MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků

Ročník 5 z číslo 7/8 z 31. 8. 2007/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA
Noviny jsou součástí projektu
www.ceskydomov.cz

Prospěch žáků si ohlídají rodiče on-line
Nový školní rok odstartoval unikátní projekt, který u nás zatím
nemá obdoby. Jedná se o školský portál, který bude sloužit k přenosu on-line informací mezi krajem, školami, rodiči a studenty. Po
roce a půl zkušebního provozu byl portál spuštěn naplno na téměř
třiceti středních školách v Karlovarském kraji. „Portál umožní kraji
získávat informace z našich škol, ať už se to týká obsazenosti jednotlivých oborů, počtu učitelů nebo jejich úvazků,“ vysvětlil
ing. Kamil Řezníček, krajský radní pro oblast školství.

Učitelé budou moci prostřednictvím portálu vést třídní knihu
v elektronické podobě, zapisovat
do systému žákům známky,
docházku a posílat vzkazy rodičům. Ti dostanou od školy písemné vyrozumění, aby si převzali
vlastní PIN, který jim umožní
vstup do aplikace. Budou tak mít
příležitost průběžně sledovat rozvrh, školní výkony i absence své
ratolesti. „Veřejnosti tento portál
nebude přístupný, protože obsahuje řadu chráněných dat,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Zborník. Do budoucna však kraj počítá se zpřístupněním alespoň části

S loupek hejtmana

Vážení čtenáři,
vítejte nad stránkami letního
dvojčísla měsíčníku Karlovarský
kraj. Je tu opět konec léta, začíná
měsíc září a s ním také školní
rok. Je tedy čas popřát v něm
všem žákům a studentům hodně
štěstí a především studijních
úspěchů.
Ať už jsou to prvňáčci, pro
které je škola něčím naprosto
novým, jejich spolužáci z vyšších
tříd, ale také žáci středních škol,
nebo studenti škol vysokých.
A mezi nimi je i mnoho lidí
středního věku, kteří chápou své
vzdělávání a studium jako nedílnou součást života, jako možnost
osobně i profesně růst. Neváhají
přitom studovat i při zaměstnání.
Jedním z hojně diskutovaných
témat letošního léta bylo také
zdravotnictví v Karlovarském
kraji. Proto se na stránkách tohoto vydání věnujeme i tomuto
tématu, především budoucímu
rozvoji Karlovarské krajské
nemocnice, a. s., i jejím třem pracovištím, nemocnici v Chebu,
Sokolově a Karlových Varech.
Na stránkách tohoto vydání
se také seznámíte s vítězem
krajského kola Vesnice roku
2007, kterou se stala obec Královské Poříčí. Shodou okolností
ze stejné obce je také vítěz soutěže Stavba roku 2007 – rekonstruovaný statek Bernard. Přeji
vám příjemné čtení a těším se
na shledanou nad dalším vydáním měsíčníku Karlovarský
kraj.
VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

portálu, aby se veřejnost mohla
seznámit například s nabídkou
oborů středních škol před přijímacími zkouškami. Zprovoznění
školského portálu přišlo kraj na
1,66 milionu korun. Školy ani
rodiče neplatí nic. Přístup do
systému bude uživatelům umožněn z adresy www.katedra.cz, přičemž v rámci celé republiky se
návštěvnost stránek pohybuje
okolo 5 000 uživatelů denně. Kraj
plánuje v následujících letech
investovat z evropských peněz do
projektu školského portálu pro
všechny typy škol v Karlovar(BEN)
ském kraji.

Doprava

Držitelé řidičských průkazů
vydaných v období od 1. 7. 1964
do 31. 12. 1993 jsou povinni tyto
doklady vyměnit do 31.12. 2007.
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Žákovské knížky i klasifikační archy dostávají na školách elektronickou podobu.

Foto Richard Beneš

Zlaté kříže pro dárce krve Turisty náš kraj přitahuje
Vyznamenání Zlatý
kříž III. stupně za 80 a
více
dobrovolných
bezplatných odběrů
krve převzalo z rukou
hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla a
zástupců Červeného
kříže celkem 27 dárců.
Slavnostní akt se konal
u příležitosti Světového dne dárců krve.
„Chtěl bych vyjádřit
nesmírný obdiv vůči
vám všem, kteří neváháte opakovaně darovat krev pro záchranu
zdraví a života druhých,“ řekl hejtman
Josef Pavel. Dárci byli
odměněni nejen Zlatý- Hejtman Josef Pavel ocenil vyznamenámi kříži, ale získali ním Zlatý kříž III. stupně dobrovolné
Foto archiv
také pamětní list, dárce krve.
diplom a další dárky.
Stisknout ruku jim přišli i starostové obcí a zástupci zdravotních
pojišťoven. „Věřím, že mnozí z vás dojdou ve své obětavosti ještě
dál a časem třeba získají i metu vyšší, kterou je Zlatý kříž II. stupně za 120 a více bezplatných odběrů. Proto vám přeji pevné zdraví,“ vzkázala dárcům Hermína Kaňková, ředitelka Oblastního
(BEN)
spolku ČČK Karlovy Vary.

Karlovarský kraj se těšil pozornosti turistů i ve druhém čtvrtletí
letošního roku, kdy služeb hotelů,
penzionů a ostatních ubytovacích
zařízení využilo 189 811 hostů.
Z tohoto počtu bylo 58 036 klientů
ze zahraničí. Meziročně se celková návštěvnost kraje zvýšila o 27,8
procenta a u cizinců o 2,3 procenta. Byl to stejný nárůst jako

v Praze. O meziroční nárůst počtu
návštěvníků ubytovacích zařízení
v Karlovarském kraji se tentokrát
postarali domácí turisté. V regionu jich od dubna do června přenocovalo 58 036, což je o 10,5 procenta více než ve stejném období
loni. Počet zahraničních turistů se
naopak snížil, a to o jedno procento na 131 775 návštěvníků. (BEN)

Publikace představí kroky
slavných v regionu
Vlastní publikaci nazvanou
„Kroky slavných v regionu karlovarském vydává Karlovarský
kraj. „Potřeba vydat tuto publikaci vychází z marketingové studie
Program rozvoje cestovního
ruchu v Karlovarském kraji.
Tato studie je stěžejní rozvojový
dokument pro oblast cestovního
ruchu v Karlovarském kraji
a byla vypracována na období
2003–2013. Cílem projektu je
rozšíření řady propagačních
materiálů Karlovarského kraje

o reprezentativní propagační
materiál, který se bude věnovat
především
historii
kraje,
významným osobnostem, které
území dnešního kraje navštívily
a památkám, jež se s těmito
jmény pojí,“ říká náměstek hejtmana Jiří Behenský. Kniha vyjde
v celkovém nákladu 1000 kusů.
Z tohoto množství bude 400
v češtině, po 200 v němčině, angličtině a ruštině. Již nyní by měla
být kniha k dispozici.
Pokračování na straně 2

Královské Poříčí se stalo vesnicí roku 2007
Vesnicí roku 2007 se v krajském kole stala obec Královské
Poříčí. Vítězství si vybojovala
v konkurenci 12 obcí. Hlavním
kritériem při hodnocení byla
například snaha o rozvoj obce,
naplňování programu obnovy
vesnic nebo společenský život
obcí. Vítězné Královské Poříčí
získalo od Karlovarského kraje
finanční odměnu ve výši 50 000
korun. Modrou stuhou byla oceněna obec Merklín za společenský život. Novinku, Oranžovou
stuhu, udělila komise obci Tři
Sekery za spolupráci se zemědělským subjektem. Dasnice získaly
diplom za vedení kroniky a knihovny. Mimořádné ocenění za
uchování venkovského rázu obce
a vytváření podmínek pro turistiku putuje do Nových Hamrů.
Objevem roku se stal Vintířov.
Slavnostním
vyhlášením
výsledků a kulturním programem byl 24. července 2007

Zlatou stuhu pro vesnici roku 2007 převzal z rukou hejtmana Josefa
Pavla starosta Královského Poříčí na Sokolovsku Ivan Stefan. Foto archiv

završen 6. ročník regionálního
kola soutěže Vesnice roku. Zlatou stuhu pro Vesnici roku 2007
převzal 24. července na slavnostním vyhlášení výsledků
z rukou hejtmana Josefa Pavla
starosta Královského Poříčí na
Sokolovsku Ivan Stefan. Slav-

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

nostní vyhlášení výsledků se
konalo v rekonstruovaném statku Bernard, který uspěl v letošním ročníku soutěže Stavby
roku Karlovarského kraje.
„Cílem soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého

domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na
význam venkova,“ uvedl hejtman Josef Pavel. „Škoda, že se
do soutěže nepřihlásilo více
obcí. Kraj zřejmě napříště zvýší
příspěvek, který získávají oceněné obce,“ dodal Josef Pavel.
Hrdý byl samozřejmě na
úspěch své obce starosta Královského Poříčí Ivan Stefan.
„Královské Poříčí u Sokolova
prošlo v posledních deseti
letech zásadní obnovou. Byl
zrekonstruován bytový fond,
zaveden zemní plyn. Značné
prostředky obec věnuje na
práci s mládeží. Dokladem toho
jsou dvě nová hřiště s umělým
povrchem. Podporu obce má
i plánovaná výstavba 40 rodinných domů,“ zhodnotil nejnovější vývoj obce starosta Ivan
(BEN)
Stefan.

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

Práce
Hledáte perspektivní
zaměstnání? Pomůže vám
personální inzerce.
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Kultura

Tři orchestrální koncerty, řada
klavírních recitálů a výstavy,
takový byl program letošního
48. ročníku Chopinova festivalu
v Mariánských Lázních.
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Střípky
VESNIČKA OŽILA
Kvůli nedostatku financí musel
být před rokem a půl výrazně utlumen provoz v SOS dětské vesničce Doubí u Karlových Varů. Díky
dlouhodobým a trvalým sponzorům se ji však v tomto roce podařilo opět naplno zprovoznit. Výraznou podporu získala SOS vesnička od Hypoteční banky.

NOVÉ PŘECHODY
Lidé v ašském výběžku na Chebsku mají možnost dočkat se otevření tří nových silničních hraničních přechodů do Německa.
Z Hranic do Ebmathu a do Bad
Elsteru a z Doubravy do Bad Elsteru zatím vedou turistické stezky.
Po rozšíření silnic a po výstavbě
obchvatu Hranic tudy budou moci
jezdit automobily.

ZACHRÁNÍ KOSTELY
Obce Velichov a Chyše na Karlovarsku chtějí od římskokatolické církve
převzít chátrající kostely. Pokud
bude církev souhlasit s jejich podmínkou, že převod bude za symbolickou cenu, staly by se objekty
obecním majetkem a postupně by
se dočkaly opravy. U obcí s nízkými
rozpočty je to ojedinělý počin.

NEDOSTALI JSTE

DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 224 816 821
Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

I nformace

z úřadu
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Odborníci pracují na programu rozvoje kraje Obrazy z čínské školy
Velké množství finančních pro- ho kraje 2007–2013 je jedním vycházet z nových strategických se podílí členové pracovních skuzdobí krajský úřad
středků ze strukturálních fondů z těchto dokumentů. „Posláním dokumentů na úrovni státu pin. Ty jsou složeny ze zástupců
Evropské unie přinese Karlovarskému kraji nové programovací
období Evropské unie, které
začalo počátkem letošního roku.
Jednou z podmínek pro získání
těchto prostředků je zpracování
strategických rozvojových dokumentů na statní i regionální úrovni. Program rozvoje Karlovarské-

Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007–2013 je podpora
regionálního rozvoje na úrovni
kraje a specifikace strategických
cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit Karlovarského kraje.
Tento program navazuje na již
platný Program rozvoje Karlovarského kraje 2004–2006. Bude

a regionů,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zborník. Realizace
Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007–2013 začala
v lednu 2007 a skončí v září 2007.
V současnosti probíhá připomínkování návrhu strategické části
Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007–2013, na kterém

významných krajských podniků,
odborů krajského úřadu, neziskových organizací a dalších
odborníků. Součástí Programu
rozvoje Karlovarského kraje
2007–2013 je akční plán. Obsahuje nejvýznamnější projekty, jež
kraj hodlá realizovat v tomto pro(BEN)
gramovacím období.

Rampa umožní vozíčkářům Kraj podpořil regeneraci
Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městvstup do objektu

ských památkových zón ministerstva kultury poskytne Karlovarský

Bezproblémový vstup do budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraj obcím a jiným subjektům ve dvou etapách celkem 3 207 000 Kč. Na
kraje by měla vyřešit nová nájezdová rampa s výtahem pro tělesně základě žádosti Karlovarského kraje poskytlo ministerstvo kultury na
postižené návštěvníky a zaměstnance.
letošní rok účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 9 385 000 Kč.

Rampa s výtahem bude zkonstruována u zadního vchodu do
budovy a vozíčkářům budou
určena i tři nová krytá parkovací
stání poblíž rampy. „Novou možnost vstupu do budovy vítám,
protože současný nájezd k přednímu vchodu objektu B je pro
méně zdatného vozíčkáře náročný,“ komentoval plán tělesně
postižený zaměstnanec KÚ Václav Jůza. Stávající nájezd do
budovy nechal původně vystavět
okresní úřad, avšak občané
upoutaní na invalidní vozík bez
pomoci do objektu nevyjedou.
„Chceme vyjít vstříc tělesně
postiženým návštěvníkům všech
budov kraje a věříme, že usnadníme život i případným budou-

Příspěvky schválené krajským zastupitelstvem se rozdělí mezi osm
subjektů. Nejvyšší částku ve výši 800 000 korun získalo město Horní
Slavkov na rekonstrukci historického Pluhova domu. Více než 700 000
korun obdrží město Ostrov na rekonstrukci kostela sv. Jakuba Většího.
Dalších 400 000 korun putuje do Žlutic na opravu místního muzea.
O rozdělení a využití zbývající části peněz se bude jednat. O částkách
nad 200 tisíc korun a příspěvcích obcím rozhoduje krajské zastupitel(BEN)
stvo. V loňském roce si žadatelé rozdělili 8 730 000 korun.

Kroky slavných v regionu
Dokončení ze strany 1

cím handicapovaným zaměstnancům krajského úřadu,“ uvedl
ředitel KÚ KK Roman Rokůsek.
Výstavba rampy s výtahem a parkovacích míst bude zahájena na
počátku příštího roku a krajský
úřad do ní bude investovat 1,5
(BEN)
milionu korun.

Celková výše nákladů na vydání publikace činí 1 263 185,-Kč.
Z toho 75 % získal Karlovarský
kraj prostřednictvím grantových
schémat se SROP (evropské
peníze). Autorem grafické části je
akademický malíř František
Vlach, textovou část zpracoval

Zdeněk Mahler. Nedílnou součástí výpravné publikace je i hudební
CD s Dvořákovou symfonií G
moll Z Nového světa. Publikace
bude sloužit jako dar významným
návštěvám veletržních expozic
a také jako cena do soutěží vyhlašovaných krajem nebo konaných
(BEN)
v rámci veletrhů.

Zasedací místnost ozdobily obrazy s čínskými motivy.

Foto archiv

Inspirací pro výzdobu jedné ze zasedacích místností krajského
úřadu se stala nedávno navázaná partnerská spolupráce a suvenýry získané na pracovní cestě zástupců kraje do Číny. „Například
v čínské střední škole Huijia jsme byli obdarováni obrazy s tradičními čínskými motivy a byla by škoda nechat tyto originální
exponáty ležet ladem,“ vysvětlil ředitel KÚ KK Roman Rokůsek.
Útulnější prostředí zasedací místnosti si hned mohli vyzkoušet
vedoucí odborů krajského úřadu. Ti ve zmíněných prostorách
absolvovali jednu ze svých pracovních porad, které se zúčastnil
i hejtman Josef Pavel. Partnerskou spolupráci s Čínou, konkrétně
s pekingským distriktem Changping, navázal kraj letos v březnu.
Díky tomu se na krajské představitele mimo jiné obrátilo vedení
ČSA a pověřilo je projednáním možnosti přímého leteckého spo(BEN)
jení mezi naší zemí a čínskou metropolí.

Bruselské okénko

S lovo zastupitele

Čas koncepční práce

ANI LÉTO NEZASTAVILO SLOŽITÁ VYJEDNÁVÁNÍ O FINANCE Z EU

Od roku 2000 máme krajské
zřízení. Za tu dobu došlo k postupnému přebírání řady kompetencí
a stále nových oblastí, jejichž fungování kraje zajišťují. Je pravda, že
nové úkoly kraje od státu přebíraly bez převodu dostatečných
finančních prostředků, a proto
musely hledat a stále hledají přijatelné cesty k jejich zajištění. Na
toto téma probíhá nikdy nekončící diskuse. Je to především obsahem jednání o rozpočtovém určení daní. Myslím si však, že k určité relativní vývojové ustálenosti
dochází, a proto nadešel čas přijetí koncepčních řešení k zabezpečení jednotlivých oblastí v životě
kraje, a to na základě širší politické shody.
Koncepce se samozřejmě
vytvářejí i nyní. Projednávají se
v koalici a poté se nadpoloviční
většinou hlasů koaličních zastupitelů schválí. Opozice odchází
s přesvědčením, že se na její
návrhy nebere zřetel. Ale přece
o hlasy vůbec nejde! Prvořadé je
dlouhodobě udržitelné koncepč-

I během letních měsíců probíhají jednání zástupců Karlovarského pro vyhotovení ROP. Ihned poté
kraje a Evropské komise ohledně dojednání náplně Regionálního bude takto schválený dokument
operačního programu (ROP).
zaslán do Bruselu úředníkům

ní řešení. Vhodnou cestou není
ani to, že každý politický subjekt
si vypracuje vlastní koncepci a tu
se bude snažit prohlasovat.
Velmi účelné je umožnit zapojení
všem zastupitelům do této práce.
Seriózní podkladové informace
musí dodat krajský úřad každému zastupiteli, který projeví
zájem. Dosud se zdá, že tyto
informace jsou majetkem koaličního uskupení. Překonání tohoto
majetnického vztahu a nastolení
atmosféry široké spolupráce při
tvorbě dlouhodobě udržitelných
koncepcí je právě v této době na
pořadu dne. Vytváří se koncepce
dopravy, zdravotní péče a pracuje se na řadě dalších. Všechny
mají mnoho přístupů společných. Stanovení standardů, zpracování modelů finančních toků,
provázanost subjektů působících
v resortu a návaznost úkolů
kraje a privátní sféry.
V zájmu kraje je dosáhnout
v co největší míře společného
postupu poslanců a senátorů
působících v kraji, při obhajobě

jeho zájmů při projednávání rozpočtového určení daní. Bez
finančního zabezpečení nemůže
být žádný záměr životaschopný.
Proto by bylo chybou, kdyby
vedení kraje nespolupracovalo
se všemi zástupci zákonodárných orgánů, kteří byli v kraji
zvoleni. Krajské zastupitelstvo
bude vstupovat do posledního
roku svého volebního období
a v této době nesmí podlehnout
atmosféře předvolebního boje
a při prosazování dlouhodobých
řešení nemůže spoléhat pouze
na hlasy koaličních zastupitelů.
JOSEF MURČO
ZASTUPITEL ZA KSČM

Ten představuje hlavní programový dokument určující priority
našeho kraje společně s Ústeckým krajem, tzv. Regionu soudržnosti, pro čerpání financí ze
strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Zpracovaný program vychází z platných strategických a programových materiálů kraje, jako je Program rozvoje Karlovarského
kraje a dalších sektorových či
průřezových, strategických či
koncepčních materiálů, ať již
z oblasti dopravy či například
z oblasti rozvoje cestovního
ruchu, včetně územně plánovací
dokumentace.
Prioritami rozvoje Karlovarského kraje v tomto dokumentu
jsou regenerace a rozvoj měst,
integrovaná podpora místního
rozvoje, dostupnost a dopravní
obslužnost a udržitelný rozvoj
cestovního ruchu. Stav součas-

ných vyjednávání s Evropskou
komisí se dá charakterizovat
jako poslední třetina vyjednávání. V červnu tohoto roku Karlovarský kraj odevzdal úředníkům
v Bruselu zatím poslední návrh
obsahu ROP. Komise tento návrh
připomínkovala zasláním tzv.
Pozičního dokumentu 30. července. Do konce měsíce srpna
byly tyto připomínky do dokumentu zapracovány a ještě před
odesláním do Bruselu bude celý
dokument schvalovat Výbor
Regionální rady, řídícího orgánu

Evropské komise. Na 19. září je
již naplánováno další kolo vyjednávání mezi zástupci krajů a EK.
Zřejmě proběhne na „domácí
půdě“ v Praze. Dle informací
z Bruselu a dle připomínek obsažených v posledním Pozičním
dokumentu se dá usuzovat, že
vyjednávání se blíží k závěru.
ROP by tak mohl být během
podzimu dokončen, a Karlovarský kraj by tak mohl zveřejnit
první výzvy pro předkládání projektových žádostí. Detailní informace ohledně ROP Severozápad, tedy našeho kraje a Ústeckého kraje, je možné již nyní získat na internetové adrese
www.nuts2severozapad.cz Především budou na této adrese
následně zveřejněny i výzvy pro
předkládání projektů a žádostí
o evropské peníze.
WERNER HAUPTMANN,
ŘEDITEL KANCELÁŘE STÁLÉHO ZASTOUPENÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE V BRUSELU

Ředitel krajského úřadu informuje

Pospěšte s výměnou starých řidičských průkazů
Držitelé řidičských průkazů
vydaných v období od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 jsou
povinni tyto doklady vyměnit do
31. prosince 2007. Tuto povinnost
jim ukládá ustanovení § 134 odst.
2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Zákonem stanovený termín
pro provedení povinné výměny již
byl jednou změnou zákona o rok
prodloužen. Není pravděpodobné, že tento legislativní krok bude
udělán opětovně. Po uplynutí příslušné doby stanovené pro výměnu pozbývají řidičské průkazy
svoji platnost. Na podrobnosti
související s výměnou řidičských
průkazů jsme se zeptali Romana
Rokůska, ředitele Krajského
úřadu Karlovarské kraje.

magistráty města. V našem kraji
jsou tedy příslušným správním
orgánem příslušná pracoviště
Magistrátu města Karlovy Vary a
městských úřadů v Ostrově, Sokolově, Kraslicích, Chebu, Aši a
Mariánských Lázních. Místní příslušnost úřadu k vyřízení výměny
řidičského průkazu je daná místem trvalého pobytu žadatele.“

Co si musí žadatel o výměnu
řidičského průkazu vzít
s sebou při podání žádosti o
vydání nového řidičského
průkazu?
„Platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas),
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x
4,5 cm a řidičský průkaz, kterému
končí jeho platnost. Tato zákonem
stanovená povinná výměna řidičských průkazů je osvobozená od
Kde si mohou občané řidičúhrady správních poplatků. Je
ský průkaz vyměnit?
tedy bezplatná. Po podání žádosti
„Jsou to tzv. obecní úřady obcí je třeba počítat se lhůtou zpravidla
s rozšířenou působností nebo 15–20 dní pro vydání nového řidič-

ského průkazu. To závisí na počtu
podaných žádostí z celé České
republiky, protože řidičské průkazy jsou vyhotovovány centrálně
Státní tiskárnou cenin.“

vydané od 1. ledna 1994 do 31. od 1. ledna 2001 do 30. dubna
prosince 2000 jsou jejich držitelé 2004 jsou jejich držitelé povinni
nu na poslední chvíli, ale řešit ji již povinni vyměnit do 31. prosince vyměnit do 31. prosince 2013.“
(BEN)
nyní. Příslušné úřady podle svých 2010 a řidičské průkazy vydané
místních podmínek a podle očekávaného počtu žádostí již v současné době přijaly potřebná opatření
a jsou připravené situaci řešit. Nicméně při kumulaci žádostí v závěru roku se řidiči dlouhým frontám
na úřadech nevyhnou. Samozřejmě je navíc potřebné vzít v úvahu
skutečnost, že při podání žádosti
v průběhu prosince může nastat
skutečnost, že do vydání nového
řidičského průkazu ve výše zmíněných lhůtách 15 – 20 dní nebude moci v měsíci lednu čekatel na
nový řidičský průkaz řídit motorové vozidlo, protože dnem 1. 1. 2008
skončí platnost všech řidičských
průkazů vydaných v období od 1.
července 1964 do 31. prosince
1993.“

Jaký je dosavadní průběh
této povinné výměny?
„Statistický přehled dosavadního průběhu výměny řidičských
průkazů, tak jak nám jej předkládá
Ministerstvo dopravy ČR, není
příznivý. V našem kraji musí být za
období od 3. 11. 2006 do 31. 12.
2007 vyměněno celkem 29 285
řidičských průkazů. Z tohoto počtu
bylo ke dni 28. 2. 2007, což je nejnovější statistický údaj, který mám
k dispozici, vyměněno 2890 řidičských průkazů. Tedy pouhých
9,87 %. Lze tedy důvodně, aniž
bych chtěl situaci dramatizovat,
očekávat velký nápor a velké čekací doby na úřadech v závěru roku.“ Jsou zákonem stanovené
další povinné výměny řidičCo doporučit občanům?
ských průkazů?
„Jednoznačně neodkládat výmě„Jsou, a sice řidičské průkazy

www.kr-karlovarsky.cz
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Hlavním účelem zdravotnictví je
zachraňovat zdraví a životy pacientů

z kraje

inzerce

Letní měsíce letošního roku přinesly bouřlivou diskusi o budoucnosti nemocniční péče v Karlovarském kraji. Tuto diskusi rozpoutalo rozhodnutí kraje o změnách v počtech a určeních nemocničních lůžek. Klinické audity a analýza spádových oblastí nemocnic ukázaly, že
v Karlovarském kraji je nadbytek standardních nemocničních lůžek, která proto nejsou efektivně využívána, a naopak nedostatek lůžek
intenzivní péče, především ventilovaných. Nadbytečná lůžka jsou v systému úhrad poskytnuté zdravotní péče považována za péči zbytnou, a nejsou tudíž hrazena. Krajské zdravotnictví tak přichází o prostředky, které by mohly být vynaloženy na kvalitní péči.
SC-71598/1

Nemusíte chodit do banky!!!

dále profilovat. I v nich probíhá
a nadále bude probíhat specializace. Centralizace se totiž týká také
specializovaných neurgentních
oborů. A zde bych rád zmínil například oddělení radioterapie a klinické onkologie, které dlouhodobě
působí v Chebu, nebo oční oddělení či oddělení soudního lékařství
a toxikologie v Sokolově. Ta jsou
dalším příkladem nezbytné specializace a centralizace – ani tato pracoviště nelze z hlediska odbornosti a technologie provozovat v každé
nemocnici v kraji. Naopak potřeba
decentralizace se projevuje v případě následné péče. Ta nevyžaduje
tak nákladnou technologii ani veliký operační tým. Jestliže v případě
urgentní a specializované péče je
potřeba pacienta dostat na místo,
kde ji lze poskytnout, v případě
následné a rehabilitační péče není
důvod, proč by tato péče nemohla
„jít za pacientem“. Jediným řešením současné, ale především
budoucí situace je vytvoření hladce fungujícího systému, který přinese pacientům co největší naději
na zachování jejich zdraví, případně záchranu jejich života, a odpovídající pomoc při jejich rehabilitaci
a začleňování se do společnosti.
Prvním stupněm tohoto systému
je záchranná služba. Karlovarský

kraj investoval v minulých dvou
letech přes 60 mil. Kč do modernizace stávajících a zřízení nových
výjezdových stanovišť záchranné
služby, což si mimo jiné vyžádalo
také zvýšení ročních nákladů na
záchrannou službu o 25 mil. Kč.
Nejsou to prostředky malé, ale
díky nim je zajištěno, že se
záchranná služba k pacientovi
i v odlehlých místech kraje dostane do 15 minut od přijetí nouzového volání. Modernizujeme také
vozidla záchranné služby – dnešní
sanitka je v podstatě malou nemocnicí na kolech, ve které se pacientovi dostane té nejlepší možné
péče, ještě než dorazí do nemocnice.
V nemocnici se pacientovi musí
dostat v závislosti na akutnosti
jeho potíží co nejrychlejší a nejlepší péče. Z toho důvodu vzniká projekt centrálního příjmu nemocnic,
kde bude opět soustředěna technika a lékařský personál tak, aby se
pacientovi dostalo rychlé a co nejpřesnější diagnózy a mohl být co
nejrychleji ošetřen, v případě
potřeby specializovaným týmem.
Prvním z těchto specializovaných
pracovišť se stalo tzv. kardiocentrum, které poskytuje péči pacientům s akutním koronárním syndromem z celého kraje. Dokud
neexistovalo, museli být pacienti
převáženi do nemocnic v Plzni
nebo Praze. Ve výhledu by se měla
také centralizovat péče o pacienty
s mozkovými příhodami, neboť ty
kladou na péči podobné požadavky jako ošetření příhod srdečních.
V současné době vzniknou dvě
centra pro ošetření mozkových
příhod – v Sokolově pro spádovou
oblast Sokolovska a Chebska,
a v Karlových Varech pro východní část kraje. V nemocnici v Chebu
probíhá za přispění primáře neurologie projekt neurorehabilitačního centra.
Nemocniční lůžko je určeno
především pro pacienta, který

podstupuje lékařský zákrok. Ve
chvíli, kdy se pacient po zákroku
zotaví, je žádoucí, aby byl převeden například do ambulantní péče
– rekonvalescenci prodělá ve
svém přirozeném domácím prostředí. Rekonvalescent samozřejmě může potřebovat určitou
pomoc, kterou mu musí poskytnout instituce sociální sféry. Může
to být kupříkladu pečovatelská
služba, v případě větších obtíží se
nabízí lůžka v léčebnách dlouhodobě nemocných.
Největším problémem nejen
krajského, ale českého zdravotnictví obecně, zůstává nedostatek
kvalifikovaného personálu, lékařů
a zdravotníků. Díky iniciativě společnosti Česká zdravotní, a. s.,
která manažersky řídí Karlovarskou krajskou nemocnici, se podařilo ve spolupráci s 1. lékařskou
fakultou Univerzity Karlovy zajistit
ústavní pohotovostní služby na
oddělení chirurgie v Sokolově a na
anesteziologicko-resuscitačním
oddělení v Chebu. Díky tomu
mohou tato oddělení i nadále fungovat. V případě chebské nemocnice se navíc jedná o oddělení
zásadní, bez něhož by nemohla
fungovat vlastně celá nemocnice.
Spolupráce s 1. lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy však jde ještě
dál. V současné době probíhají jednání o možnosti dalšího vzdělávání
a profesionálního růstu lékařů
Karlovarské krajské nemocnice za
přispění této lékařské fakulty.
Všechny tyto kroky mají jediný
cíl, kterým je pacient. Jde
o záchranu jeho života, jeho zdraví, o kvalitu života a komfort. Navrhované změny se při zachování
stávající struktury nemocnic
a odborností snaží zajistit pro pacienty co nejlepší péči. Už dnes
můžeme říci, že ta je v současné
době na vyšší úrovni než kdykoliv
předtím.

SC-71600/1

kontaktujte MOBILNÍHO BANKÉŘE –
PŘIJEDE ZA VÁMI!!!
tel.: 721 83 94 83,
innoka@seznam.cz

SC-71610/1

PŮJČKY PRO DŮCHODCE DO 75 LET,
ZAMĚSTNANCE i OSVČ

SC-71599/1

Řešením je na jedné straně centralizace a na straně druhé decentralizace zdravotní péče. Centralizace se proto bude dotýkat především takzvané urgentní medicíny
a specializované péče. Urgentní
medicína řeší zdravotní obtíže,
které bezprostředně ohrožují život
pacienta. Typickým a v praxi nejčastějším příkladem mohou být
náhlé příhody srdeční, mozkové či
mnohočetná zranění například při
autohaváriích. Na jejich zvládnutí
je potřeba soustředit do jednoho
místa sehrané týmy specialistů,
medicínské technologie a mnoho
dalších zdrojů. Jednou z nezbytných podmínek pro poskytování
specializované péče je, aby týmy,
které ji provádějí, měly dostatečný
počet výkonů, tedy obstarávaly
dostatečně velkou spádovou
oblast. Pokud bychom trvali na
tom, že zachováme tři okresní
nemocnice, žádná z nich by nemohla takový počet výkonů provést,
tedy kvalitní specializovaný tým
udržet, a pacienti by v takovém případě (jak tomu koneckonců donedávna bylo i v případě srdečních
příhod) museli být převáženi
mimo kraj. Proto jsme se rozhodli
pro sloučení tří bývalých nemocnic, a tím vytvoření podmínek pro
specializovanou péči pro spádovou
oblast celého Karlovarského
kraje.
Ve svém důsledku to znamená,
že pro specializovanou urgentní
péči může v kraji vzniknout pouze
jedno životaschopné centrum.
Vzhledem ke kapacitním, technickým i personálním možnostem je
zřejmé, že toto centrum bude
umístěno v Karlových Varech.
Nemocnice v Karlových Varech se
tak stane jakousi „vlajkovou lodí“
krajského zdravotnictví, což
ovšem neznamená, že by nemocnice v Chebu a Sokolově již nebyly
potřeba. Ačkoliv jsou ve všech
třech nemocnicích redukována
standardní lůžka, ve všech zůstávají zachovány všechny dosavadní
odbornosti. Navíc, nemocnice
v Chebu a v Sokolově se musejí

JUDR. JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

inzerce

SPECIALISTA NA BAZÉNY

prodej
a realizace

PODZIMNÍ AKCE (trvá do 30. 11. 2007)

BAZÉN + ZASTŘEŠENÍ od 158.000,- Kč
od 69.000,- Kč

od 89.000,- Kč

kompletní funkční sada obsahuje: oválný bazén PPR 5 mm, žebřík,
písková filtrace, písek, skimmer, vratná tryska, zastřešení klasik,
propojovací armatury do 1 m od bazénu, montáž, doprava, DPH
PRODEJNA: Chebská 355/49, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ

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

SC-71606/1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SC-71611/1
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Statek Bernard se stal stavbou roku
Hned tři ceny získal na prestižním veletrhu stavebnictví FOR
ARCH sto let starý hrázděný statek Bernard v Královském Poříčí. Kromě ocenění odborné poroty, která jej vyhlásila nejlepší stavbou roku, bodoval i u návštěvníků přehlídky a obdržel i Cenu
hejtmana Karlovarského kraje.
„Jde o výjimečnou roubenou
stavbu. Líbí se mi i její využití,“
uvedl hejtman Josef Pavel. Statek
Bernard je pravděpodobně největší hrázděnou stavbou v kraji.
Před šesti lety ho koupila obec
Královské Poříčí. V loňském roce
objekt za přispění Evropské unie
opravila. Rekonstrukce stála 45
milionů korun a z toho 32 milionů poskytla Evropská unie. Od
října 2006, kdy byl statek otevřen, už Bernard stihl získat
pověst atraktivního centra uměleckých řemesel a dějiště kulturních slavností, na které přijíždí
tisíce návštěvníků. „Bernard si
cenu zasloužil. Statek v Královském Poříčí navštívili členové
rodiny Seebohmů, kteří vlastnili
statek a doly před a během 2. svě-

STAVBY ROKU –
HODNOCENÍ POROTY
1. místo
– rekonstrukce statku Bernard
v Královském Poříčí
2. místo
– Zámecká věž v Karlových Varech
3. místo
– penzion U zámku v Lítově
u Habartova

PROJEKTY ROKU –
HODNOCENÍ POROTY
1. místo
– úpravy domu Felix Zawojski
v Karlových Varech
2. místo
– rekonstrukce ulice Sokolovská
v K. Varech
3. místo
– studie využití komplexu Františkán v Chebu
Sto let starý hrázděný statek Bernard.

tové války. Ti lidé byli příjemně
překvapeni, když Bernard viděli,“ uvedl starosta obce Ivan Stefan.
O stavbu roku soutěžilo 15 už
hotových a zkolaudovaných sta-

Hasiči mohou bleskově
varovat před nebezpečím

Foto archiv

veb a dále pak 8 přihlášených
studií teprve chystaných staveb.
Mezi nimi porota vybrala jako
nejzdařilejší plán rekonstrukce
secesního domu Felix Zawojski,
památky v lázeňské části Karlo-

vých Varů. Druhé místo patří připravované přestavbě důležité
lázeňské tepny – Sokolovské
ulice v Karlových Varech. Třetí
místo pak získala studie komplexu Františkán v Chebu.
(BEN)
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Finanční injekce pomohla
terapeutickému centru
Příspěvek ve výši 150 000
korun dostane od Karlovarského
kraje na svoji činnost Centrum
substituční terapie v Karlových
Varech. Kromě zmíněné terapie
zajišťuje centrum ambulantní
detoxikaci a psychoterapeutické
aktivity pro klienty závislé na
omamných nebo psychotropních
látkách. V letošním roce již
poskytl kraj na provoz centra
částku 296 000 korun. Další
finanční prostředky na provoz
chtělo zařízení získat z dotace
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Z požadované částky necelého 1
milionu korun však obdrželo jen
čtvrtinu. Ta zdaleka nepokryje
náklady na materiál nutný k provozu centra včetně tzv. toxi testů
a prostředky určené na platy
zaměstnanců. „Stopadesátitisícová částka od Karlovarského
kraje je pro další fungování tohoto zařízení naprosto klíčová,
a zajistí tak normální chod pracoviště pro všechny klienty,“ uvedla vedoucí CST Martina Frýbertová. Centrum substituční tera-

pie při nestátním zdravotnickém
zařízení Protialkoholní a protitoxikologická poradna v Myslbekově ulici v Karlových Varech
vzniklo v roce 2006 z iniciativy
MZ ČR a krajského protidrogového koordinátora. Kromě terapií pomůže také v oblasti sociálních věcí, krizové intervence
nebo zajistí vyšetření krve na
HIV či hepatitidu. V současné
době CST zaměstnává 1 lékaře,
supervizora a 4 zdravotní sestry.
V loňském roce přispěl kraj na
činnost centra částkou ve výši
323 tisíc korun.
(BEN)

Další sociální automobil brázdí silnice
Už čtvrtý vůz projektu „Sociální automobil – Pomozte i vy“ brázdí
nyní silnice v okolí Mariánských Lázní. Klientky Domova pro osoby
se zdravotním postižením Pramen v Mnichově na Mariánskolázeňsku ho získaly od agentury Kompakt. Ta v minulosti zorganizovala
podobnou akci v Aši, Karlových Varech a Sokolově. „Je to ideální
způsob, jak konkrétně pomoci v každodenních záležitostech, které
domov řeší,“ zdůraznila krajská radní Ellen Volavková. K pořízení
automobilu přispěla celá řada regionálních firem, které zakoupily
reklamní plochu na karoserii vozu Ford Transit. Dokázaly tak, že jim
osud 76 mentálně postižených obyvatelek domova Pramen není lhostejný. „Nová možnost přepravy velice zkvalitní nelehký život zdejších klientek. Děkujeme proto všem, kteří se na projektu podíleli,“
uvedla ředitelka domova Monika Šumová. Automobil bude využíván
k přepravě na lékařská vyšetření, k zásobování nebo na výlety. Podle
slov Miroslava Káninského, jednatele agentury Kompakt, bylo
v rámci projektu do této chvíle předáno klientům sociálních zařízení
(BEN)
v České republice už 120 podobných vozů.

Automatické předávání zpráv subjektům integrovaného záchranného systému umožňuje speciální počítačový program, který nyní
začal využívat Krajský hasičský záchranný sbor. Hasiči mohou díky
novému automatickému systému posílat hlasové zprávy na mobilní
telefony zástupcům obcí, krizovým štábům, povodňovým komisím
a dalším složkám integrovaného záchranného systému. Bleskově je
tak mohou a vyrozumět o aktuální situaci.
Program dokáže vyhodnotit, zda byla informace doručena, jestli si
ji příjemce vyslechl, nebo ji má v hlasové schránce. „Automatický
vyrozumívací systém nepotřebuje k obsluze stálého pracovníka
a zpráva zastihne každého příjemce v standardní podobě, bez zkreslení,“ popsal výhody zařízení mluvčí KHZS František Petr. Systém
v pořizovací hodnotě 380 000 korun je schopen odeslat za hodinu
několik tisíc zpráv. Využit bude především k vyhlašování poplachů,
svolávání krizových štábů nebo předávání varovných zpráv před
(BEN)
nepříznivým počasím.

Horská služba vylepší své vybavení

Nová šance umožní zvýšit kvalifikaci

Finanční prostředky ve výši
300 000 korun poskytne Karlovarský kraj Horské službě ČR pro
oblast Krušných hor. Příspěvek
bude využit na nákup dvou agregátů na výrobu elektrické energie
pro sídlo HS na Božím Daru
a exponovanou stanici na Klínovci.
Část peněz je také určena na pořízení přívěsného vozíku, kterým se
v zimě bude převážet skútr a saně,
přes léto pak čtyřkolka. Za 50 000
korun z celkové sumy doplní horská služba zdravotnický materiál.
Za loňský rok provedla Horská
služba v Krušných horách 865
zásahů. Počet výjezdů se rok od
roku zvyšuje v důsledku stoupajícího zájmu lidí o horskou turistiku a stále se zvětšující přepravní kapacity vleků. Přibývá také
cyklistů, kteří se snaží objevovat
přírodní krásy hor i mimo znače(BEN)
né cyklostezky a trasy.

1. září odstartuje v Karlových
Varech
vzdělávací
projekt
s názvem Nová šance aneb
Pomozme si navzájem. Cílem
vzdělávacího projektu je usnadnit vstup na pracovní trh v kraji
matkám na rodičovské dovolené,
dlouhodobě nezaměstnaným
nebo zdravotně postiženým
lidem. Projekt zrealizuje občanské sdružení Studnice ve spolupráci s Nadací Charty 77, Mateřským centrem Karlovy Vary
a Centrem pro zdravotně postižené Karlovarského kraje. Hlavní náplní Nové šance je především výuka práce na počítači,
základy grafiky, učení komunikačním dovednostem, základy
podnikání či cizí jazyk pro
obchod a služby. „Výhodou projektu je využití moderní vyučovací metody e-learningu. Tento přístup umožňuje klientům snadný

Bez kvalitního vybavení se Horská služba neobejde.

Foto HS Krušné hory

přístup ke vzdělávání a individuální vzdělávací plán,“ vysvětluje
administrátor projektu Milan
Brabec z občanského sdružení
Studnice. Zájemci o absolvování
kurzu se mohou hlásit na telefonu 602 675 858, elektronicky –
info@nova-sance.eu nebo přímo

v místě výuky: Centrum pro
zdravotně postižené Karlovarského kraje, Sokolovská 54, 360
09, Karlovy Vary. Díky spolufinancování projektu Evropskou
unií a Karlovarským krajem jsou
vzdělávací kurzy poskytovány
(BEN)
zcela zdarma.

Obnovit lesk Císařských lázní prosazuje hejtman Josef Pavel
Budoucnost využití Lázní I,
tzv. Císařských lázní, se dostává
v poslední době opět do popředí
zájmu veřejnosti. Není divu, protože Lázně I jsou jedním z polistopadových
karlovarských
evergreenů. Jedná se o budovu,
která díky současným trendům
v lázeňství ztratila v devadesátých letech využití. Její část poté
sloužila jako kasino a nakonec
se její dveře zavřely nadobro pro
všechny návštěvníky. Od té
doby se hledala možnost nějakého rozumného využití tohoto
objektu.
„Většina soukromých investorů ztratila zájem, když zjistila,
jaké nároky a omezení na ně
klade památková ochrana této
budovy. I já, jako dřívější primátor Karlových Varů, jsem marně
hledal cestu, jak tento objekt

Tato nádherná budova by se měla změnit v muzeum.

Foto archiv

www.kr-karlovarsky.cz

oživit. Město prostě a jednoduše
nemá, čím by takový objekt
naplnilo,“ uvedl karlovarský
hejtman Josef Pavel. „Na rozdíl
od toho je kraj zřizovatelem kulturních institucí, jako jsou knihovny, muzea či galerie. Již
několik let masivně investujeme
do jejich zázemí. Důkazem toho
je například velice úspěšná stavba Krajské knihovny. V současné době se připravuje rekonstrukce Becherovy vily, kterou
bude využívat Galerie umění.
V oblasti muzejnictví máme
doposud určitý dluh, který ještě
zvyšuje prodej domů v Lázeňské
ulici, neboť v jednom z nich sídlí
i muzeum Zlatý klíč,“ vysvětlil
hejtman Pavel. Podle jeho slov
tedy stojí na jedné straně dlouhodobě nevyužívaný objekt
v majetku města, na druhé stra-

ně potřeba nových prostor pro
krajské muzeum. Asi není třeba
dodávat, že právě pro muzeální,
výstavní a další kulturní potřeby
jsou Lázně I. ideálním objektem.
Toto využití by jim konečně vrátilo určitou důstojnost, ale také
popularitu, neboť by do budovy
opět přivedlo širokou veřejnost.
„Všechny tyto skutečnosti si
uvědomovali zastupitelé města
Karlovy Vary, když na svém
zasedání hlasovali pro tento
záměr. Jsem rád, že hlasování
pro muzeum prošlo napříč politickým spektrem a naprostá většina stran v zastupitelstvu tento
záměr podpořila. Znamená to, že
obnovení a zpřístupnění Lázní
I. se o značný kus přiblížilo své
realizaci,“ dodal hejtman Josef
Pavel.
(BEN)
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Firma KALIBRA NOVA s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici

Firma KALIBRA NOVA s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici

KONSTRUKTÉR, TECHNOLOG

MISTR VE VÝROBĚ PLASTOVÝCH OKEN

Hledáte výzvu? Učíte se rád nové věci? Nacházíte rád řešení podle zadaných požadavků? Nebojíte se náročných úkolů? Jste v oboru počítačů jako doma?
Pak hledáme právě Vás, spolehlivého člověka s technickým smýšlením a smyslem pro detail. Pro naší perspektivně se rozvíjející sekci hliníkových konstrukcí
hledáme odborníka - konstruktéra,technologa - pro technická řešení projektů.

Jste člověk, který rád zvládá náročné situace? Umíte dobře komunikovat s lidmi? Máte organizační schopnosti, umíte logicky uvažovat, máte
zkušenosti a jste cílevědomý? Pak se přihlaste. Pro posílení našeho
týmu hledáme člověka, který dokáže dobře vést a koordinovat chod ve
výrobě plastových oken

Požadujeme:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru,
• zkušenosti v oboru jsou výhodou.

Co Vás čeká?
• Každodenní práce s lidmi
• Vedení týmu zaměstnanců
• Plánování a organizování výrobních prací
• Zajištění technické podpory podřízeným
• Zpracování podkladů pro mzdy

Co Vás čeká?
• Zpracování konstrukčního řešení konkrétní zakázky
• Vypracování technických návrhů podle požadavku zákazníka
• Cenová kalkulace
• Příprava výrobní dokumentace

Co nabízíme?
• Zajímavou práci v mladém kolektivu expandující firmy
• Možnost osobního a profesního růstu
• Dobré technické zázemí
• Velmi dobré osobní ohodnocení odpovídající dosaženým výsledkům
Kontaktní osoba M. Koubková 777 200 009
Životopisy zasílejte na: miroslava.koubkova@kalibra.cz

Co nabízíme?
• Možnost osobního i profesního růstu
• Zajímavou práci v mladém kolektivu expandující firmy
• Velmi dobré technické zázemí
• Velmi vysoké osobní ohodnocení za dobře vykonanou práci
Kontaktní osoba M. Koubková 777 200 009
Životopisy zasílejte na: miroslava.koubkova@kalibra.cz

SC-71607/1

Firma CSE spol. s r.o. Horní Slavkov

SC-71608/1

PŘIJMEME

přijme
Konstruktéry - VŠ/SŠ strojní-výborná znalost programů
AutoCad,VariCad, kreativita, samostatnost, ŘP,
znalost Aj, Nj, Rj výhodou
Zámečníky - svářečský průkaz, vysoké pracovní nasazení,
flexibilita (časté montáže)
Kontakt: Václava Štěpánková-tel: 603 826 877
E-mail: vaclava.stepankova@csesro.cz

SC-71597/1

SC-71596/1

pro dvousměnný provoz

www.ceskydomov.cz

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY pro montáž kontejnerů
MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY a DĚLNICE pro jednoduché panely
ELEKTRIKÁŘE a DĚLNICI pro tahání a zapojování rozvodů
EXPEDIENTA / EXPEDIENTKU pro kompletaci a kontrolu vývozu
Požadujeme:

manuální zručnost a chuť pracovat
(nevyučené zaučíme )

Nabízíme:

možnost stabilního zaměstnání
výdělek dle dosahovaných výsledků
stravování v areálu zajištěno

Personální oddělení: pí. Lhotáková, tel.: 353 614 031, kl. 109
e-mail: person@zma.cz
SC-71612/1

132 000 VÝTISKŮ ZDARMA
do domácností od Aše po Žlutice
SC-71200/1

SC-71201/1

příští číslo vychází 24. září 2007

SC-71595/1

(uzávěrka inzerce je 13. září 2007)

inzertní oddělení: Roman Zápolský, mobil: 777 193 779,
tel./fax: 35 35 49 133, zapolsky@ceskydomov.cz

SC-71609/1

I nformace

z kraje
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Dobrovolní hasiči nakoupí nové vybavení
Sborům dobrovolných hasičů přispěje letos Karlovarský kraj částkou přesahující 6,5 milionu korun. Finance hasiči využijí především
na nákup nové požární techniky, vybavení a školení.

Odborná komise letos navrhla
poskytnout příspěvek zejména
obcím, které nemají komunikační prostředky pro zajištění spojení jednotek a obcí s krajským
operačním střediskem. Kraj na
tyto žádosti rozdělí částku ve výši
289 488 Kč. Příspěvek ve výši jednoho milionu korun na nákup
nové požární techniky získaly
obce Teplá a Kynšperk nad Ohří.
Žádosti o poskytnutí příspěvku
na odbornou přípravu podalo celkem 18 obcí Karlovarského kraje.
Sedmnáct obcí si rozdělí na školení a vzdělávání necelých 75 000
korun. Další dva miliony pak kraj
uvolnil na udržení akceschopnosti, tedy pro jednotky v kategorii
JPO II a ty členy, kteří vykonávají

Protidrogová centra měla
dvojnásobek klientů
Dvojnásobný počet klientů se v loňském roce obrátil pro pomoc na
kontaktní protidrogová centra v regionu. Na protidrogovou prevenci proto vyčlenil Karlovarský kraj půl milionu korun. Podle statistik
je v kraji nejvíce užívanou drogou pervitin.

službu v jednotce jako své hlavní
zaměstnání. Přes jeden milion
korun pak sbory dostanou na
nákup osobních ochranných prostředků. Komise vybrala zejména
ty sbory, které v uplynulém období 2004 až 2006 neobdržely příspěvek na ochranné prostředky,
popřípadě u některých jednotek
bylo vhodné doplnit vybrané
druhy těchto prostředků. Téměř
půl milionu korun pak hasiči
dostanou na pořízení přenosných
zásahových prostředků pro řešení povodní, větrných smrští
a dopravních nehod. Zbývajících
čtyři sta tisíc korun získaly tři jednotky na opravy požárních cisteren.
(BEN)
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Dobrovolní hasiči dostanou finance na nové vybavení.

Foto – SDH Chodov

Startovací balíček napoví, jak třídit odpad
Speciální „startovací balíček“ dostalo v polovině srpna do svých poštovních schránek
50 980 domácností. V balíčku lidé našli informace o tom, jak správně třídit sklo, papír, plasty a další odpad. Součástí balíčku byly také tři
igelitové tašky určené k třídění odpadu a dva
samolepicí kupony. Každý, kdo vyplní kupon
do 14 dnů od obdržení obálky a nalepí jej například na plastovou láhev určenou k vytřídění,
bude zařazen do soutěže o 10 televizorů. Startovací balíček je další součástí informační kampaně, která si klade za cíl povzbudit občany
kraje ke správnému třídění odpadů. „Myslím, ní zodpovědně a zvykli si na tento systém,
že lidé v Karlovarském kraji přistupují k třídě- který zaručuje a usnadňuje další použití vytří-

Podle radní pro sociální oblast
Ellen Volavkové ale „...nelze konstatovat, že se počet drogově závislých v Karlovarském kraji zdvojnásobil. Nejsme schopni říci, že
počet uživatelů meziročně skutečně narostl nebo zda je zvýšený
počet kontaktů důsledkem cílené
protidrogové kampaně, díky které
se podařilo přivést do kontaktních
center i uživatele žijící dosud v anonymitě nebo ilegalitě. Klienti kontaktních center nejčastěji užívají
pervitin, marihuanu a heroin,“
dodala Ellen Volavková, radní pro
sociální oblast. Vycházela tak
z výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Karlovarského
kraje. Zatímco v roce 2005 centra
poskytovala pomoc asi jen 460 klientům, loni jich bylo už přes 700.
Jakou část z celkového počtu uži-

vatelů drog v regionu ale tato skupina tvoří, si ani odborníci netroufají odhadnout. „Z anonymní ankety realizované na jedné ze středních škol v kraji vyplynulo, že 85 %
studentů má zkušenosti s drogou,“
dodala Ellen Volavková s tím, že
průměrný věk klienta kontaktních
center v kraji je 22,5 roku. Na školách se ale zvyšuje počet studentů,
kteří pravidelně pijí alkohol, a rovněž i tabákové cigarety kouří stále
více žáků základních škol. Některým kuřákům není ani dvanáct let.
„Kraj se pro drogově závislé snaží
dělat maximum. Je ovšem důležité,
aby například studenti na školách
dostávali přesné informace
o nebezpečí drog. A také aby do
osvěty byli zařazeni budoucí pedagogové,“ poznamenala radní Ellen
Volavková.

děného odpadu jako druhotné suroviny,“
komentoval akci krajský radní pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.
Kampaň v Karlovarském kraji odstartovala
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Společnost hodlá oslovit i školy a zorganizovat další
akce, jež by měly obyvatelům nejen podat
informace o správném třídění, ale upozornit je
i na proces zpracování a recyklace odpadů.
Výsledky soutěže o 10 televizorů budou oficiálně vyhlášeny zároveň s vyhodnocením Ligy
odpadů 2007 během listopadu tohoto roku.

Stabilitu silnice udržuje devět opěrných zdí
Slavnostním přestřižením pásky
byla v červenci završena celková
rekonstrukce silnice II/209
Údolí–Horní Slavkov. „Jsem rád,
že se podařilo rekonstrukci realizovat včetně devíti úseků opěrných zdí a věřím, že i díky penězům z Evropské unie budeme
moci pokračovat na dalších úsecích silnic našeho kraje,“ uvedl
hejtman Josef Pavel. Komunikace
v úseku měřícím 6,2 km mezi Horním Slavkovem a Údolím byla
v havarijním stavu. Proto bylo
v rámci stavby třeba zajistit zejména stabilitu silničního tělesa výstavbou devíti opěrných zdí v celkové
délce 2,3 km. Součástí rekonstrukce byla také úprava šířkového
uspořádání, odvodňovacích systémů, osazení nového záchytného
bezpečnostního zařízení a prove- Společně s hejtmanem Josefem Pavlem přestřihla pásku i Jana Vildumetzová, starostka Horního Slavkova
(vpravo).
Foto archiv
dení dopravního značení.
Celkové náklady na obě etapy
stavby činily 140 milionů korun. zahrnut do Společného regionál- pěvkem Evropské unie ve výši 91 tohoto roku investovat na silniProtože byl projekt rekonstruk- ního operačního programu, počí- milionů korun. Krajská správa cích II. a III. třídy v kraji dalších
(BEN)
ce silnice Údolí–Horní Slavkov tá se na financování akce s přís- a údržba silnic hodlá do konce 130 milionů korun.

Agentura hledá využití
pro zdemolované objekty
Pozemky nebo objekty, které již přestaly sloužit k původnímu
účelu a jsou v současnosti zanedbané či kontaminované, to je definice brownfields. Vyhledáváním a analýzou využití takových objektů se zabývá krajská příspěvková organizace Agentura projektového a dotačního managementu (APDM). Agentura iniciovala konferenci o fenoménu brownfields, kde mimo jiné vystoupil náměstek
krajského hejtmana Jan Zborník. Ten popsal tyto pozemky a
nemovitosti jako pozůstatky důlní, zemědělské nebo průmyslové
činnosti. Do jejich výčtu také zahrnul bývalé vojenské objekty.
„Více než kraj vlastní brownfieldy obce. Kraj spíše zprostředkuje,
zveřejňuje data a naznačí, co dál s těmito oblastmi,“ vysvětlil
náměstek Zborník. Přesně to je cílem Agentury, která na zmíněné
konferenci představila projekt Brownfields Karlovarského kraje –
Vize 2007–2013. Projekt zahrnuje zpracování analýzy současného
stavu, navrhuje řešení a jeho součástí je i studie mapující 200 objektů v kraji. „Chceme vytvořit vhodné podmínky pro regeneraci
brownfields a nabízíme především pomoc při získávání dotací z
evropských zdrojů,“ nastínil činnost Stanislav Kříž z APDM.
Na nově zřízených webových stránkách kraje http://www.karlovyvary-region.eu/ lze nyní nalézt informace o 27 brownfields. K těm
nejzajímavějším patří například vojenský areál Velká Hleďsebe,
oblast plánovaného jezera Medard nebo budovy Báňských staveb
(BEN)
Sokolov.

Do akce vyjíždí v kraji 18 lékařů a 86 záchranářů
Jakým způsobem pracuje
v Karlovarském kraji Územní zdravotně záchranná služba, jsme se zeptali Jiřího
Mutinského, krajského radního pro oblast zdravotnictví.
Deset výjezdových stanovišť
provozuje Územní zdravotně
záchranná služba Karlovarského kraje (ÚZZS KK), která pracuje v nepřetržitém režimu. Celkem u ÚZZS KK pracuje 267
zaměstnanců, z toho je 18 lékařů
a 86 záchranářů. V současné
době probíhá výstavba posledního výjezdového stanoviště
v Horním Slavkově, které bude
v plném provozu od 1. ledna
2008.
Kdo jezdí za pacienty do
terénu?
Výjezdové skupiny, které
poskytují přednemocniční neodkladnou péči, mají povahu skupiny rychlé lékařské pomoci
(RLP), tříčlenná posádka s léka-

řem a rychlé zdravotnické
pomoci (RZP), dvoučlenná
posádka se zdravotníkem–
záchranářem. Další možností
přepravy raněných je využití
letecké záchranné služby (LZS).
Pro Karlovarský kraj je vyčleněno stanoviště LZS Armády
České republiky Líně u Plzně se
dvěma vrtulníky W3A Sokol. Ty
jsou schopny přepravit dva pacienty do určených nemocnic.

Záchranná služba má každý den plné ruce práce.

Foto archiv

www.kr-karlovarsky.cz

Kolik zásahů se uskutečnilo
v roce 2006?
V roce 2006 ÚZZS KK zajistila
celkem 9 969 výjezdů RLP a 8
959 výjezdů RZP. Vlastní řídící
složkou ÚZZS KK je zdravotnické operační středisko (ZOS),
které nepřetržitě
a bezprostředně řídí činnost výjezdových
skupin Zdravotnické záchranné
služby. Spojení na ZOS je přes
tísňové volání na číslo 155 nebo
cestou operačního střediska
HZS na mezinárodní tísňové
volání 112.

Kdo financuje provoz
záchranné služby?
ÚZZS KK je příspěvkovou
organizací Karlovarského kraje.
Základním finančním zdrojem je
provozní a investiční příspěvek
zřizovatele. Druhým významným
zdrojem příjmu ÚZZS KK jsou
příjmy z veřejného zdravotního
pojištění. V roce 2006 se na úhradě celkových nákladů organizace
podílel zřizovatel v průměru 64 %
a zdravotní pojišťovny 29 %.
Co je největší bolestí
v oblasti ZZS?
Mezi nejpalčivější problémy
v oblasti ZZS lze obecně zařadit
fakt neschválení zákona o zdravotnické záchranné službě. Zároveň není jednoznačně přijatá vize
o konečné podobě Lékařské služby první pomoci (LSPP), tedy
o poskytování akutní péče praktických lékařů mimo běžnou
ordinační dobu. To následně vede
k většímu počtu výjezdů ZZS.
ZA ROZHOVOR DĚKUJE RICHARD BENEŠ
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Geopark představí unikátní přírodní lokality
S geologicky významnými
a turisticky atraktivními lokalitami Karlovarského kraje seznámí
veřejnost projekt Česko-bavorský geopark. Prozatím byl
dokončen základní informačních
systém, čítající 46 informační
tabulí, jež turistům představují
27 převážně přírodních lokalit.
Jedná se například o oblast Svatošských skal, Vlčí jámy, Kladské
rašeliny nebo o Lítovskou výsypku. „Hlavní témata, o kterých
tabule informují, tvoří geologie
a hornická historie, ale také
minulost obcí, v mnohých případech úzce spjatá s hornickou činností,“ vysvětlil vedoucí dílčí

části projektu Jiří Loskot. Tabule
jsou umístěny jak v intravilánech
měst a obcí, tak i v terénu přímo
v oblasti nebo v její bezprostřední blízkosti. „V našem regionu
se nachází celá řada oblastí unikátního geologického a montánního charakteru, které je zapotřebí propagovat a přiblížit turistům,“ uvedl náměstek hejtmana
Jiří Behenský.
Kromě tabulí byl do projektu
zahrnut tisk 18 000 kusů informačních letáků v šesti variantách, podle jednotlivých témat
Česko–bavorského geoparku.
Zájemci je mohou získat především prostřednictvím informač-

Nálezce pokladu dostane
za svůj čin větší odměnu

Tyto mince nalezl a odevzdal
státu hledač pokladů Emil Malý
Foto Emil Malý

Vyšší odměnu než tu, kterou
měl dostat od státu podle platné
legislativy, obdrží od Karlovarského kraje poctivý nálezce
stříbrného pokladu Emil Malý.
Muž loni objevil v zemi u Pome-

zí na Chebsku nádobu obsahující 90 stříbrných mincí. Poklad
předal chebskému muzeu. Po
odevzdání tohoto pokladu značné historické hodnoty byla
vypočítána výše nálezného. Přitom se podle současné legislativy vycházelo z váhy mincí
a r yzosti stříbra. Z výpočtů
potom vyšlo pouhých 270
korun. „Stříbrné mince z pokladu proto nechal kraj alespoň přibližně ocenit a ze stanovené
částky přesahující 140 000
korun vyplatí nálezci zhruba
deset procent, tedy více než 14
000 korun. Stávající zákonná
odměna je demotivující. Kraj
chce proto iniciovat změnu
zákona, která by částky vyplácené nálezcům historických předmětů zvýšila,“ uvedl náměstek
hejtmana Jiří Behenský.
(BEN)

ních center, muzeí nebo na veletrzích cestovního ruchu v České
republice i zahraničí. Během
jednoho roku by měla vzniknout
mapa lokalit Česko-bavorského
geoparku. Informační systém
Česko-bavorského geoparku
získal finanční podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj a Karlovarského kraje
v rámci Společného regionálního operačního programu. Celkem je v našem regionu vytipováno 98 geologicky zajímavých
oblastí, které by se mohly stát
součástí dalších investičních
projektů.
(BEN)




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


Součástí Česko-bavorského geoparku jsou samozřejmě i vyhlášené
Foto archiv
Svatošské skály.

naleznou vodáci informace
o stupnici obtížnosti jednotlivých
úseků řeky, o možnostech táboření nebo tipy na vodácké trasy.
Důležitou součástí tiskoviny je
také upozornění na nebezpečné
jezy a zásady bezpečnosti při
vodní turistice. Leták vyšel
kromě češtiny i v anglickém
a německém jazyce. Obsahuje
i mapku řeky a fotografie pamá-



(BEN)

Mladí olympionici vybojovali 13 medailí
Cenné kovy získali mladí sportovci Karlovarského kraje na Hrách III. letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se konaly v Ústí nad Labem. Sportovní fanoušci a návštěvníci olympiády mohli sledovat své favority v 18 sportovních a 3 doprovodných soutěžích. Zlato získal výškař Jakub Seidl ze
Sokolova a tenistka Petra Rohanová z Karlových
Varů. Tři stříbrné medaile vybojovali zástupci
kraje v cyklistice, jezdectví a judu a tři bronzové
medaile získali mladí sportovci v cyklistice, šachu
a tenisu. Mimořádně se dařilo dalším talentům

kem 110 km v Karlovarském
kraji) podél Ohře včetně hotových (cca 30 km) a vyznačených
(cca 50 km) úseků. Nechybí ani
vyznačená trasa Euregia Egrensis, která měří v Karlovarském
kraji cca 172 km. „Cyklisté zde
najdou i seznam infocenter
v regionu, či doporučené trasy
v Karlových Varech a lázeňských
lesích. Mapa rovněž radí, jak přepravovat kola ve vlacích a cyklobusech. Její součástí je také
zvlášť vyznačená mapka cyklotras na Toužimsku nazvaná
Cesta z města,“ uzavřel Jiří
(BEN)
Behenský.

v doprovodných soutěžích, odkud si zlato z fotografické soutěže přivezl Filip Rojík z Ostrova.
Výtvarnou soutěž zase vyhrál Jan Matoušek z Karlových Varů. V obou soutěžích navíc karlovarští
dosáhli i na bronz, stejně jako v počítačových
hrách. Na olympiádě se udělovala také cena fair
play, která putovala do rukou našeho cyklisty Jiřího Svobody z Aše. Celkovým vítězem Her III. letní
olympiády dětí a mládeže ČR se stal Jihomoravský
kraj, který obhájil svá dvě předchozí prvenství.
(BEN)

Tým Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově u Aše se zúčastnil Mezinárodního finále fotbalového turnaje
SENI CUP pro sportovce s mentálním či fyzickým postižením. Turnaj se uskutečnil v polské Toruni za účasti fotbalistů z Ruska,
Maďarska, Slovenska i dalších zemí. Hazlovské sportovce přivítal
v polském městě perníku déšť, který komplikoval průběh celého
turnaje. Celkem 25 týmů bylo rozlosováno do čtyř skupin, přičemž
fotbalisté z Hazlova byli zařazeni do skupiny D. V prvních dvou zápasech se jim na mokrém povrchu příliš nedařilo. Vítězství vybojovali
až při utkání s Polskem. Po závěrečné remíze nakonec zástupci
Čech skončili ve své skupině pátí. „Naši hráči měli nejvyšší věkový
průměr, což se na celkovém výkonu muselo zákonitě odrazit,“
komentoval výsledek trenér František Kopanec. „Z turnaje však
máme dobrý pocit, elán nás neopouští a víme, kde je třeba přidat,“
dodal s úsměvem trenér. Mezinárodní fotbalová liga postižených
osob pořádá SENI CUP na evropských hřištích už od roku 2000.
(BEN)
Letošním vítězem finále v Toruni se stal ruský Irkutsk.

Cyklotrasy v kraji

pohraniční obce Dubina se
dodnes nedochovalo téměř nic.
Dále pojedeme po signálce podle
značení k hradu Pomezná nebo
odbočíme k hranici, částečně po
trase 2066 a na rozcestí u řeky
odbočíme vlevo. Pokračujeme po
vozové cestě po proudu řeky
Ohře, která zde tvoří státní hranici, projedeme rezervací Rathsam a u Pomezné se napojíme
zase na naši cyklotrasu. Při průjezdu rezervací narazíme na
zbytky stavení podél cesty. Bývala tady totiž ves Rybáře. V letech
1950-51 byly prázdné domy rozebrány na materiál a odstřeleny.
Silnička pak končí točnou, ale
můžeme pokračovat dále pěšinou. Pěšina se asi po 500 m, na
panelové cestě (signálce) lomí
vlevo a hned vpravo a stále
pokračuje po levém břehu Ohře.
Po levé straně pěšiny, asi 500 m
od signálky je vlevo vidět zarostlé, ale stále zachovalé stanoviště
skryté hlídky pohraniční stráže
a asi po 200 m už se napojíme na
naši značenou cyklotrasu, která
zde vede také po červené pěší
značce. Odbočíme vpravo a po
chvíli už po levé straně uvidíme


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


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


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


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


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461
milan.novak@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

CYKLOTRASA KČT Č.2063 MOKŘINY U AŠE – KLEST U CHEBU
cihelně vyráběly cihly. Za cihelnou naše trasa překonává frekventovanou silnici 1. tř. na celnici Aš-Selb. Za silnicí pak pokračuje po bývalé signálce na rozcestí u samoty Nový Žďár.
Na tomto rozcestí
můžeme z trasy
odbočit
vpravo
k
historickým
hraničním kamenům. Kameny
z různých historických dob leží
na červeně značené turistické cestě.
Vrátíme se na rozcestí u Žďáru a po signálce pokračujeme po naší
trase. Cyklotrasa prochází po
staré cestě romantickým Kančím
údolím, které se táhne už od
Nového Žďáru. Na konci údolí je
rozcestí s cyklotrasou 2065,
která zde začíná a vede do Vojtanova. Z rozcestí v Kančím údolí
prochází trasa krásnými oblastmi přírodního parku Smrčiny.
Naše trasa pokračuje až na rozcestí s cyklotrasou 2066. V údolíčku u rybníků bývala ves Dubina a táhla se až k Ohři. Z bývalé



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



Objevujte historické hraniční kameny
Je to středně těžká trasa
a vede převážně po vozových
cestách mimo provoz. Trasa je
celkem dobře značená a začíná
v Mokřinách u Aše (do Aše
můžeme dojet vlakem)
a končí na rozcestí
u obce Klest, 6 km
od Chebu. Délka
trasy je 23 km
s odbočkami až
30 km a je vhodná i pro zdatnější
děti. Trasa začíná na rozcestí
cyklotras
2063
a 2057 hned vedle
bývalé školy v Mokřinách, kam se z ašského nádraží dostaneme po modré značce. V Mokřinách je zajímavá
dvoupodlažní budova s mansardovými vestavbami o devíti
okenních osách, s hlavním vchodem uprostřed, dnes hotel Klasik. Mokřiny byly do 1. 1. 1975
samostatnou obcí, poté byly připojeny k Aši. Přejedeme hlavní
silnici a železniční přejezd
a pokračujeme kolem bývalé
šamotky po vozové cestě. Ještě
ve 30. letech se tu ve strojní

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

tek regionu. Vodáci ho mohou
vedoucí odboru kancelář hejtmana
získat především v infocentrech
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
měst a obcí kraje. Pro příští sezolydie.straska@kr-karlovarsky.cz
nu 2008 už by měl příznivcům

vodní turistiky sloužit nový Průvodce, který vyjde v nákladu vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Ing.
Marie
Tomsová
6000 výtisků. V současnosti se
vedoucí odboru
pro publikaci připravují texty,
tel.:
353
502
313
mapové podklady a grafické
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
materiály včetně fotografií.

Cyklisté jezdí podle nové mapy Hazlovští hráli fotbal
Novou cyklistickou mapu regionu vydal Karlovarský kraj
v nákladu 10 000 kusů. Mapa je
trojjazyčná, obsahuje údaje v češtině, angličtině a němčině. Lidé
si ji mohou zakoupit v regionálních a městských infocentrech
a v krajské knihovně. „Jedná se
o druhou cyklistickou mapu, kterou vydal Karlovarský kraj. Ta
první vyšla v roce 2004. Celý
náklad je již rozebrán. Mapa
vychází v měřítku 1: 75 000. Lidé
v ní najdou aktualizované údaje
o cyklostezkách a cyklotrasách hranici,“ informoval náměstek
i místa, kde mohou na kole poho- hejtmana Jiří Behenský. Zakresdlně překročit česko-německou lena je i páteřní cyklostezka (cel-

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)

Leták přiblíží vodákům řeku Ohři
Informační leták nazvaný
Vodácká stezka na řece Ohři
mohou zatím využívat vodáci
i turisté, ale už počátkem příštího roku dostanou k dispozici
novou publikaci Průvodce pro
vodáky po řece Ohři. Vydá ji Karlovarský kraj v rámci projektu
Vodácká Ohře. Cílem je propagace a rozvoj vodácké turistiky na
tomto vodním toku. V letáku

čas


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


Na trase nelze v Cetnově minout tento penzion s restaurací.

věž hradu v Pomezné nedaleko
soutoku Ohře a Reslavy. Z rozcestí cyklotras u Dubiny pokračujeme po cyklotrase přes hluboké údolíčko Libského potoka
a před sjezdem k Ohři trasa odbočuje vlevo k Pomezné. U Pomezné uvidíme na malé louce zříceninu tvrze z roku 1309, kolem níž se
nacházela vesnice Pomezná. Od
hradu pokračujeme po značené
trase kolem obce Bříza až
k zahradní restauraci U Havlíčků
na rozcestí k Cetnovu. Kdo má
ještě trochu sil, může se podívat
do obce Cetnov. Ve vsi je Penzion
s restaurací Cetnov umístěny ve

www.kr-karlovarsky.cz

Foto archiv

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

starém statku. Tento statek
pochází z roku 1906 a spolu se
sousedními dvěma hrázděnými

domky to jsou poslední původní vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Miroslav Očenášek
stavení ze starého Cetnova. Vrátívedoucí odboru
me se zase kolem zahradní restel.: 353 502 126
taurace a zanedlouho už jsme
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
v cíli naší cyklotrasy na rozcestí

u Klestu. Odtud můžeme po CT
vedoucí odboru informatiky
2057 pokračovat na rozc. s CT 36
Ing. Ivan Kocmich
a ta nás dovede k Chebskému
tel.: 353 502 363
hradu. Více informací o trase
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
neleznete též na cykloportále

Karlovarského kraje www.kr-karvedoucí oddělení interního auditu
lovarsky.cz/Cyklo nebo v prograMgr. Martina Vránová
tel.: 353 502 460
mu Cyklotrasy na www.cyklotramartina.vranova@kr-karlovarsky.cz
sy.info.

Z ajímavosti
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Krajský úřad rozšířil své internetové stránky Čeští středoškoláci
studují v Bavorsku
Zcela nové tematické stránky se zajímavostmi z Karlovarského kraje
najdou návštěvníci na internetovém portálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. V sekci „pro návštěvníky kraje“ najdou lidé nově
souhrnné informace o vodstvu, rozhlednách, památných stromech
v regionu, seznámí se také s historií hornictví či výrobou porcelánu.

„Zaznamenali jsme také stopy
slavných návštěvníků i slavné
rodáky, kteří z našeho kraje
pocházejí. Do rubriky TOP TEN
jsme vybrali deset nej.“ Občané
se dozví například o nejzápadnější rozhledně, největším pokladu,
nejkrásnější přírodní scenerii,
o nejzajímavějších historických
památkách v regionu apod. Sekci
pro návštěvníky kraje chystáme
ještě rozšířit o další tematické
celky, jako jsou například zaniklé
obce, golfová hřiště či pietní
místa v kraji,“ uvedla Andrea
Bocková z tiskového odboru Karlovarského kraje. Obsáhlá textová část je postupně doplňována
příslušnou fotodokumentací.

Nejnavštěvovanější je web krajského úřadu na adrese www.krkarlovarsky.cz, který si měsíčně
prohlédne na 15 tisíc lidí. „Občané také často využívají web
nazvaný Občan a úřad. Lidé na
něm najdou základní informace
o všech 132 obcích kraje, včetně
kontaktů na jejich představitele
a instituce. Oblíbeným webem
především mezi cyklisty je Cykloportál Karlovarského kraje. Na
jaře a v létě na něm hledá informace o cyklostezkách a cyklotrasách více než 600 lidí měsíčně,“
dodala Andrea Bocková.
Pro dokreslení představy o celkovém rozsahu informačního portálu kraje je možno uvést, že

Občanské poradny
pomohou v nouzi

Obchvat Velké Hleďsebe bude do dvou let

Občanskoprávní, sociální i další
problémy klientů řeší občanská
poradna v Karlových Varech, sídlící na adrese Západní 63. Pro klienty jsou k dispozici tři školení
poradci a pět terénních pracovníků. Zmíněnou poradnu zastřešuje
Asociace občanských poraden.
Sdružuje 38 kontaktních míst
působících ve všech krajích ČR.
Poradenství je poskytováno
v oblastech sociální pomoci, pracovněprávních vztahů či v oblasti
majetkoprávní. Na stránkách
www.obcanskeporadny.cz najdou
návštěvníci seznam poraden včetně adresáře s kontakty, informace
o vzniku AOP a tiskové zprávy
o činnosti jednotlivých poraden.
(BEN)

v části portálu, do které přímo
publikují pracovníci úřadu, je
v současné době více než 1800
stránek a 3700 textových souborů.
Po uzákonění povinnosti
obecních úřadů provozovat elektronickou úřední desku od
ledna 2006 se krajský úřad rozhodl nabídnout právě v této
oblasti pomoc obcím Karlovarského kraje. Aby obecní rozpočty zvláště malých obcí nebyly
v souvislosti s novou zákonnou
povinností zatěžovány nadměrnými finančními požadavky,
nabídl jim krajský úřad možnost

Výstavba silničního obchvatu
Velké Hleďsebe odstartuje začátkem roku 2008 a dokončena by
měla být nejdéle do dvou let.
„Letos má Ředitelství silnic a dálnic jako investor akce vybrat
v tendru zhotovitele stavby.
Náklady na stavbu obchvatu se
pohybují kolem 100 milionů
korun,“ uvedl první náměstek
hejtmana Jan Zborník. Pro Velkou
Hleďsebi je obchvat velmi důležitý. Obcí vede hlavní silniční tah
mezi Chebem a Plzní a denně
tudy projedou stovky vozidel.
Obdobná situace je i v dalších
obcích na trase této komunikace,
kterými jsou Drmoul a Trstěnice.
„Podle našich informací jsou vyřešeny všechny majetkové záležitosti, které se stavbou souvisely. Kar-

bezplatného zřízení a hostování
obecních internetových stránek
právě na portále KÚKK.
První této možnosti využily
Nejdek, Kaceřov a Svatava. Vytvořeny už byly internetové
stránky pro obce Nebanice, Třebeň, Tuřany, Pomezí, Křižovatka
a Okrouhlá. Přidaly se i obce
Andělská Hora, Zádub-Závišín,
Milhostov, Pila a Přebuz. Pracovníci krajského úřadu připravili
také internetové stránky ústavům sociální péče zřizovaným
krajem, které o to požádaly.

Německá gymnázia v severním Bavorsku navštěvovalo v uplynulém školním roce 25 českých studentů z Aše, Mariánských Lázní, ze
Sokolova, Karlových Varů a dalších měst Karlovarského kraje. Studium na těchto školách jim umožnil projekt Česko-bavorský výměnný školní rok. V rámci projektu se stipendisté letos zúčastnili exkurze do bavorského Hofu, kde je nejvíce zajímaly podmínky studia na
tamní vysoké škole a potřebná úroveň znalosti německého jazyka
pro přijetí ke studiu. Studenty přijal místostarosta Hofu Eberhard
Siller, který jim představil město a společné aktivity s partnerským
Chebem. Projekt Česko-bavorský výměnný školní rok financuje
Svobodný stát Bavorsko, Česko-německý fond budoucnosti
a EUREGIO EGRENSIS Bavorsko. Pokračovat bude i ve školním
roce 2007/08. Podrobnější informace o projektu lze najít na
(BEN)
http://www.euregio-egrensis.de.

Odpad chtějí zplyňovat

(BEN)

lovarský kraj se pak zavázal, že
převezme po dokončení obchvatu
do své správy zhruba 2,5 kilometru dlouhý úsek současné silnice
první třídy procházející Velkou
Hleďsebí,“ řekl Jan Zborník.
Na stavbu obchvatu Velkou
Hleďsebí má navázat přeložení
silnice mimo Drmoul a Trstěnice. Posledním problematickým
bodem na silnici první třídy protínající Chebsko od Mariánských
Lázní až po Aš je nevyhovující
křižovatka v Horních Lomanech
u Františkových Lázní. Zde se
míjejí automobily mířící na
Ašsko a k hraničnímu přechodu
ve Vojtanově s železniční tratí.
„Situaci by měla řešit výstavba
nadjezdu a mimoúrovňové kříže(BEN)
ní,“ dodal Jan Zborník.

Odpady by nemusely končit jen na skládce.

Vysoce efektivní způsob využívání vytříděných odpadů představil
krajský radní ing. Luboš Orálek
společně se zástupcem Sokolovské uhelné, a. s., ing. Zdeňkem
Bučkem na zasedání radních pro
životní prostředí a zemědělství
všech krajů ve Františkových Lázních.
Jedná se o novou technologii
zplyňování vytříděných druhů
komunálního odpadu. Tato technologie by měla vyřešit problém
obcí s těmi odpady, u nichž bude
kvůli evropské legislativě skládkování výrazně dražší, či dokonce
zcela nemožné. „Systém tlakového

Foto archiv

zplyňování by umožnil pojmout
vytříděný komunální odpad
v okruhu 100 km od Vřesové, což
může být pro nás velmi zajímavé
zejména v okamžiku vstupu do
schengenského prostoru,“ zdůraznil Luboš Orálek. Krajský radní
také seznámil kolegy s plánovaným krajským systémem poskytování informací o možnostech financování projektů z evropských
i národních zdrojů. „Pro všechny
kraje by také bylo určitě výhodné
vyměňovat si informace o připravovaných projektech i o zkušenostech při podávání žádostí,“ dodal
(BEN)
ing. Orálek.

inzerce

Most v Lokti opět slouží dopravě

Rekonstruovaný most v Lokti otevřel přestřižením pásky hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

Foto archiv

Provoz rekonstruovaného mostu v Lokti zahájil slavnostně 2. srpna hejtman Josef Pavel. „Jsem rád, že
most bude sloužit obyvatelům i návštěvníkům Lokte ještě i během letní sezony, kdy je nejvíce vytížen,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. V dubnu tohoto roku započala rekonstrukce mostu z důvodu
nefunkční hydroizolace a dalších závad. Bylo nutné provést celkovou opravu mostního svršku, aby se zamezilo vnikání vody do nosné konstrukce. Dále bylo třeba zajistit odvod zachycených dešťových vod mimo
most. Jako zhotovitel stavby byla na základě zadávacího řízení vybrána firma Swietelsky stavební, s.r.o. Celkové náklady stavby činily kolem 10,1 mil. Kč. Z rozpočtu Karlovarského kraje putovalo na obnovu mostu
9,5 mil. Kč. Město Loket zaplatilo náklady ve výši cca 560 000 Kč. Kromě toho poskytlo finanční prostředky
na své vlastní stavební objekty, které byly spojeny se stavbou rekonstrukce silnice II/209, tedy na provede(BEN)
ní nového veřejného osvětlení a na povrchovou úpravu chodníků z mozaikové kamenné dlažby.
inzerce

• Karlovarský
kraj nabízí k prodeji rekreační
chatu ev.č. 199 s
pozemkem, k.ú.
Skalka u Chebu.
Bližší informace – Krajský úřad
Karlovarského kraje, majetkoprávní
odbor, tel. 353 502 543. Termín
předložení nabídek do 10. 9. 2007.
• Karlovarský
kraj nabízí k prodeji objekt č.p. 7 s
nebytovými prostory a pozemkem, k.ú. Dolní
Dvory. Bližší informace – Krajský úřad
Karlovarského kraje, majetkoprávní
odbor, tel. 353 502 543. Termín předložení nabídek do 10. 9. 2007.

• Karlovarský
kraj nabízí k prodeji objekt lékárny č.p. 485,
nám. Krále Jiřího
z
Poděbrad,
Cheb. Bližší informace – Krajský
úřad Karlovarského kraje, majetkoprávní odbor, tel. 353 502 543. Termín předložení nabídek do 10. 9.
2007.
• Karlovarský kraj nabízí k prodeji
část pozemkové parcely č. 2406/3
o výměře 141 m2 a část pozemkové
parcely č. 2406/2 o výměře 2713
m2, k.ú. Nejdek. Bližší informace –
Krajský úřad Karlovarského kraje,
majetkoprávní odbor, tel. 353 502
543. Termín předložení nabídek do
10.9.2007.

• Karlovarský kraj nabízí k prodeji
areál dílen bývalého SOU lesnického, vč. příslušenství a pozemků,
Abertamy. Bližší informace – Krajský úřad Karlovarského kraje,
majetkoprávní odbor, tel. 353 502
543. Termín předložení nabídek do
10.9.2007.
• Karlovarský
kraj nabízí k
prodeji objekt
bývalé textilní
továrny
č.p.
1543, vč. příslušenství a pozemků, ul. Kotkova, Aš. Bližší informace – Krajský
úřad Karlovarského kraje, majetkoprávní odbor, tel. 353 502 543.
Termín předložení nabídek do 10.
9. 2007.
SC-71601/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Lázněmi zněla Chopinova hudba
v Nedokončené symfonii Franze
Schuberta a Preludiích Ference
Liszta.
Po ukončení zahajovacího
koncertu byly za zvuků festivalových fanfár položeny věnce
a kytice u Chopinova pomníku
a hudební fontána zahrála Chopinovo Rondo alla Krakoviak.
Jako festivalový prolog se
konala v podvečer na městské
kolonádě vernisáž výstavy
z kolekcí digitálních obrazů

Petra Žůrka pod názvem Big Originál.
Chopinův festival pokračoval
klavírním recitálem německého
pianisty Wolfganga Manze.
V Městském divadle v Mariánských Lázních přednesl výběr
z tvorby Fryderyka Chopina
a Clauda Debussyho. Na kolonádě zase vystoupilo dívčí vokální
seskupení Yellow Sisters. Součástí festivalu byla i doprovodná akce
Týden romantických filmů. (BEN)

Zcela zaplněný sál společenského domu Casino při slavnostním zaháFoto archiv
jení festivalu.

Tři orchestrální koncerty, řada
klavírních recitálů, výstavy
a doprovodné akce, takový byl
program letošního 48. ročníku
Chopinova festivalu, který se
uskutečnil v Mariánských Lázních od 18. do 25. srpna pod záštitou Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje. Na zahajovacím
koncertu v mariánskolázeňském
Casinu, jemuž byl rovněž přítomen velvyslanec Polské republiky v ČR Jan Pastwa, účinkoval

KONCERTY:
14. 9. 07

10 hod. – koncert pro
školy – Cheb - sál IV.
základní školy „Myšárna“
14 hod. – kolonádní koncert - Sadová kolonáda
Frant. Lázně
19 hod. – večerní koncert
- Divadlo B. Němcové
Frant. Lázně – sk. Ginevra

15. 9. 07 13 hod. – kolonádní koncert - Mlýnská kolonáda
Karlovy Vary
19 hod. – Galakoncert –
kongresový sál hotelu
Thermal – Brouci Band
Beatles Revival

pod taktovkou Radomila Elišky
Západočeský symfonický orchestr. Jako sólistka se představila
Ewa Poblocká z Polska v Chopinově klavírním koncertu f moll,
opus 21. Technicky naprosto neomylná pianistka dokázala svým
pojetím Chopina zcela strhnout
publikum. Po bouřlivém potlesku
odměnila obecenstvo dvěma přídavky. Úspěšný koncert zvýraznil
i mimořádný výkon Západočeského symfonického orchestru

Sólistka Ewa Poblocká se společně s dirigentem Radomilem Liškou
Foto archiv
postarali o zahájení Chopinova festivalu.

Lionisté z Karlovarska
pomáhají potřebným
Součástí celosvětového mezinárodního hnutí organizovaného
v nepolitickém dobročinném
společenství Lions Club International je i Karlovarský Lions
klub. Jde o širokou a velmi efektivní organizaci na světě, která
má v současnosti kolem 2 mil.
členů ve 180 zemích. Lioni se ve
své činnosti věnují tomu, aby
vyhledávali potřebné a pomáhali
jim. Jde zejména o slabozraké a
nevidomé. Důkazem této obětavé činnosti je i fakt, že Lioni jsou
vlastníky patentu na bílou slepeckou hůl, která je označením nevidomých a slabozrakých.
Karlovarští lionisté oproti celosvětovým aktivitám nezůstávají
pozadu. Desetiletou tradici má
každoroční tenisový turnaj, kde
vždy první sobotu v září probíhají klání mezi sponzory turnaje a
lionisty z ČR a zahraničí. Neméně záslužnou akcí je golfový turnaj, který již druhým rokem přitahuje pozornost jak aktivních
hráčů, tak těch, kteří chtějí prostě jen pomoci. Turnaj se uskutečnil v srpnu pod záštitou
MUDr. Pavla Studeného, primáře očního oddělení sokolovské
nemocnice.

Z řady další akcí vyberme namátkou každoroční prodej svařeného
vína a punče v centru Karlových
Varů v předvánočním čase, který je
organizován spolu s dámským
Lions klubem Diana. I tato akce se
těší veliké oblibě veřejnosti i samotných zúčastněných.
Je naprostou samozřejmostí, že
výtěžky ze všech akcí jsou použity v místech, kde jich je třeba nejvíce. Dětský domov v Ostrově získal díky Lions Clubu Karlovy
Vary vedle finančních částek také
nový nábytek a okna. Karlovarští
lionisté podporují místní Tyfloservis, zajišťující terénní a ambulantní sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých po celém
území České republiky prostřednictvím sítě krajských středisek,
kterému zakoupili nové zimní
pneumatiky na služební vůz. Podporu na nákup životně nezbytných pomůcek získalo i několik
konkrétních zrakově postižených
osob. Částku ve výši 110 000
korun poskytl karlovarský Lions
Club do chebského stacionáře a
jeslí pro děti s očními vadami. Ve
své záslužné činnosti hodlají
samozřejmě karlovarští lionisté i
(BEN)
nadále pokračovat.

Zdravotně postižení mají svůj festival Souznění
Zdravotně postiženým občanům je
věnován festival s názvem Souznění,
jehož v pořadí již VII. ročník pořádá
14.–15. září Občanské sdružení Aragonit. Festival, který finančně podpořil
i Karlovarský kraj, proběhne na několika scénách v Chebu, Františkových Lázních a v Karlových Varech. „Letos má
festival na programu celkem pět koncertů. Jako propagace festivalu proběhl
už v červnu koncert Souznění na Rolavě, který byl zároveň akcí pro zdravé
i postižené děti s bohatým odpoledním
programem,“ uvedl Miroslav Hrbek ze

sdružení Aragonit. Hlavní zářijová část
festivalu je přehlídkou umělecké tvorby
zdravotně postižených umělců z ČR
i zahraničí. Doprovodným programem
jsou každoročně výstavy uměleckých
děl zdravotně postižených, prohlídky
měst a pamětihodností regionu a semináře s profesionálními umělci. Jako
hosté jsou na Souznění zváni profesionální umělci, hrající především folkovou, country a rockovou hudbu. Letos
přijaly pozvání skupiny Ginevra a Brouci Band – Beatles Revival.
(BEN)

Festival nabídne samé podrazy
Opravdovým rájem pro milovníky filmového
umění se stává Karlovarský kraj. Fanoušci už
nemíří jen do Karlových Varů na tradiční Mezinárodní filmový festival nebo na Fresh Film Fest, ale
i do Sokolova, kde se ve dnech 12.–14. října koná
festival s názvem Film Sokolov.
Letošním tématem filmové přehlídky je Podraz,
který má hned několik významů. V první řadě je
to velmi vděčná a napínavá žánrová figura u thrillerů, dramat nebo i komedií. V druhé rovině se
pořadatelé soustředí na filmy, které podrážejí diváka. To znamená, že mu slibují něco, co nejsou,
nebo rozvíjejí žánrový stereotyp a pak od něj velmi
rychle utečou. Zásluhou nových členů realizačního týmu tak Film Sokolov letos nabídne nově pojatou dramaturgii v režii nastupující generace filmových kritiků a festivalových dramaturgů. Součástí výstavy a řada dalších doprovodných projektů.
festivalu budou jako vždy i přednášky, projekce Chybět nebude ani soutěž grafického designu
(BEN)
pro střední školy, speciální sborník textů, koncert, s názvem Podraz.

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84, tel. 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
MHD č.1 + č.10 (směr Tašovice, zastávka Říční nebo Krajský úřad)
Otevřeno - pondělí – sobota, 10:00-19:00
Přednášky
18. 9. Kamenné kříže „smírčího typu“ na Karlovarsku I. – Stanislav Wieser
17:00 – společenský sál
25. 9. Jak jste na tom s pamětí? I. – Jitka Tichá
17:00 – společenský sál

6. 9. Výtvarná dílna – podzim
7. 9. Soutěž o vývoji písma (K Mezinárodnímu
dni gramotnosti)
13. 9. Čteme pro radost – poznáváme žánry
(pohádky)

KRAJSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY
Studijní oddělení – Lidická

Britský filmový klub
K. Vary-Drahovice, Lidická 40 (budova SPgŠ)
12. 9. About a Boy (Jak na věc) – promítání
MHD č.10
v angličtině s anglickými titulky
Otevřeno – pondělí – pátek, 12:00-18:00
17:30 – společenský sál
27. 9. v 10:00 vernisáž výstavy „Paličkovaná krása“
Herní klub
každý čtvrtek od 15:00 v A-klubu
společenské, strategické hry - chytrá zábava pro Pro děti
Od 10. září, vždy v 14:00-16:00:
všechny bez rozdílu věku
Každé pondělí – pondělní hrátky
Dětské oddělení – odpolední programy od Každé úterý – domácí úkoly se studenty
Každou středu – Jak na to?
12:00

www.kr-karlovarsky.cz

Na festivalu Souznění vystupují i zdravotně postižení umělci.

Foto archiv
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KARLOVARSKÝ KRAJ PŘIVÍTAL V LÉTĚ VZÁCNÉ NÁVŠTĚVY
Francouzský velvyslanec se setkal s hejtmanem Ministr Řebíček: „Peníze
na R6 budou ještě letos“
Lázeňskou metropoli Karlovy rencí, kongresů a dalších akcí.

Hejtman Josef Pavel přivítal v Karlových Varech francouzského velvyFoto archiv
slance Charlese Friese.

Vary poctil v létě svojí návštěvou
francouzský velvyslanec v ČR
Charles Fries, který byl do své
funkce uveden loni na podzim.
Do Karlových Varů tedy přijel
vůbec poprvé a město si podle
svých slov okamžitě zamiloval.
Velvyslanec se setkal s hejtmanem Josefem Pavlem. Za nejzásadnější bod jejich jednání označil Charles Fries návaznost předsednictví našich zemí v EU. Na
Francii, předsedající Evropské
unii v druhé polovině roku 2008,
naváže Česká republika na
počátku roku 2009. V té souvislosti se velvyslanec ptal na možnosti Karlovarského kraje
v zapojení do činností souvisejících s předsednictvím ČR.
„V této chvíli mapujeme kapacity
krajů, možnosti pořádání konfe-

Konkrétně Karlovy Vary a náš
kraj rozhodně mají co nabídnout,“ vysvětlil hejtman Josef
Pavel, který zastupuje kraje
v koordinační skupině pro předsednictví ČR v EU. Velvyslanec
se dále zajímal o problematiku
klastrů v kraji a zmínil možnou
spolupráci českých i francouzských malých a středních podniků v období 2008–2009. Společně s hejtmanem diskutovali
o kulturní výměně a přílivu francouzských umělců do Čech
a naopak. „ Už v době, kdy jsem
byl primátorem Karlových Varů,
jsem se také snažil navázat kontakty s francouzským festivalovým městem Cannes a věřím, že
se této iniciativy Karlovy Vary
v budoucnu opět chopí,“uzavřel
hejtman Josef Pavel.

Ministr kultury chce podpořit klášter Teplá
Statut národní kulturní památky chce vydobýt pro klášter premonstrátů v Teplé ministr kultury Václav Jehlička. Uvedl to při
své nedávné návštěvě několika
památek v Karlovarském kraji.
„Klášter Teplá považuji za mimořádný skvost a chceme jej zařadit
mezi památky, které by mohly
být finančně podpořeny z evropských fondů,“ uvedl při své
návštěvě ministr Jehlička. Podle
ministra jde o památku, která má
tak velký architektonický i vzdělávací význam, že by se měla stát
vyhledávanou nejen turisty z českých zemí, ale z celé Evropy.

Ministr Václav Jehlička jednal s hejtmanem Josefem Pavlem o finanFoto archiv
cování památek v kraji.

Ministr Jehlička rovněž ocenil,
že z rozpočtu Karlovarského
kraje jde ročně na kulturu téměř
2,7 procenta. „Stát je na tom
bohužel hůře. Zatímco obce
dávají průměrně na kulturu
kolem čtyř procent, kraje průměrně asi dvě procenta, stát
zatím jen 0,6 procenta. Chtěl
bych ale, aby to do roku 2010
bylo alespoň jedno procento,“
dodal ministr kultury. Uvítal
i mimořádnou zákonodárnou iniciativu Karlovarského kraje při
novelizaci zákona o státní památkové péči, která zrychlí administrativu a stavební řízení.

Ministr dopravy Aleš Řebíček (uprostřed) slíbil peníze na silnici R6.
Foto archiv

Při své návštěvě Karlovarského kraje v pátek 29. června přislíbil ministr dopravy ČR Aleš Řebíček finanční injekci od státu ve
výši 1,3 miliardy korun. Z této
sumy by mělo být 200 milionů
korun určeno na zahájení stavby
dalšího úseku silnice R6 ve
směru Jenišov–Nové Sedlo.
Úseky Tisová–Sokolov a Sokolov
–Nové Sedlo–Jenišov navštívil
osobně ministr v doprovodu hejtmana Josefa Pavla a poslance
Lubomíra Suka. Zajímal se
i o pokračování stavby průtahu
Karlovými Vary.
„Je jisté, že celá R6 bude hotová do roku 2013 nebo nejpozději
2015, ale předpokládám, že to
bude dříve,“ uvedl ministr Řebíček. Podle jeho slov by mělo být

na stavby rychlostních silnic,
dálnic a železničních koridorů
v naší zemi připraveno ročně 90
miliard korun. „Stavba rychlostní komunikace R6 v našem kraji
je v plném proudu a uspíšit její
dokončení by významnou měrou
mohly především evropské peníze,“ poznamenal hejtman Josef
Pavel. Zmínil však i další dopravní akce, které potřebují státní
a evropské finance. Patří mezi ně
mezinárodní letiště v Karlových
Varech, silnice I/13 z Ostrova
směr Chomutov nebo I/27, která
tvoří spojku mezi Plzní a Karlovarským krajem. V Karlovarském kraji chybí dostavět ještě
třiapadesát kilometrů komunikace R6.
(BEN)

Proslulá sklárna Moser slaví 150. výročí založení
Neodmyslitelně je spjata s Karlovými Vary firma Moser, která letos oslaví 150. výročí svého založení Ludwigem Moserem v roce 1857. Celosvětový věhlas si vydobyla díky pečlivé rukodělné práci, jedinečnému designu ručně foukaných výrobků dekorovaných brusem, malbou
a rytinou, široké nabídce barev a vysoké kvalitě. Doma i v zahraničí je značka Moser považována za vrchol umělecké sklářské tvorby. Firma
se v letech 2005 a 2006 umístila na prvním místě žebříčku mezi Nejobdivovanějšími firmami Karlovarského kraje vyhlášeným sdružením
Czech Top 100. V roce 2007 obsadila 2. místo a byla vybrána nezávislými odborníky Superbrands mezi nejvýznamnější české značky.

Výrobky firmy Moser znají lidé z celého světa.

●
●

Foto archiv

V posledních letech sklárna
zaznamenala výrazný růst svého
vývozu především do Ruska,
USA, Japonska, a na Tchaj-wan.
Sklárna neřeší na rozdíl od
jiných rukodělných manufaktur
u nás i v zahraničí existenční problémy, ale otázky související
s rozvojem výrobních kapacit.
Celosvětový odklon od náročné
rukodělné práce snižuje počet
kvalifikovaných
pracovníků.
Tento proces firma řeší usilovným hledáním odborníků v profesích sklář, brusič a rytec skla.
Významným úspěchem pro
sklárnu je neobyčejně příznivé
přijetí nové výroční kolekce na
veletrhu ve Frankfurtu nad
Mohanem v únoru tohoto roku.
Je to potvrzení správně zvolené
firemní strategie. Zvýšený objem
zakázek se postupně daří realizovat díky vysokému úsilí zaměstnanců, kteří pracují i o sobotách.
Sklárna již tradičně podpořila
Zahájení lázeňské sezony, které
se konalo na začátku května
v Karlových Varech. Široká
veřejnost navštívila výroční Den
otevřených dveří, který se uskutečnil 19. května v areálu sklárny. Mimořádně atraktivní program byl připraven v duchu

Skláři z firmy Moser jsou skutečnými umělci

oslav 150. výročí. Po celou letní
sezonu byla v Karlovarském
muzeu ke zhlédnutí výstava
„Moser 1857–2007“. Oslavy 150.
výročí založení firmy vyvrcholí
v podzimních měsících. V Uměleckoprůmyslovém
muzeu
v Praze proběhne od 13. září do
16. listopadu výstava s názvem

Foto archiv

„Moser 150/10 - posledních 10
let tvorby sklárny“. V září a říjnu
se uskuteční také setkání s celosvětovými prodejci skla Moser
a tuzemskými zákazníky společnosti v prodejně Moser, Na Příkopě 12, která je „vlajkovou lodí“
sklárny od roku 1925. V podzimních měsících vyvrcholí oslavy

sklárny výstavami v Rusku,
Japonsku a na Tchaj-wanu. Ve
dnech 7.–9. září proběhnou
v Karlových Varech v GH Pupp
Porcelánové slavnosti, jejichž
organizátorem je Karlovarský
porcelán, a.s. Mimořádnou
nabídku svého sortimentu za
překvapivě nízké ceny nabídne
karlovarské veřejnosti i návštěvníkům lázní také sklárna Moser.
V letošním roce zahájí firma
kompletní rekonstrukci muzejní
expozice v areálu sklárny. Na
projektu se podílí přední pražské architektonické ateliéry
Mimolimit a Petr Franta Architects. Návštěvníci budou moci
zavítat do nového turistického
centra již na jaře příštího roku.
(BEN)
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