Přednemocniční neodkladná pé-
če do 15 minut od přijetí tísňové 
výzvy je tedy dostupná více než 
99 procentům obyvatel kraje.

V roce 2004 kraj převzal od 
bývalého okresu 8 výjezdových 
stanovišť v Chebu, Aši, Marián-
ských Lázních, Sokolově, Krasli-
cích, Karlových Varech, Ostrově 
a Toužimi. „Některá ze stanovišť 
volala po rekonstrukci a napří-
klad lidé ze Žluticka nebo z ob-
lasti Slavkovského lesa neměli 
žádnou záruku, že záchranáři 
stihnou dorazit v limitu,“ připo-
mněl hejtman Josef Pavel. Kraj 
proto přistoupil k rekonstrukci 
výjezdových stanovišť v Marián-
ských Lázních a v Aši a zahájil 
přípravy k budování nových VS 
v Nejdku, Žluticích a Horním 
Slavkově.

V září 2005 tak byla uvedena 
do provozu nově zrekonstruo-
vaná budova VS ÚZZS v Mari-
ánských Lázních. Celou stav-
bu, která si vyžádala náklady ve 
výši 7,5 mil. korun, financoval 
kraj ze svého rozpočtu. Zpro-
vozněním mariánskolázeňského 
stanoviště se nejen zlepšilo pro-
středí a technické zázemí pro 
pacienty a personál, ale navíc 
byly vytvořeny vhodné podmín-
ky pro případné posílení kapacit 
záchranné služby v této oblasti. 
Mezitím už byly v plném proudu 
přípravy na výstavbu nové budo-

vy záchranné služby v Nejdku za 
téměř 14 milionů korun. Objekt 
dokončený v dubnu 2006 nabídl 
potřebné prostory pro posádku 
záchranné zdravotní služby, na-
víc v těsném sousedství vzniklo 
kryté stanoviště sanitek a garáž.  

„Stanoviště záchranky v Nejd-
ku přineslo klid nejen občanům 
města, ale i okolních podkrušno-
horských obcí, kde byly dojezdo-
vé doby sanitek vždy velkým pro-
blémem,“ uvedl starosta Nejdku 
Vladimír Benda.

V říjnu 2006 byla ukončena 
rekonstrukce výjezdového sta-
noviště záchranné služby v Aši, 
v jejíž spádové oblasti žije více 
než 17 tisíc obyvatel. Rekon-
strukci stanoviště  plně financo-
val kraj částkou 10 milionů ko-
run. „Kraj také navíc poskytl ze 
svého rozpočtu Aši půl milionu 
korun na vybudování infrastruk-
tury integrovaného záchranné-
ho systému,“ vysvětlil hejtman 
Josef Pavel. 

„Vzhledem k tomu, že v na-
šem městě nemáme nemocnici, 
mají občané v ohrožení života 
naštěstí jistotu, že se jim rych-
le dostane potřebné pomoci 
dřív, než budou dopraveni do 
nejbližšího nemocničního zaří-

zení,“ konstatoval starosta Aše 
Dalibor Blažek. V kompletování 
sítě výjezdových stanovišť kraj 
pokračoval výstavbou nového VS 
ve Žluticích. „Snažili jsme se zre-
konstruovat a uvést do provozu 
nový objekt v co nejkratším čase, 
aby se už více než pět tisíc oby-
vatel Žluticka nemuselo spoléhat 
na záchranku z Toužimi nebo 
Karlových Varů,“ upřesnil Josef 
Pavel. Celková rekonstrukce, do-
končená v lednu 2007, znamena-
la vytvoření potřebných prostor 
pro lékaře, sestry, ale i místo 
pro sklad materiálu a garáže pro 
sanitky.

„Žlutice často jako město pro-
klamovaly, že není postaráno 
o životy občanů v mezních si-
tuacích. Teď mohou lidé klidně 
spát,“ dodal starosta Žlutic Jaro-
slav Vojta.

Poslední bílé místo v síti vý-
jezdových stanovišť tvořila ob-
last Slavkovského lesa. V květnu 
2007 proto kraj zahájil výstav-
bu nového stanoviště v Horním 
Slavkově za více než 12 milionů 
korun. V budově jsou pracoviště 
a prostory pro personál, hygie-
nické zázemí, sklad lékařského 
materiálu a garážová stání pro 
2 zásahová vozidla. Do ostrého 
provozu bylo VS Horní Slavkov 
uvedeno v lednu letošního roku. 

„Od roku 2005 se nám podaři-
lo zrekonstruovat a vybudovat 
celkem pět stanovišť záchranné 
služby za více než 49 milionů 
korun. Jsem klidnější, když vím, 
že záchranáři po celém kraji mo-
hou se svou pomocí dorazit včas,“ 
uzavřel hejtman. 

(KÚ)

Portál Záchranný kruh získal vavříny

Konferenci pořádá každoroč-
ně česká pobočka prestižního 
mezinárodního sdružení v ob-
lasti bezpečnosti ASIS Interna-
tional. „Naším cílem bylo vytvo-
řit kvalitní interaktivní nástroj, 
který by pomohl obyvatelům 
Karlovarského kraje zoriento-
vat se v náročných problemati-
kách týkajících se bezpečnosti, 
rizik a chování v krizových si-
tuacích,“ vysvětlil PR manažer 
projektu Lukáš Hutta s tím, že 
za vznikem portálu je několik 
let příprav, jednání a usilovné 
práce. Bezpečnostní portál Zá-
chranný kruh vybrali na základě 
řady kritérií zástupci pobočky 
ASIS z 10 semifinalistů, z nichž 

do finále soutěže postoupily tři 
nejlepší projekty. 

Portál obsahuje návody, rady 
a informace pro širokou veřej-
nost, děti, mládež, ale i učite-
le a rodiče. Součástí portálu 
jsou i testy, zábavné progra-
my a hry, které napomáhají 
prevenci a přípravě na možná 
rizika a nebezpečí. Portál je 
jedním z projektů občanského 
sdružení Asociace Záchranný 
kruh, která byla založena na 
podporu činnosti záchranář-
ských subjektů, zejména v ob-
lasti informovanosti obyvatel-
stva a jeho připravenosti na 
možná rizika.

(KÚ)

inzerce

Cykloportál vám usnadní plánování výletu

V našem kraji dojede záchranka 
včas ke každému ohroženému životu

Občanské sdružení Hospodářští junioři Karlovar-
ského kraje bylo založeno v prostorách historického 
sálu INGO Casina ve Františkových Lázních. Je 
prvním svého druhu v České republice a iniciovala 
ho Okresní hospodářská komora Cheb společně 
s Průmyslovou a hospodářskou komorou v Bayreu-
thu. Tímto aktem se sdružení připojilo k celosvětové 
organizaci JCI – Junior Chamber International, která 
sdružuje mladé podnikatele a vedoucí pracovníky 
ve více než sto zemích světa. 

Slavnostního založení se účastnili také Hospodářští 
junioři z Bayreuthu (Wirtschaftsjunioren Bayreuth), 
kteří pomohli sdružení v České republice založit. Na 
setkání vystoupilo několik zástupců německé i české 
strany, mimo jiné také pan Stephan Bechert – prezident 
WJ Bayreuth Dr. Hans Kolb – vedoucí mezinárodního 
oddělení IHK Bayreuth. Oba vyjádřili své potěšení, že 

se podařilo organizaci poprvé v České republice založit, 
a deklarovali zájem o další rozvoj spolupráce. Sdružení 
by mělo napomoci užšímu kontaktu německé a české 
strany v otázkách navazování obchodních kontaktů, 
vzájemné výměny zkušeností, řešení aktuálních hos-
podářských otázek, předávání zkušeností, pořádání 
seminářů, setkání a společenských akcí apod. 

Na programu ustavujícího večera byla i volba ve-
doucích představitelů sdružení. Do funkce předsedy 
byl zvolen pan Ing. Petr Pultar, prvním místopředse-
dou se stal Mgr. Jan Mraček a druhým místopředse-
dou ředitel OHK Cheb Mgr. Stanislav Kříž. Zúčast-
nění junioři byli slavnostně přijati do nově vzniklého 
sdružení. „Popřejme mnoho štěstí nové organizaci 
a jejím aktivitám. Vznikla nová šance pro náš region,“ 
podotkl ředitel OHK Cheb Mgr. Stanislav Kříž.                                                                      

             (KÚ)
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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
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

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
�

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

�

vedoucí odboru životního 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

Karlovarský kraj opět po roce vyhlašuje prázdninovou 
soutěž pro děti O hejtmanský mobil. „Jejím cílem je 
přiblížit dětem zábavnou formou nový internetový portál 
kraje. Najdou na něm řadu užitečných informací a zají-
mavostí, které mohou využít nejen ke studiu, ale i k na-
plánování zajímavého výletu,“ uvedl hejtman Josef Pavel.  
Letos se jedná o sedmý ročník soutěže, která bude mít 
opět dvě části: internetovou a výtvarnou či fotografickou. 
Úkolem soutěžících bude  správně zodpovědět 10 otázek 
z internetových stránek Karlovarského kraje a namalo-
vat obrázek nebo pořídit fotografii na téma Místo s ta-
jemstvím. Zadání soutěže je od 2. června zveřejněno na 
krajském portálu www.kr-karlovarsky.cz

„Nový portál jsme uvedli do provozu 1. 1. 2008. ná-
vštěvníci na něm najdou kromě informací vycházejících 
z úřadu také informace vztahující se ke Karlovarskému 
kraji, jakožto regionu, v němž sice dominuje  lázeňství 
a cestovní ruch, který ale oplývá i unikátními přírod-
ními oblastmi, ojedinělými historickými a technickými 
památkami,“ dodal Josef Pavel. Cílem tvůrců nového 

informačního portálu bylo „shromáždit“ co nejvíce infor-
mací o celém regionu a co nejpřehledněji je zpřístupnit 
uživatelům krajských stránek. 

(KÚ) 

Soutěžní podmínky: 
•  O hejtmanský mobil a další ceny mohou soutěžit 

děti do 15 let. 
•  Odpovězte správně na otázky a přiložte (pouze) 1 foto-

grafii nebo 1 obrázek s tématem Místo s tajemstvím 
•  Na fotografii či obrázku mohou být pamětihodnosti, 

zajímavá místa, přírodní krásy opředené legendami, 
a to spolu se členy vaší rodiny i bez nich (k obrázku 
či fotografii můžete připsat, čím na vás dané místo 
zapůsobilo) 

• Každý se může zúčastnit jen jedné z kategorií 
• Kategorie A odpovědi + fotografie 
• Kategorie B odpovědi + malovaný obrázek 
• Soutěž trvá od 2. června do 31. srpna 2008.

Letos v říjnu zahájí v Sokolově výuku Vysoká škola manažerské 
informatiky a ekonomiky (VŠMIE). Tato vysoká škola od roku 
2002 nabízí bakalářské studium ve dvou oborech, Aplikovaná 
informatika a Manažerská ekonomika. „Příležitost rozšířit nabídku 
vysokoškolského studia v kraji určitě ocení řada maturantů a žáků 
středních škol, proto má nově otevíraná sokolovská pobočka mou 
plnou podporu,“ uvedl krajský radní Kamil Řezníček.

Další vysoká škola v kraji

Soutěž O hejtmanský mobil startuje 2. června

V obou oborech zís-
kají studenti základní 
poznatky jak z ekono-
mie, tak i z informa-
tiky, přičemž hlubší 
specializace v kaž-
dém oboru jim usnad-
ní po ukončení studia 
bezproblémové aktivní zapojení 
do praxe.  „Absolventi oboru 
Aplikovaná informatika mohou 
nalézt uplatnění jako implemen-
tační specialisté, konzultanti, 
softwaroví architekti nebo správ-
ci sítě, obor Manažerská ekono-
mika umožní získat znalosti pro 
působení v manažerských pozi-
cích, v oblasti finančního řízení 
nebo marketingu,“ upřesnila ře-
ditelka pobočky VŠMIE Miluše 
Bartoňková. VŠMIE je rovněž 
akreditovaným testovacím stře-
diskem mezinárodně uznávané 
kvalifikace pro práci s počítačem. 
Posluchači tak mohou v průbě-
hu studia získat ECDL certifikát, 
který je v rámci států Evropské 
unie doporučen a používán ja-
ko standard základní počítačové 
vzdělanosti. Skladbu předmětů 
a časový plán výuky si student 
může individuálně přizpůsobit 

svým potřebám, od-
bornému profilu i ča-
sovým možnostem. 
Uchazeči se mohou  
stát studenty jen na 
základě vstupního po-
hovoru, jehož smys-
lem je informovat 

zájemce o možnostech studia 
a získat informace o představách 
budoucích studentů. Vstupní po-
hovory v Sokolově se uskuteční 
25. června 2008 v budově Měst-
ského úřadu Sokolov. 

Ve školním roce 2008/2009 bu-
de studium v Sokolově zahájeno 
kombinovanou formou. Většina 
výuky tedy proběhne tzv. di-
stančním způsobem. Snahou ve-
dení školy je vybudovat v našem 
regionu samostatné prestižní 
vysokoškolské pracoviště, které 
by současně mohlo naplňovat 
funkci technologického a inovač-
ního centra,“ vysvětlila ředitelka 
pobočky. Více informací o Vyso-
ké škole manažerské informatiky 
a ekonomiky získáte na zelené 
lince: 800 555 808 nebo na we-
bových stránkách školy http://
www.vsmie.cz/. 

(KÚ)

Už počtrnácté soutěžili letos 
žáci z karlovarských škol o titul 
Kamarádi moudrosti. Tradiční 
soutěž, jejímž vyhlašovatelem by-
la před 14 lety okresní knihovna, 
je výsledkem spolupráce krajské 
a městské knihovny. „Cíl soutěže 
naučit co nejvíce dětí najít cestu 
do knihovny zůstal i po letech 
stejný. Děti, které se do knihovny 
podívají a seznámí se s tím,  co 
jim knihovna nabízí, se většinou 
rády vracejí,“ říká ředitelka Kraj-
ské knihovny Karlovy Vary Eva 
Žáková a doplňuje: „Soutěžní úko-
ly se samozřejmě v průběhu let 
měnily, v poslední době se k je-
jich plnění využívá i internet. Ti, 
kteří se soutěže zúčastnili, také 
poznali, že pracovnice v dětských 
odděleních umí pomoci i pohladit 
dobrým slovem, a to je v dnešním 
uspěchaném světě velká devíza.“

Letošní ročník byl ve znamení 
650. výročí založení Karlových 
Varů, otázky byly zaměřeny na 
zvyky, tradice a kulturu jiných 
národů (Rusové, Němci, Slová-
ci, Maďaři, Vietnamci, Ukrajinci, 
Židé), které kdy žily nebo stále 
žijí v Karlových Varech, na slav-
né osobnosti, mezinárodní akce 

konané v Karlových Varech apod. 
Navíc děti mohly plnit bonusové 
úkoly (např. úvahy na dané té-
ma, básně, prezentace festivalu 
9 bran atd.).

V průběhu celého měsíce dub-
na se do soutěže zapojilo 47 tříd 
z 8 škol. Celkem se zúčastnilo 369 
dětí. Titul Kamarádi moudrosti 
2008 získala největším počtem 

2240 bodů třída I. B Prvního čes-
kého gymnázia v K. Varech. Kro-
mě titulu získali vítězové i zájezd 
do Podkrušnohorského parku 
v Chomutově. V dalších kate-
goriích si titul odnesla 3. třída 
Soukromé ZŠ Lidická (922 bodů) 
a třída II. B. Prvního českého 
gymnázia (666 bodů). 

(KK)

Kamarádi moudrosti přebírali tituly

K titulu Kamarádi moudrosti dostali vítězové také dorty, které snědli ještě 
během slavnostního vyhlášení výsledků. 

Karlovy Vary–Dvory, Závodní 
378/84, tel. 353 502 888, 
www.knihovna.kvary.cz, 
MHD č.1 (směr Globus, 
zastávka Krajský úřad)

KRAJSKÁ KNIHOVNA O 
PRÁZDNINÁCH - ČERVENEC/
SRPEN  2008

Krajská knihovna K.Vary-Dvory 
Otevřeno pondělí – sobota 10:00-
19:00

VÝSTAVA v kavárně
16. 7.–29. 8. (po–pá 11:00–18:00)
KRESBY
Kresby regionálního autora Jiří-
ho Krátošky 

VÝSTAVA v A-klubu
20. 6.–19. 7.
Svět v nákupním košíku
Putovní výstava Fair Trade

A-klub - přízemí
více než 6.000 ks hudebních no-
sičů – CD, LP, kazety
hudební, počítačová,  sci-fi a fan-
tasy literatura

Herní klub - každý čtvrtek 
odpoledne v A-klubu
chytrá zábava pro každého od 15 
let – bez horní věkové hranice
K dispozici je více než 30 moder-
ních společenských deskových 
her: Kris Kros, Land Unter, 6. 
bere, Da Vinci Code, Cech zlodě-

jů, Carcassone - Lovci a sběrači, 
Atlantic Star a další.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
knihy, časopisy a CD ROMy, spo-
lečenské, deskové hry, internet, 
hry, kvízy, dětské verze moder-
ních společenských deskových 
her 

Informační středisko Karlo-
varského kraje
přízemí Krajské knihovny K.Vary-
-Dvory, tel. 353 502 820
Informační a kulturní servis, mapy, 
brožury, předprodej vstupenek na 
akce v celé České republice i na vy-
brané akce v zahraničí, prodej míste-
nek na dálkové autobusové linky.

Centrální pult – tel 
353 502 888 - přízemí
registrace čtenářů
odbavování výpůjček s výjimkou 
hudebních nosičů

Půjčovny
knihy, časopisy, CD ROMy
regionální dokumenty, právní in-
formace, balneologická knihov-
na cizojazyčná literatura, Britské 
centrum

Oddělení pro handicapované
naváděcí systém pro nevidomé
SW pro převod textů do zvukové 
podoby

speciální software pro dyslekti-

ky a dyskalkuliky, internet pro 
nevidomé

Krajská knihovna K.Vary – 
Studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gym-
názia), 360 20 Karlovy Vary - 
Drahovice, tel: 353 224 034

červenec + srpen
otevřeno v pondělí, úterý a čtvr-
tek, vždy od 12:00 do 18:00 hod.
Pohlednice z prázdnin
Dvouměsíční soutěž pro děti do 
15 let.
Úkol – ztvárnit zážitek z prázd-
nin do výtvarné, literární, či počí-
tačové podoby. Bližší informace 
na webu www.knihovna.kvary.cz  

Muzeum rozšířilo expozici

Štola Barbora byla zpřístupněna

V květnu byla zpřístupněna ve-
řejnosti jáchymovská štola Barbo-
ra, která je první částí budoucího 
hornického skanzenu Krajské-
ho muzea Karlovarského kraje. 

„V roce 2005 převzalo správu štoly 
muzeum v Sokolově od hornické-

ho spolku Barbora a o rok později 
jsme zahájili první etapu staveb-
ních prací přímo ve štole,“ uvedla 
ředitelka krajského muzea Eva 
Dittertová s tím, že práce na ote-
vření štoly měly probíhat ještě 
v roce 2009, ale podařilo se je 

dokončit už letos. „Otevření 280 
metrů dlouhé prohlídkové trasy 
štoly předcházely tři etapy staveb-
ních prací, za něž jsme zaplatili 
více než 5 milionů korun,“ upřes-
nil hejtman Josef Pavel. Nově ote-
vřenou štolu, jež má lidem ukázat 
nelidské podmínky při dobývání 
uranové rudy, vysvětil arcibiskup 
Karel Očenášek. Veřejnost si ji 
může přijít prohlédnout v letní se-
zóně vždy ve středu a o víkendu. 
Prohlídková trasa nabízí ukázky 
důlního zařízení, vrtné techniky 
nebo  těžké výstroje. V další fázi 
prací na hornickém skanzenu bu-
de opraven vstup do areálu a tzv. 
matthausenské schody. Štola Bar-
bora se začala razit 1. července 
1952 coby průzkumná trasa pro 
hledání nových uranových loži-
sek. Ve štole je několik odboček 
vedoucích k tzv. dobývkám. Sou-
částí štoly jsou  katry svařené 
z důlních kolejí a  vodního potru-
bí,které měly zabránit vězňům 
v útěku.

(KÚ)

O tři nové výstavní 
sály obohatilo 7. června 
svou expozici jáchymov-
ské muzeum. Návštěvník 
v nich najde unikátní ze-
mědělské a řemeslnické 
stroje, které používali lidé 
v Krušnohoří. K vidění 
je dobová ordinaci jáchy-
movského lázeňského 
lékaře i figurína středo-
věkého mincíře při práci. 
Skutečnou raritou je nově 
instalovaná barokní plasti-
ka patrona horníků svaté-
ho Prokopa, která stávala 
v cáchovně dolu Svornost. 
Horníci se k němu modli-
li před sfáráním. Původní 
dřevořezbu restauroval 
známý pražský malíř a so-
chař Pavel Blatný.



www.kr-karlovarsky.cz
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Spor o uložení ostatků čtyř tisíc 
německých vojáků byl ukončen. 
Kartony s ostatky uloží na ploše 
1,44 hektaru v zadní části Měst-
ského hřbitova v Chebu.  Smlouvu 
o tom podepsali 26. května chebský 
starosta Jan Svoboda a za Lidový 
spolek pro péči o válečné hroby 
se sídlem v Kasselu jeho předse-
da Reinhard Führer. Přítomni byli 
hejtman Karlovarské kraje, Josef 
Pavel a německý velvyslanec Hel-
mut Elfenkämper, kteří ocenili ten-
to akt vypořádání s válečnou his-
torií. Chebský hřbitov bude třetím 
obnoveným pietním místem v ČR. 

„Karlovarský kraj má partnerské 
smlouvy s Bavorskem i Saskem. Ty 
hovoří především o naší společné 
přítomnosti a budoucnosti. Jsem 

rád, že tímto aktem pomáháme 
usmířit naši společnou minulost. 
Chtěl bych poděkovat za podporu 
vedení města Chebu  i všem, kdo 
realizaci napomohli,“ uvedl hejtman 
Josef Pavel. Jednání o zřízení vojen-
ského hřbitova začala v loňském 
roce, kdy zástupci Lidového spolku 
pro péči o válečné hroby požádali 
českou stranu o prověření možnos-
ti uložení ostatků čtyř až sedmi tisíc 
německých obětí války na cheb-
ském hřbitově. Plánované úpravy 
zahrnují odvodnění hřbitova, vybu-
dování nového oplocení a cest, re-
konstrukci starých hrobek, rozšíře-
ní a úpravy hřbitovní kaple. Němec-
ká strana poskytne městu Cheb 
na tyto úpravy částku ve výši 24,6 
milionu korun.                            (KÚ)

Zmodernizované obvodní oddělení dostali koncem května policisté 
v Sokolově. Objekt jim osobně předali ministr vnitra Ivan Langer a poli-
cejní prezident Oldřich Martinů. Přestavění dvou podlaží dosavadní poli-
cejní služebny v Hornické ulici č. 2047 přišlo na 8,177 milionu korun.

Ašsko není zapomenutým mikroregionem kraje
Dokončení za strany 1

Pak Karlovarský kraj otevřel 
v Karlových Varech kardiocen-
trum, první v kraji. V Chebu 
nikdy nebylo, takže tam ani ne-
mohlo zaniknout. V Chebu bylo 
pro personální nouzi zavřeno lůž-
kové oddělení neurologie, kte-
ré se mohlo zabývat léčbou po 
mrtvici, nikoli po infarktech. Am-
bulance ale zůstala. Karlovarský 
kraj navíc posílil síť výjezdových 

stanovišť za více než 60 mil. in-
vestic a navýšil provozní náklady 
o 25 mil. ročně, abychom zajistili 
dojezd záchranky do 15 minut 
– to je to, co zachraňuje životy,“ 
vysvětlil hejtman. Podle něho se 
zdravotní péče v kraji razant-
ně zlepšila, v žádném případě 
nedošlo k jejímu zhoršení, a to 
i přesto, že se nepodařilo udr-
žet dostatek lékařů na jednom 
oddělení v Chebu. Na své cestě 

po mikroregionu Ašsko zavítal 
Josef Pavel také do společnosti 
Rexam Petainer. Tato firma se 
zabývá výrobou vyfukovaných 
plastových obalů, především 
pak vratných plastových lahví.  
V Aši působí od roku 1996, má 
140 zaměstnanců, z toho 50 zde 
pracuje více než 10 let. Vedení 
firmy se zajímalo o projekt izra-
elského investora v Aši. „Tento 
projekt sledujeme, ale nejsme 

do něj zapojeni,“ uvedl hejtman. 
Návštěvu mikroregionu Ašsko 
zakončil v Domově pro osoby 
se zdravotním postižením „Pa-
ta“ v Hazlově. Zařízení má 90 
klientů. V bývalém vojenském 
objektu existuje od roku 1994. 
S vedením domova hejtman dis-
kutoval o problémech, prohlédl 
si interiéry budov a pohovořil 
s klienty. 

(KÚ)

Navštěvuje zá-
kladní školu v Kar-
lových Varech a vol-
ný čas na ulici roz-
hodně netráví. Řeč 
je o čtrnáctiletém 
Michaelu Voříškovi, 
držiteli ceny Abra-
xan pro jednoho 
z vítězů celostát-
ní soutěže Česká 
hlavička. „Soutěž 
zaměřená na podpo-
ru mladých lidí se 
zájmem o technické 
a přírodovědné obory je realizová-
na ve spolupráci projektu Česká 
hlava s ministerstvem školství, Vy-
sokou školou ekonomickou Praha 
a dalšími institucemi,“ upřesnila 
náměstkyně ministra školství Eva 
Bartoňová.  

Michael sestrojil dálkové ovlá-
dání, které se spíná pomocí mo-
bilního telefonu a dají se jím 
ovládat například domácí spotře-
biče nebo některé typy alarmů. 
Za úspěšnou účast ve zmíněné 
soutěži mu byl v Lokti slavnost-
ně předán pohár hejtmana Kar-
lovarského kraje. „Je samozřej-
mé, že takové talenty musíme 
vyhledávat a podporovat, a rád 
vidím, že se o ně zajímají i firmy 

v kraji, které mo-
hou mladým lidem 
pomáhat v rozvíje-
ní schopností a poz-
ději je zaměstnat,“ 
uvedl krajský radní 
Kamil Řezníček.

Chlapci poblaho-
přál také jednatel 
společnosti Witte 
Nejdek Václav Je-
ništa s tím, že firma 
bude s Michaelem 
Voříškem spolupra-
covat a sledovat 

jeho odborný růst. Navíc dostal 
Michael  šek na 30 tisíc korun od 
zástupců VŠE Praha. Své nové 
plány v oboru elektroniky zatím 
neprozradil, plán na prázdniny 
ale ano. „Pojedu na tábor a těším 
se i k tátovi do Německa,“ uvedl.

Česká hlavička je projekt celo-
státní soutěže pro děti ze základ-
ních škol a pro středoškolskou 
mládež. V rámci soutěže se udělu-
jí ceny v pěti kategoriích, o jejichž 
vítězích  rozhoduje porota složená 
z představitelů zájmových sdruže-
ní, zástupců vysokých škol, uni-
verzit a vědeckých ústavů. Uzá-
věrka letošních prací do soutěže 
je 30. června 2008.          

                 (KÚ)

Obrovské překvapení připravil 
svým blízkým člen české repre-
zentace v triatlonu juniorů a úřa-
dující mistr republiky Vojtěch 
Dědek z Karlových Varů, když 
si z nedávného ME triatlonistů 
v Lisabonu přivezl nominaci na 
MS v kanadském Vancouveru za 
celkové šestnácté místo v junior-
ské kategorii. Sportovec, který 
studuje druhým rokem Střední 
hotelovou školu v Mariánských 
Lázních a trénuje na MS v Ka-
nadě, se může pochlubit Cenou 
fair play. Získal ji za záchranu 
života jednoho ze svých kolegů. 
Ten po kolizi v závěrečné části 
závodu Českého poháru upadl do 
bezvědomí. Vojtěch Dědek spo-
lečně s dalším závodníkem přivo-

lali trenéra a záchrannou službu 
a setrvali u zraněného, než mu 
byla poskytnuta odborná pomoc. 
Teprve pak pokračovali v závodě, 
i když jim výrazná časová ztráta 
znemožnila dobrý výsledek.

Úspěšného závodníka přijal 
hejtman Josef Pavel, který ocenil 
skutek, za který Vojtěch získal 
od Českého olympijského vý-
boru Cenu fair play. „Velmi si 
cením nejen kvalitních sportov-
ních výkonů, ale taky rozhodnosti 
a duchapřítomnosti, díky které jsi 
pomohl zachránit život druhého,“ 
uvedl hejtman. Vojtěch Dědek bu-
de v kategorii juniorů závodit ješ-
tě  příští rok, pak ho čeká postup 
mezi starší závodníky do 23 let.

(KÚ)

Jaká je situace ohledně IT 
specialistů v našem kraji?

Z hlediska srovnání na krajské 
úrovni je statisticky podíl IT od-
borníků na celkovém počtu za-
městnaných osob dlouhodobě 
neuspokojivý. Tento nedostatek 
mě jako člena Rady Karlovarské-
ho kraje i jako občana velmi trápí 
a dlouhodobě se snažím o zlepše-
ní stávající situace. Jedná se však 
o aktivity, jejichž kýžený výsledek 
se dostavuje pozvolna. Z podnika-
telského sektoru, často od firem 
obsazujících vznikající průmyslo-
vé zóny, zaznívá volání po řešení 
nedostatku vzdělaných pracovní-
ků, a to nejen v oblasti ICT. Přede-
vším výrobní firmy se často bez-
výsledně snaží kvalitně obsadit 
pozice správců sítě či odborníků 
se znalostí programování. 

V čem spočívá řešení tohoto 
problému?

Jedním z mých současných 
cílů je rozšířit v našem kraji 
počet oborů zaměřených na in-
formatiku na úrovni středoškol-
ského vzdělání. Již příští školní 
rok ukončí studium absolventi 
středních škol, kteří budou mít 
základní úroveň tohoto vzdělá-
ní. Aby moje snahy byly kom-
plexní, bylo zapotřebí umožnit 
budoucím maturantům studium 
na vysoké škole přímo v regionu. 
Z tohoto důvodu vítám rozhod-
nutí managementu renomované 
pražské soukromé Vysoké školy 
manažerské informatiky a eko-
nomiky, která se rozhodla v na-
šem kraji zřídit svou pobočku, 
a již v říjnu tohoto roku zahájí 
výuku v Městském domu kultu-
ry v Sokolově. 

Které obory bude možné na 
této škole studovat?

VŠMIE nabízí od roku 2002 
bakalářské studium ve dvou 
oborech, Aplikovaná informa-

tika a Manažerská ekonomika. 
V obou oborech získávají studen-
ti základní poznatky jak z ekono-
mie, tak i z informatiky, přičemž 
hlubší specializace v každém 
oboru usnadňuje studentům po 
ukončení studia bezprostřední 
aktivní zapojení do firemní praxe. 
Škola umožňuje zahájit studium 
bez přijímacích zkoušek jen na 
základě vstupního pohovoru, 
který se uskuteční 25. června 
2008 v budově Městského úřadu 
v Sokolově. 

Dobrou zprávu máte také 
pro zájemce o vysokoškolské 
studium zaměřené na cestov-
ní ruch...

Určitě, během pracovní cesty 
do našeho kraje podepsal ministr 
školství Ondřej Liška společně 
s hejtmanem Josefem Pavlem 
a rektorem Univerzity Jana Amo-
se Komenského Praha Lubošem 
Chaloupkou deklaraci o spolu-
práci při založení výukového 
centra školy přímo v prostorách 
krajského úřadu. Kraj poskytne 
prostory a zajistí technické záze-
mí, škola pak zabezpečí od počát-
ku nového školního roku výuku 
zaměřenou na cestovní ruch, ale 
také na speciální pedagogiku.

(KÚ)

inzerce

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,
Okresní ředitelství, Karlovy Vary

přijme:
do služebního poměru po splnění podmínek přijímacího řízení policisty

POŘÁDKOVÉ – DOPRAVNÍ POLICIE

Podmínky k zahájení přijímacího řízení do služebního poměru:
• věk nad 18 let 
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• občanství České republiky 
• bezúhonnost 
• fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby 
•  bez stranické příslušnosti

Zájemci se mohou hlásit na adrese: Policie České republiky
Okresní ředitelství – personální oddělení, I. P. Pavlova 26, 360 01 K. Vary, 
Tel: 974 366 500, paní Farkasová                e-mail: orkv.nabor@atlas.cz
Web: http://www.mvcr.cz/anonce/zamestnani/karlvary/index.html

Dohoda o válečných hrobech podepsána

Smlouvu o zřízení vojenského hřbitova v Chebu podepsali starosta Jan Svoboda 
(vpravo) a předseda Lidového spolku pro péči o válečné hroby Reinhard Führer.

Rozvoj informačních technologií 
si žádá kvalifikované odborníky

Pokrok v oblasti vývoje informačních a telekomunikačních technolo-
gií vyvolal v posledních letech rostoucí poptávku ICT firem po kvalifi-
kovaných zaměstnancích s příslušným vzděláním, znalostmi a schop-
nostmi. Jde o poptávku, která zdaleka není vyvážena odpovídající 
nabídkou, ať už na úrovni regionů, států či celé Evropské unie. Na 
otázky k tomuto tématu odpovídal krajský radní Kamil Řezníček:

Talentovaný sedmák dostal 
pohár hejtmana

Triatlonista zachránil kolegu

Zahájení výstavy Karlovarský kraj v prostorách vládního pre-
zidia Chemnitz připomenulo šest let spolupráce obou kra-
jů jako dobrých sousedů. „Partnery jsme se stali v květnu ro-
ku 2002, kdy jsme spolu s tehdejším ministrem pro spolkové 
a evropské záležitosti Stanislawem Tillichem a vládním prezi-
dentem Karlem Noltzem podepsali Společné prohlášení 
o spolupráci. Od té doby jsme velice intenzivně řešili a řešíme řadu 
společných otázek, a to v oblastech životního prostředí, dopravy, 
regionálního rozvoje či krizového řízení. Užitečnost spolupráce po-
tvrdila letos v únoru i návštěva saského předsedy vlády profesora Dr. 
Milbradta v našem kraji,“ uvedl při zahájení hejtman Josef Pavel. (KÚ)

Dobří sousedé bilancovali

Policisté v Sokolově dostali novou služebnu

Přestavba se prováděla v rámci 
projektu modernizace služeben 
P1000. V nadzemí budovy byla 
vybudována vstupní recepce a 

čekárna pro veřejnost, informač-
ní místnost, místnost pro dět-
ského svědka, informační cent-
rum pro veřejnost, prostor stálé 

služby, místnost pro hlídkovou 
službu a nové sociální zařízení. 
Prostory služebny jsou vybaveny 
moderními technologiemi – au-
diovizuální technikou, systémem 
ochrany a přístupu do objektu, 
kamerovým systémem, zabezpe-
čením vstupu a klimatizací. Od 1. 
června letošního roku bude na 
recepci sloužit recepční, který 

je dnes již bývalým policistou, 
neboť utrpěl vážná zranění při 
dopravní nehodě.  

V rámci projektu P1000 už bylo 
zrekonstruováno 53 policejních 
služeben. Na západě Čech se už 
nových prostor dočkali policisté 
v Karlových Varech, Tachově, ve 
Stříbře, v Domažlicích a nyní 
také v Sokolově.

Pásku nové policejní služebny v Sokolově přestřihli (zleva) ministr vnitra 
Ivan Langer, policejní prezident Oldřich Martinů, hejtman Karlovarského 
kraje Josef Pavel a starosta města Sokolov Karel Jakobec. 

Obětavému sportovci Vojtěchu Dědkovi poděkoval hejtman kraje Josef Pavel.


