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Auto-moto

Mimořádná tématická strana pro
motoristy.

• Autosalony
• Autobazary
• Garážová vrata
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Sociální péče

Vyjádřit svou podporu nelehké práci
dobrovolníků může každý občan či
firma v rámci tradiční akce nazvané
30 dní pro neziskový sektor.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Střípky z kraje

loupek hejtmanaS

Nejdek – Město Nejdek zpřístup-
nilo svůj mapový server Nejde-
kEarth. Návštěvníci nejdeckého
internetového portálu mají mož-
nost využívat digitální mapu
města ve dvojrozměrném zobra-
zení. Trojrozměrné zobrazení
Nejdku a Nejdecka by mělo být
zpřístupněno už letos v listopadu.

Chebsko – Pamětní deska s bus-
tou Johanna Wolfganga Goetha,
která je v chebském Poohří umís-
těna teprve měsíc, je již poniče-
na. Vandalský čin má na svědomí
zatím neznámý sprejer, který v
dolní části desky z leštěné žuly
zastříkal zlacený nápis.

Sokolov – Ještě v letošním roce
chce sokolovská radnice opravit
zdejší zcela zpustlý židovský
hřbitov. Na jeho nejnutnější úpra-
vy má už přitom v rozpočtu při-
praveny peníze. Půjde o úpravy
zdí tak, aby se nehroutily a o jed-
noduché úpravy celého prostoru.

Tato částka bude použita na odlesnění v místech
budoucí silnice, zemní práce a založení mostních
objektů. „Součástí této etapy se totiž stane osm
mostů o celkové délce 2 kilometry a jedna mimoú-
rovňová křižovatka. Čeká nás ale také osazení pro-
tihlukových stěn a výsadba nové  zeleně,“ vypočí-
tává hejtman Josef Pavel. Podle něj by měl být celý
úsek dokončen za tři roky, na podzim roku 2009. 

Zmizí úsek častých nehod
Řidiči se zatím v okolí stavby nesetkají s vážněj-

šími dopravními omezeními, neboť stavbaři budou
stavět mimo stávající komunikace. Dopravní
změny přijdou až v poslední fázi stavby v roce
2009, kdy bude doprava přesměrována na nově
postavenou silnici. Ta odvede dopravu i z úseku
častých nehod mezi Kynšperkem nad Ohří
a Arnoltovem. 

Průtah městem dokončí v roce 2008
„Brzké změny naopak čekají řidiče projíždějící

po silnici I/6 Karlovými Vary. Stavbaři pracují na
pětikilometrové západní části průtahu, která by
měla odvést dopravu z úseku mezi Zimním stadio-
nem a Jenišovem a napojit se na již existující
východní část průtahu, která vede od Zimního sta-

dionu po levém břehu Ohře k mimoúrovňové kři-
žovatce na Pražský most. Celá stavba průtahu, jejíž
náklady činí 3,9 miliardy korun, bude dokončena
až v srpnu 2008,“ doplňuje hejtman Pavel.

Listopad uleví přetíženému městu
Již letos v listopadu však bude zprovozněna

jedna její polovina, tedy pro každý směr jízdy jeden
jízdní pruh. To by mělo znatelně ulevit dopravně
přetíženému městu, především frekventovaným
ulicím Chebská a Sokolovská a křižovatce
U Koníčka. Tranzitní a především dálková náklad-
ní doprava, která doposud projížděla městem,
bude svedena na částečně otevřený průtah.

Trocha historie
V současné době slouží řidičům v Karlovarském

kraji již dva úseky rychlostní silnice: sedmikilo-
metrový obchvat Chebu byl dokončen v roce 2000
a pětikilometrový úsek Cheb–Kamenný Dvůr
navázal v roce 2003. Západní část průtahu městem
Karlovy Vary se staví již od září 2004. Jeho součás-
tí bude také nový most spojující městské části Tuh-
nice a Rybáře, respektive Západní ulici s novým
průtahem. Na nově započatou etapu Kamenný
Dvůr–Tisová naváže ze strany od Karlových Varů

Vážení čtenáři, 
vítejte nad stránkami letošní-

ho desátého čísla měsíčníku
vašeho kraje. 

V tomto čísle se bude hodně
hovořit o dopravě. Není divu, po
dlouhých letech příprav se
konečně staví na silnici R6.
V minulých dnech zahájila stavba
další části čtyřpruhu směrem od
Kynšperku. V listopadu se připra-
vuje netrpělivě očekávané částeč-
né zprovoznění průtahu Karlový-
mi Vary, které konečně vyřeší
neustále narůstající dopravní
zátěž v západní části města. 

Dalším horkým tématem jsou
blížící se komunální volby. Je to
čas, ve kterém my všichni jako
občané svých měst a obcí rozho-
dujeme o tom, komu dáme svou
důvěru. Tím dáváme najevo, jak
chceme aby naše města a obec
vypadaly, co chceme, aby se
v našem okolí rozvíjelo, a mimo
jiné také volíme, jak chceme, aby
se naše obec nebo město chovaly
i k nám, občanům. 

Přeji vám proto při nadcházejí-
cích volbách šťastnou ruku. Zvolte
ty, u kterých máte nějakou záru-
ku, že vaši důvěru nezklamou.
Zvolte ty, kteří budou dobře zastu-
povat vás a vaše potřeby a zájmy. 

Těším se na shledanou s vámi
za měsíc nad stránkami předpo-
sledního letošního vydání měsíč-
níku vašeho kraje.

JUDR. JOSEF PAVEL

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

R6 poporoste o další úsek
DALŠÍ ETAPA VÝSTAVBY RYCHLOSTNÍ SILNICE SI VYŽÁDÁ TÉMĚŘ DVĚ A PŮL MILIARDY 

Další stavební etapa dlouho očekávané rychlostní komunikace R6 začala první říjnové pondělí. Úsek
mezi Kamenným Dvorem u Kynšperku nad Ohří a Tisovou u Sokolova bude 7,5 kilometru dlouhý. Cel-
kem si jeho vybudování vyžádá na 2,4 miliardy korun, z toho bude ještě v letošním roce vynaloženo
zhruba 90 milionů korun.

další úsek Jenišov–Nové Sedlo.
Do konce roku 2010 by měla
čtyřpruhová rychlostní komuni-

kace R6 procházet již celým regi-
onem. 

MARKÉTA LADMANOVÁ

Stavbu další etapy silnice R6 v úseku  Kamenný Dvůr–Tisová slav-
nostně zahájili (v popředí zleva) 1. náměstek ministra dopravy Ond-
řej Jašek a hejtman Josef Pavel.                                        Foto archiv

S bohatým kulturním programem vystoupili
žáci základních uměleckých škol z celého regio-
nu. Slavnostní raut pro všechny přítomné připravi-
li studenti Středního odborného učiliště Kyn-
šperk. „Jsme si vědomi toho, že v našem kraji žije
mnoho mladých lidí, jejichž činnost se neomezuje
pouze na plnění školní docházky, dělají něco
navíc, vzdělávají se, trénují, zdokonalují se a ve
svých oborech jsou velmi úspěšní nejen v rámci
republiky, ale i v Evropě a ve světě,“ říká radní
kraje pro oblast školství Kamil Řezníček. „Vážíme
si jich i učitelů, kteří studenty v jejich aktivitách

podporují. Nejúspěšnější studenty i jejich pedago-
gy chceme zviditelňovat a zároveň motivovat k
další činnosti,“ dodává radní Kamil Řezníček. V
rámci setkání si studenti a  pedagogové vyměňo-
vali zkušenosti. Na programu byla i prohlídka
hradu Loket. „Také v příštích letech bychom chtě-
li v této tradici pokračovat a uspořádat slavnostní
předávání cen opět v historických prostorách
některé z významných kulturních památek kraje,“
uzavřel celou akci Kamil Řezníček.                 (HAD)

Volby 2006
Ve dnech 20. a 21. října 2006
se budou konat volby do
zastupitelstev obcí společně
s volbami do Senátu Parla-
mentu České republiky. V pří-
padě, že nebude v I. kole
voleb do Senátu Parlamentu
České republiky zvolen žádný
kandidát, bude se ve dnech
27. a 28. října 2006 konat
jejich II. kolo.

„Česká republika vládu potře-
buje. Pokud tedy není možné
sestavit vládu politickou, obrací-
me se na prezidenta ČR a vyzý-
váme demokratické politické
strany v Parlamentu ČR, aby
umožnily vznik vlády úřednic-
ké, která dovede naši republiku
v co nejkratším čase k předčas-
ným volbám,“ uvádí se v prohlá-
šení Rady Asociace krajů České
republiky, která se 6. října sešla
v Karlových Varech.

Stěžejním bodem programu
bylo jednání s ministryní země-

dělství  Milenou Vicenovou na
téma komplexního rozvoje ven-
kova a vodního a lesního hospo-
dářství. Z jednání vyplynula
potřeba uskutečnění další schůz-
ky hejtmanů s ministryní. Na
této schůzce, která by se měla
uskutečnit do jednoho měsíce,
budou přítomní diskutovat o
velmi důležitém bodu – ochraně
před povodněmi.      

Hejtmani jednoznačně přivíta-
li návrh ministryně Vicenové na
to, aby došlo k posílení vlivu
krajů při správě vodního hospo-

daření formou členství hejtma-
nů v dozorčích radách jednotli-
vých povodí.

Hejtman Libereckého kraje
Petr Skokan upozornil na to, že
v programu Ministerstva země-
dělství ČR není jasně uvedeno,
z jakých zdrojů kraje a obce
budou protipovodňová opatření
spolufinancovat. Rada AKČR
přijala v tomto smyslu stanovis-
ko, které bude v nejbližší

době odesláno na Ministerstvo
zemědělství ČR. S ministryní
Vicenovou hejtmani diskutovali
také o nastavení pravidel zajišťu-
jících cestu k tomu, aby evrop-
ské peníze byly efektivně využi-
ty pro další rozvoj venkova.

Hejtmani dostali také nabídku
k užší spolupráci a k místní kon-
trole hospodaření v lesích
z pozice krajů.

„Máme v úmyslu zadat expert-
ní posudek na to, jak z organizač-
ního hlediska zlepšit vazbu mezi
Lesy ČR, s. p. a kraji,“ říká před-
seda Rady AKČR a hejtman
Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský.           

DAVID HRDINA

RADĚ ASOCIACE KRAJŮ VADÍ NESCHOPNOST POSLANCŮ DOHODNOUT SE NA VLÁDĚ 

Za škodlivou pro zemi a dlouhodobě neudržitelnou považuje Rada
Asociace krajů České republiky neschopnost parlamentu domluvit
se na vládě s jasným mandátem. 

Hejtmani odsoudili parlament

Josef Pavel ocenil žáky a studenty
Na tři desítky žáků a studentů, kteří v loňském
školním roce úspěšně reprezentovali region v
různých oborech, získaly i letos ocenění Karlo-
varského kraje. Pamětní list podepsaný hejtma-
nem Josefem Pavlem, publikaci Karlovarský
kraj, porcelánové sovičky a poháry převzali stu-
denti a zástupci škol, kteří se umístili na předních
pozicích v uměleckých, předmětových či sportov-
ních soutěžích. Slavnostní akce se konala 4. října
v historických prostorách hradu Loket.

Akce se konala v Rytířském sálu hradu Loket.  
Foto archiv

Osobnost kraje
Karlovarský kraj vyhlašuje 2. roč-
ník ankety Osobnost Kraje za rok
2006 v kategoriích Firmy a Nezis-
kové organizace a udělení zvláštní
ceny za mimořádný přínos kraji. 
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Info z Bruselu 

S lovo zastupitele

Změnit pohled evropských úřed-
níků na podávání žádostí a pří-
pravu projektů, a přesvědčit je,
aby místo jimi navrhovaného
postupu zapracovali do vznikají-
cí metodiky jednodušší systém,
se při intenzivním jednání poda-
řilo zástupci Karlovarského kraje
v Bruselu Werner Hauptmann.

„Evropská komise navrhovala
novou, avšak pro malé obce
v našem kraji administrativně
složitější metodiku podávání
žádostí a přípravy projektů.
A právě na toto úskalí jsme
zástupce Evropské komise spo-
lečně s hejtmanem Libereckého
kraje upozornili a snažili se je
přesvědčit o tom, že je třeba pře-
devším obcím vytvořit reálné
a jednoduché podmínky pro
administraci nových projektů
a ne jim „komplikovat život“
vytvářením složitě dostupných
metod. Zástupci komise po hodi-
ně a půl velice živé diskuse vysly-
šeli naše argumenty a přislíbili
jejich zapracování do připravova-
né metodiky,“ líčí průběh jedná-
ní Werner Hauptmann.

Ten se spolu s náměstek hejt-

mana Janem Zborníkem dále set-
kal s pracovníky Evropské komi-
se odpovědnými za hodnotící
proces připravovaných regionál-
ních operačních programů, díky
kterým v příštích sedmi letech
může do kraje přitéci každý rok
zhruba miliarda korun s fondů
EU a kterou bude kraj spravovat.

„Projednali jsme především
reálný časový harmonogram dal-
ších schvalovacích postupů

a udělali si tak názor na termíny
prvního zveřejňování výzev
v příštím roce

se zástupci Stálého Zastoupení
ČR v Bruselu, tedy z pohledu
ministerstva pro místní rozvoj,
které je odpovědné za předložení
komplexních materiálů, tzv. Ope-
račních programů Evropské
komisi - na tom závisí další ofici-
ální negociace předložených
materiálů, tedy další termíny

schvalovacích procesů i pro naše
Regionální operační programy,“
uzavírá Werner Hauptmann.

(HAD)

Werner Hauptmann
Representative of the West
Bohemian Region Karlovy
Vary
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 231 00 47
Fax: +32 2 231 00 57

Vyslanec bojuje za lepší podmínky pro menší obce Karlovarský kraj ve spolupráci
s Projektem Šance o. s.,

Univerzitou Karlovou v Praze 
– 3. lékařskou fakultou, Policií ČR

pořádá seminář na téma

Komerční sexuální 
zneužívání dětí

Termín: 8. 11. 2006 od 12.30 do 17.00 hodin

Místo konání: Zastupitelský sál – budova A
Krajského úřadu Karlovarského kraje,

Závodní 353, Karlovy Vary

Program: 
12.30 – 13.00
Zahájení semináře, úvod do problematiky 
Mgr. Ellen Volavková – uvolněná členka zastupitel-
stva KK
Veronika Bullová, DiS. – manažer prevence krimina-
lity KK 

13.00 – 14.00 
Komerční sexuální zneužívání dětí v České republice 
a mezinárodní program AGIS
László Sümegh – Projekt Šance, o.s. Praha

14.15 – 15.15
Výsledky výzkumné pilotní studie zaměřené na
komerční sex středoškoláků
Pilotní studie se uskutečnila v roce 2006 na všech
středních školách v Chebu a na několika vybraných
školách v Praze.
MUDr. Eva Vaníčková, CSc. – Univerzita Karlova
v Praze (3.LF)

15.15 – 16.15
Speciální policejní tým Eger
prap. Jiří Ištvaník, nprap. Petr Burič – Služba kri-
minální Policie a vyšetřování Cheb 

16.15 – 17.00
Diskuse 

Seminář je bez účastnického poplatku. Z organi-
začních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti
telefonicky na 353 502 257 nebo e-mailem do
1. 11. 2006 na: veronika.bullova@kr-karlo-
varsky.cz Přihlášky akceptujeme dle datumu při-
hlášení, kapacita sálu pro účastníky je 70 míst.

Vážení čtenáři,
pamatuji si, že ještě před

rokem vládla v Karlových
Varech ohledně mostu spojují-
cího budoucí průtah s Tuhnice-
mi poměrně skeptická nálada.
Jako jediné možné řešení se
zdálo, že město Karlovy Vary
zainvestuje celou stavbu mostu
ze svého rozpočtu.

Poté, co o tomto řešení začaly
psát všechny karlovarské dení-
ky, jsem začal jednat s vedením
kraje i města, s hejtmanem Kar-
lovarského kraje Josefem
Pavlem a s prvním náměstkem
hejtmana  Janem Zborníkem,
stejně jako s primátorem města
Karlovy Vary Zdeňkem Roubínkem
a náměstkem primátora Petrem Keřkou.
Zároveň jsem tuto problematiku projednával
také s poslancem za Karlovarský kraj Milo-
šem Paterou, který ze své pozice v poslane-
cké sněmovně intenzivně prosazuje další roz-
voj dopravní infrastruktury v regionu.

Vedení města i kraje projevilo zájem hledat
výhodnější řešení chystané stavby, a proto
jsem vstoupil do jednání s Ministerstvem
dopravy. Počátkem letošního roku proběhlo
společné pracovní setkání za účasti hejtmana,
Zborníka, Keřky a náměstka ministra dopra-
vy pro silniční dopravu Jiřího Kubínka. Tam
byla stanovena základní koncepce řešení této
stavby, která se v následujících měsících

d o p r a c o v á v a l a
a upřesňovala. Další
nezbytná jednání
jsem absolvoval na
ministerstvu dopra-
vy a s vedením Stát-
ního fondu dopravní
infrastruktury. 

Po několika měsí-
cích, na závěrečném
jednání o výstavbě
tuhnického mostu,
kterého se zúčastni-
li zástupci města
i kraje, ale také
Pavel Švagr, ředitel
Státního fondu
dopravní infrastruk-

tury, došlo k definitivní dohodě o financování
této stavby. Na celkových nákladech ve výši
140 milionů korun se bude město Karlovy
Vary podílet částkou 22 milionů.

Myslím si, že je dobré připomenout, proč
tuhnický most vlastně vzniká a jak bude vypa-
dat. Hlavním významem stavby je doplnění
propojení obou břehů Ohře v místě, kde toto
propojení citelně chybí. Důsledkem toho je
současné dopravní přetížení dvou nejbližších
dvoupruhových mostů a navazujících komu-
nikací pro a proti proudu řeky: Chebského
mostu a mostu Dvorského. Předpokládá se,
že tuhnický most bude využívat zhruba
18500 vozidel denně, mezi nimiž bude 6500
vozidel, která v současné době jezdí přes

Chebský most, 3500 vozidel používajících
Dvorský most a asi 700 vozidel z mostu Ost-
rovského. Překvapivým výsledkem dopravní
studie je, že o zhruba 900 vozidel stoupne
intenzita dopravy na dostatečně kapacitním
Pražském mostě – pro jízdu z východní části
Drahovic do Tuhnic či Doubí bude rychlejší
přejet na druhý břeh, využít průtah městem
a vrátit se přes řeku po novém mostě. Tím by
se mělo také ulevit centru, především v uli-
cích Západní, Horova, Vítězná, Drahomířino
a Mattoniho nábřeží. 

Na Západní ulici vznikne nová jednopru-
hová okružní křižovatka o vnějším průměru
40 metrů. Navazující most bude zavěšen na
dvou pylonech stojících mimo koryto řeky
a bude 120 metrů dlouhý. Most je projekto-
ván s ohledem na stoletou vodu řeky Ohře.
Celková délka spojovací komunikace mezi
Západní ulicí a průtahem I/6 na druhém
břehu, včetně zmiňovaného mostu, bude 520
metrů. Tuhnický most spolu se Západní
ulicí, Chebským mostem a průtahem I/6
vytvoří přirozený městský okruh.

To, jak se nakonec podařilo vyřešit výstav-
bu tuhnického mostu, je důkazem, že
dobrých výsledků se dosahuje daleko snáze,
pokud se všechny zainteresované strany
snaží spolu jednat a nacházet mnohostranně
přijatelná řešení. Jinými slovy, spolupráce
přináší lepší výsledky než netolerance
a negace. Tak také zní moje krédo pro práci
v zastupitelstvu Karlovarského kraje.

ING. JOSEF MALÝ (KDU-ČSL)

Finanční kontrolou ve veřejné
správě se zabývá Oddělení veřej-
nosprávní kontroly a její metodi-
ky Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje

„Jeho prvořadým úkolem je
vytvoření kvalitního informační-
ho systému, který je základním
předpokladem pro sběr potřeb-
ných informací sloužících pro
kontrolní šetření,“ vysvětluje
ředitel Úřadu Karlovarského
kraje Roman Rokůsek. 

Karlovarský kraj jako zřizova-
tel příspěvkových organizací
v oblasti školství, kultury, zdra-
votnictví a sociálních věcí začal
počátkem roku 2003 s uskuteč-
ňováním procesu, jehož cílem
bylo sjednotit u všech příspěvko-
vých organizací programové
vybavení pro vedení účetnictví
a z této centrální databáze pak
pomocí moderního softwaru zís-
kávat rychlé  a efektivní informa-
ce pro finanční plánování, řízení
a kontrolu jím zřízených organi-
zací.

„Tento jednotný integrovaný
informační ekonomický systém
umožňuje oddělení veřejnos-
právní kontroly a její metodiky
v období před zahájením veřej-

nosprávní kontroly na místě pro-
vést podrobnou analýzu dat přís-
pěvkové organizace. Cílem je zís-
kat přehled o jejím hospodaře-
ní,“ upřesňuje R. Rokůsek. 

Analýzou jsou prověřovány
takzvané rizikové oblasti, tedy
nehospodárné, neúčelné a nee-
fektivní vynakládání veřejných
prostředků při nákupu dlouho-
dobého a krátkodobého hmotné-
ho majetku, zásob, služeb či
povinnost zadat výběrové řízení
nebo obcházení předpisů vztahu-
jících se k povinnosti vyhlásit
výběrové řízení záměrným děle-
ním větších dodávek stavebních
prací nebo služeb. 

„Tento ekonomický systém
také přispívá k racionalizaci pra-
covních činností úředníků
a úspoře jejich času, neboť snižu-
je pracnost a dobu potřebnou pro
shromažďování informací
a namísto zdlouhavého listování
v šanonech nabízí rychlou alter-
nativu v podobě analýzy, odhalu-
jící kladné či záporné odchylky,
k odkrývání slabých míst v hos-
podaření příspěvkových organi-
zací či jejich motivaci při hledání
úspor,“ uzavírá R. Rokůsek.

(LAM)

Čas úředníků uspoří nový systém

Procentní vyjádření poměru objemu
plněných veřejných příjmů u vybrané-
ho vzorku operací, které byly v pří-
slušném roce na místě přezkoumány

Procentní vyjádření poměru objemu
plněných veřejných výdajů u vybrané-
ho vzorku operací, které byly v pří-
slušném roce na místě přezkoumány

Text 2004 2005

15 % 28 %

11 % 18 %

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v roce 2005 oproti roku 2004
došlo k nárůstu přezkoumaného vzorku jak u veřejných příjmů, tak
i u veřejných výdajů.

Zástupce kraje Werner Hauptmann (druhý zprava) bojuje o další dotace pro region.                         Foto archiv
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množstevní slevy! 
Možnost splátkového prodeje

Výrazné
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inzerce

Tegalit – střecha jak ji neznáte V březnu se na našem trhu objevila nová betonová střešní krytina společnosti Bra-
mac. Jedná se o tvarově jednoduchou, plochou a přiměřeně tenkou krytinu
s názvem Tegalit. Jako každá zajímavá novinka má nadšené obdivovatele i ty,
které vůbec neosloví. My jsme se zeptali těch, které již s Tegalitem zkušenosti mají
– majitelé domků se střechou Tegalit.

Co na to stavebník?
O zkušenosti se střešní krytinou Tegalit se

s námi podělili i majitelé staršího rodinného
domku, nyní i penzionu v Kašperských horách.
Již na první pohled se jejich dům liší od okolních
domů a sice svou černou střechou. Sousední
domy mají nevzhledné plechové krytiny, avšak
střecha na tomto domě téměř září do všech stran
svou novotou a hlavně pěkným, klidným vzhle-
dem. Rozhodli jsme se pro renovaci střechy, pro-
tože nám již skrz tu starou plechovou zatékalo.
Dlouho jsme se rozhodovali, jakou krytinu zvo-
lit, ale pak nám syn poradil Tegalit, tak jsme na
jeho názor dali a jsme za to moc rádi. Líbí se
nám,“ vyprávějí starší, velmi milí manželé, učite-
lé z povolání. „I když se jedná zde v Kašperských
horách o horskou chráněnou oblast, nebyly se
schvalováním Tegalitu ze strany stavebních
úřadů žádné problémy, zkrátka se sem hodí,
i když vypadá tak jednoduše, stroze“, přisvědču-
je šikovný majitel.

O výběru krytiny Tegalit dlouho neváhal ani
majitel krásného, rekonstruovaného statku pan
Hořejší z Hrazan, středních Čech. Krytina Tega-
lit ho zaujala na jednom z veletrhu bydlení, jen
barvu dlouho zvažoval. „Téměř všichni sousedé

mají červené střechy, takové až nepřirozené čer-
vené, do barvy višňě a to se mi příliš nelíbilo.
A pak mi pan pokrývač Kolář ukázal černou
barvu Tegalitu, i on se za ni přimlouval. A měl
pravdu, k naší žluté fasádě se černá barva stře-
chy hodí naprosto skvěle a svým jednoduchým
vzhledem nepopouzí mé oko, které má raději
čisté tvary. I sousedům se nakonec naše střecha
velmi líbí…,“ spokojeně zakončuje pan Hořejší.

Jak je patrné, střešní krytina Tegalit opravdu
vyplnila určitou „díru“ na trhu se střešními kry-
tinami a má budoucnost jistou. Stále více staveb-
níků totiž inklinuje k moderním jednoduchým,
hladkým tvarům. 

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

inzerce

Jsou to 23/02 ZO
ČSOP BERKUT,
Zahrada Teplá na rea-
lizace komunitního
dne, případně akčního
plánování pro cílovou
skupinu s cílem pro-
pagovat činnost orga-
nizace a možnosti
zapojení občanského
sektoru do jejích akti-
vit. 

Sdružení zdravotně postiže-
ných Karlovy Vary hodlá vybra-
né prostředky použít na pořádá-
ní společenských a rehabilitač-
ních aktivit členů za účelem
jejich zapojení do kolektivu lidí. 

Posledním vylosovaným je
skupina „street dance crew“
RAPpresent Karlovy Vary. Ta
hodlá investovat do vybavení
prostoru tělocvičny zrcadly
a nastudování netradičního typu

vystoupení, ve kterém
by byly spojeny
moderní taneční styly
street dance se zpě-
vem klasického
pěveckého souboru.

V průběhu celého
října se také v jednotli-
vých neziskových
organizacích uskuteč-
ní dny otevřených
dveří. Podrobnosti

k celé akci včetně konkrétních
termínů najdete na www.pozne-
jmese.org.

Kampaň je zaměřena na pro-
pagaci a podporu neziskového
sektoru v Karlovarském kraji.
Projekt připravili občanské
sdružení PROTEBE live, krajští
manažeři projektu Partnerství
pro budoucnost Karlovarského
kraje a Armáda spásy Karlovy
Vary.

„Neziskový sektor je organic-
kou součástí naší společnosti
a v současné době je v mnoha
oblastech již nezastupitelný.
Umožňuje nám, občanům, utvá-
řet společně obývaný prostor
tak, aby vyhovoval našim život-
ním potřebám, a zároveň se neo-
bejde bez podpory široké veřej-
nosti.

My všichni – jednotlivci i pod-
nikatelský sektor Karlovarské-
ho kraje, máme jedinečnou pří-
ležitost zapojit se do aktivit
svých organizací formou pří-

spěvku v rámci veřejné sbírky,“
připomíná radní Ellen Volavko-
vá. 

Průběh sbírky je možné sledo-
vat na transparentním účtu
občanského sdružení PROTEBE
live na www.ebanka.cz, číslo
účtu 2495944001/2400, kam lze
zasílat příspěvky od 2. 10. do 27.
10. 2006. Své příspěvky můžete
poskytnout i na sběrných mís-
tech v Karlových Varech, Chebu
a Sokolově. Dne 17. října vás
osloví dobrovolníci přímo v uli-
cích těchto měst. 

Podpořte neziskový sektor!
Vyjádřit svou podporu nelehké práci dobrovolníků může každý
občan či firma v rámci tradiční akce nazvané 30 dní pro neziskový
sektor. V Karlovarském kraji je pořádána veřejná sbírka na podpo-
ru činnosti tří organizací. Ty byly vylosovány z celkem 25 přihláše-
ných a výtěžek sbírky bude mezi ně rovnoměrně rozdělen po jejím
ukončení 27. října 2006.

V posledních týdnech se
hodně mluví o dopravních
stavbách v kraji. Jak se na
ně díváte vy?

Jsem rád, že se konečně začí-
ná Karlovým Varům přibližovat
vysněná R6. Průtah se dokonču-
je, a ještě letos se po něm bude-
me moci konečně projet, ačkoliv
pouze v polovičním profilu. Staví
se také komunikace od Kynšper-
ka k Tisové. Je však třeba říci, že
podle usnesení vlády z roku 2002
měla vést čtyřpruhá rychlostní
silnice z Pomezí až do Prahy do
roku 2010. Je smutné, že sliby
minulých vlád nebyly k ničemu.
Přesto s radostí vítám každý
pokrok. A věřím, že se do roku
2010 podaří propojit novou R6
alespoň celý Karlovarský kraj.

Vedení kraje stavbu R6 pod-
poruje od samotného začát-
ku.

Ano, snažíme se o její co nej-
rychlejší dokončení. Pro život
a další rozvoj kraje má tato
komunikace zásadní význam.
Veliký význam mají aktivity pana
poslance Miloše Patery, který je
například iniciátorem Monitoro-
vacího a podpůrného výboru pro
výstavbu rychlostní silnice R6.
Toto sdružení si klade za cíl
všemi dostupnými prostředky
podporovat urychlení dostavby
této komunikace, která konec-
konců netrápí pouze Karlovar-
ský, ale také Středočeský
a Ústecký kraj. 

Rád bych také ocenil práci
Josefa Malého, krajského zastu-

pitele, který intenzivně jednal
především o dostavbě průtahu
Karlovými Vary a související
důležité stavbě Tuhnického
mostu. Zároveň je také aktivním
členem dozorčí rady Mezinárod-
ního letiště Karlovy Vary, má
tedy s dopravou v kraji opravdu
hodně společného.

Pan Malý je ale zastupitelem
za KDU-ČSL, tedy stranu
opoziční...

Ano, je. Přesto prokázal inicia-
tivu, vedl úspěšná jednání a při-
nesl konkrétní výsledky. Nezále-
ží mi na politické příslušnosti, ale
na odvedené práci. A za panem
Malým prostě vidím kus vykona-
né práce.

ROZHOVOR VEDL (HAD)

Nové trendy vzdělávání představí letošní 13. ročník prezentační
výstavní akce Škola 2007 Karlovy Vary. Výstavu pořádá ve dnech
31. října–2. listopadu 2006 v lázeňském sanatoriu Thermal Úřad
práce v Karlových Varech, Národní institut pro další vzdělávání,
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary a firma Top info. 

„Jedná se o výstavu se zaměřením na možnosti vzdělávání,
výběr studijních a učebních oborů v rámci regionu i vybraných
speciálních škol z celé ČR včetně vysokých, nástavbových, poma-
turitních forem studia. Dále vybavení škol a učební pomůcky,“
vysvětluje radní Kamil Řezníček.

Protože mottem letošního ročníku jsou nové trendy ve vzdělá-
vání, přijali účast na výstavě i zástupci ministerstva školství a tělo-
výchovy se svými diskusními fóry pro veřejnost a Národní institut
pro další vzdělávání s širokou znalostí aktuální problematiky. 

Výstavu budou po tři dny doprovázet různá vystoupení, diskusní
fóra s problematikou školství, módní přehlídky, mladé orchestry a
ukázky činností odborných škol, velkoplošná projekce nových výuko-
vých programů. Celá akce patří i mezi důležité nástroje marketingu. 

„Myslíme si, že postavení a význam výstav a veletrhů nenahra-
dí ani dynamický rozvoj elektronické komunikace včetně interne-
tu. Výstavu Škola 2007 v Karlových Varech každoročně navštíví
kolem 8000 lidí včetně absolventů středních i nástavbových forem
studia. Je o ni velký zájem nejen mezi odbornou veřejností, která
ji využívá k výměně nových zkušeností mezi školami, ale i mezi
rodiči žáků základních škol a dále veřejností se zájmem o budou-
cí uplatnění na současném trhu práce,“ říká K. Řezníček. 

Návštěvníci se mohou těšit na přibližně 50 expozic z regionu i
mimo region včetně vyšších odborných a vysokých škol. Na výsta-
vě budou umístěny i stánky úřadu práce a pedagogicko-psycholo-
gické poradny s jejich informačním a poradenským centrem. 

„Velmi se také těšíme na nové školy, které ještě v Karlových
Varech nevystavovaly, tedy Středočeský vysokoškolský institut a
VOŠ hotelová Kladno, 1. drogistické učiliště M. Lázně, ISŠTE
Sokolov, Jezdecká akademie M. Lázně, Evropské jazykové gym-
názium,Veterinární škola z Českých Budějovic, SPŠ a VOŠ rybář-
ská  z Vodňan a další,“ uzavírá radní Řezníček.

NEVÍTE, JAK DÁL PO UKONČENÍ ŠKOLY?
ÚP K. Vary, PPP, NIDV a Top info zvou rodiče a žáky na 

XIII. ROČNÍK PRESTIŽNÍ AKCE ŠKOLA 2007
KARLOVY VARY foyer VS THERMAL

31. 10.–2. 11. 2006, od 9.00 do17.00 h.
Slavnostní otevření výstavy: 31. 10. od 12.00 hod.

DĚTEM NABÍDNE VZDĚLÁNÍ ŠKOLA 2007

Sběrná místa: 
• Karlovy Vary: 

ARAL – čerpací stanice, Pobřežní 22
Krajská knihovna Závodní 378/84
Knihkupectví BETA  Pavel Dobrovský, Varšavská 7
Česká pošta, T. G. Masaryka 1
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88 

• Cheb:
Knihkupectví NAVA, tř. Svobody 10
Městská knihovna, Obrněné brigády 572/18
Městský úřad, nám. Krále Jiřího 14
Infocentrum, nám. Krále Jiřího 33 

• Sokolov: 
Zelená lékárna, Delvita, Ural.

Mgr. Ellen Volavková 

Hejtman: Nezáleží mi na politické
příslušnosti, ale na odvedené práci



SIMPLY CLEVER

ŠKODA FABIA ZA 1 Kč
A MĚSÍČNĚ 3 500 Kč
S LEASINGEM OD ŠKOFINU

Nabízíme Vám vůz Škoda Fabia
včetně ABS, airbagu řidiče,
posilovače řízení a mnoha
dalšího za 1 Kč a měsíční
splátky 3 500 Kč, s leasingem
od ŠkoFINu. V případě poji-
štění u České pojišťovny
získáte navíc ještě sadu
zimních pneumatik zdarma.
Nebo přenosnou navigaci,
pokud vůz pojistíte u Allianz. 
A to není zdaleka všechno.
Navštivte nás proto co nej-
dříve, těšíme se na Vás.

RPSN od 4,15 %, doba leasingu 60 měsíců,
cena vozu 265 900 Kč, zůstatková hodnota 
35 %. Akce platí do 31. 10. 2006.

Komb. spotřeba a emise CO2
modelu Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 
124–185 g/km

ŠkodaFabia

DĚLÍTE SE S NÁMI O VŠECHNO
TEĎ JE ČAS VÁM TO VRÁTIT

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
Ke Hřbitovu 1
Tel. : 354 547 830
Fax:  354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz 
www.autoschoner.cz 

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

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

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

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

• solidní jednání • garance původu 
servisní knížky • prověřené vozy spol. Cardetect
splátkový prodej • výkup • protiúčet • komise

jistota vašeho nákupu

S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA AŽ 5000 Kč
Sadová 1289/19, 350 02 CHEB

Tel./Fax: 354 430 300, mobil: 774 41 88 81
e-mail: carstip@seznam.cz, www.carstip.cz

VÝBAVA V CENĚ VOZU:
• ABS, airbag řidiče a spolujezdce
• 15“ kola
• světlomety s dvojitou optikou
• autoradio CD + MP3
• elektrohydraulický posilovač řízení
• výškově nastavitelná sedačka řidiče
• výškově a podélně nastavitelný 3 paprskový

sportovní volant
• elektronický imobilizér
• ukazatel venkovní teploty
• nárazníky v barvě vozu
• boční ochranné lišty, zadní spoiler

nebo
akontace: 12 500,- Kč
splátka: 4 732,- Kč
zůstatková hodnota: 1 190,- Kč

Pro více informací volejte CARS BAD Tel.: 355 329 833, 355 329 860

Akce platí pro vozy objednané do 31. 10. 2006    |    Cena je platná při financování od CAC leasing, při platbě v hotovosti platí cena 249 900,- Kč.

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515
www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje
Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
Michal Jílek    608 200 525 SC
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Společnost CARS BAD – autori-
zovaný prodejce vozů ŠKODA

a SEAT, oslavila 11 let působení
v Karlových Varech na Jáchymov-
ské ulici.

Moderní autosalony ŠKODA
a SEAT nenabízejí jen prodej a servis
nových vozů ŠKODA a SEAT, ale širo-
ké spektrum služeb pro zákazníky.

Například :
auto plus – prodej prověřených

ojetých vozů
roční auta – široká nabídka čítají-

cí 500 až 600 zánovních vozidel
zkušební jízda – možnost jízdy

jakýmkoliv vozidlem z naší nabídky
zákaznická karta CARS BAD fami-

ly – majiteli těchto karet se automaticky
stávají zákazníci, kteří si u nás zakoupí
nové nebo ojeté vozidlo. S kartou vám
poskytneme různé slevy a výhody.

service mobil – 24 hodin denně vám
pomůžeme, když to nejvíc potřebujete

odtahová služba – k dispozici 24
hodin denně

náhradní vůz – pokud potřebujete
zapůjčit vůz, rádi vám ho na požádání
poskytneme.

Samozřejmostí je servis na vyso-
ké profesionální úrovni, jehož sou-
částí je také měření emisí, pneuser-
vis, seřízení geometrie, měření tlu-
mičů a brzd a další servisní služby.

Společnost za velice vysokou kva-

litu poskytovaných služeb získala cer-
tifikát evropské jakosti ISO 9001:
2000, který vlastní od roku 2001
a každý další rok jej opět obhajuje.
Přijeďte se sami přesvědčit, rádi
vás uvítáme!

MARTIN KULE, VEDOUCÍ PRODEJNÍHO TÝMU CARS BAD S.R.O.

AUTO-MOTO V KARLOVARSKÉM KRAJI
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Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779 

Inzertní oddělení

Roman Zápolský

www.ceskydomov.cz

e-mail: vary@consultants.cz

příští vydání 20. 11. uzávěrka inzerce 9. 11. 2006

INZERCÍ U NÁS OSLOVÍTE 132 000 DOMÁCNOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI!!!
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Do této spolupráce by se měly
zapojit firmy, školy a úřady
práce. Profitovat z ní by měli pře-
devším studenti, kteří by od sou-
stavně vzdělávaných pedagogů
měli získat co nejkvalitnější
informace.

Umožní celoživotní 
vzdělávání

„Základem je vznik systému
celoživotního učení pedagogů
vybraných středních a vyšších
odborných škol Karlovarského
kraje s podporou významných
regionálních zaměstnavatelů
z oblasti průmyslu, zejména sek-
toru výrobců automobilové tech-
niky. Systém je založen na reali-
zaci projektu IQ Auto v podmín-
kách Karlovarského kraje s vyu-
žitím jeho dosavadních zkuše-
ností, partnerské základny, orga-
nizačních, personálních i formál-
ních předpokladů, včetně projek-
tu schváleného ministerstvem
školství s názvem Zkvalitňování
vzdělávání ve školách a škol-
ských zařízeních,“ vysvětluje
hejtman Josef Pavel.

Informovanost zajistí
semináře

Konkrétně by se v následují-
cím dvouletém období mělo do
vzdělávacího systému zapojit 7–
9 státních i soukromých střed-
ních a vyšších odborných škol
z Kralovarského kraje a celkem
na čtyři desítky jejich pedagogů. 

„Vybrané školy budou mít
také možnost exkurzí a odbor-
ných seminářů,“ doplňuje radní
Kamil Řezníček.

Zapojí se 
i zaměstnavatelé

Dvě členské firmy ze sektoru
automobilového průmyslu navrh-
nou 4 témata vzdělávacích progra-
mů pro akreditaci systému dalšího
vzdělávání pedagogů odborných
předmětů a odborného výcviku.
Tím se vytvoří základna partner-
ského systému dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, který
bude trvale doplňován i dalšími
významnými zaměstnavateli Kar-
lovarského kraje, inovován
a početně zvyšován. Přednášky

a exkurze z prostředí firem
a doprovodné texty k odborným
tématům umožní pedagogům
a managementům škol v souladu
se školským zákonem tvořit nové
školní programy s vyšší podporou

průmyslu Karlovarského kraje
a celého odvětví průmyslu ČR.
V regionu se zapojila firma
METALIS NEJDEK, s. r.
o. a WiTTE Nejdek spol. s r. o.

DAVID HRDINA

Studenti získají kvalitnější informace

„Za to bylo skoro pět desítek
knihoven v regionu vybaveno
novou počítačovou technikou
včetně softwaru. Následně byly
připojeny k internetu nebo bylo
stávající připojení zkvalitněno.
Tím se podařilo podstatně zvýšit
počet míst, která veřejnosti nabí-
zejí přístup k internetu,“ vysvět-
luje náměstek hejtmana Jiří
Behenský.

V regionu je občanům k dispo-
zici 123 veřejných knihoven (32
knihoven včetně Krajské knihov-
ny Karlovy Vary profesionálních
a 91 knihoven s pracovním úvaz-
kem knihovníka kratším než 15

hodin týdně, tedy neprofesionál-
ních).

Dostupnost knihovnických
a informačních služeb všem
občanům regionu je ze zákona
podporována výkonem regionál-
ních funkcí knihoven. Ty přispí-
vají k vyrovnání rozdílů v kvalitě
služeb poskytovaných knihovna-
mi obyvatelům měst a malých
obcí. Jejich výkon je celostátně
koordinován. 

V Karlovarském kraji vykoná-
vá regionální funkce krajská kni-
hovna, jež část svých kompeten-
cí v této oblasti přenáší na měst-

ské knihovny v Chebu a Sokolo-
vě, které pečují o knihovny ve
svých regionech. Regionální
funkce jsou financovány z rozpo-
čtů příslušných krajů.

Knihovny v Karlových Varech,
Chebu a Sokolově ostatním posky-
tují poradenské a konzultační služ-
by, zajišťují vzdělávání a proškolo-
vání knihovníků, zpracovávají sta-
tistiky činnosti knihoven, provádě-
jí revize knihovních fondů.

„Velkou péči věnují knihovním
fondům neprofesionálních kniho-
ven. Pro ně nakupují a zpracováva-
jí knihy pořízené za finanční pro-
středky obcí a za dotaci v rámci
regionálních funkcí od Karlovar-
ského kraje, a vytvářejí tak výměn-
né knihovní fondy, které po kni-
hovnách cirkulují, a čtenáři si tak
mohou vybírat z mnohem většího
množství publikací,“ uzavírá Jiří
Behenský.                               (HAD)

Čtenářům nabídne internet každá knihovna

Nové působiště pro praktickou
část výuky získaly v Karlových
Varech žáci v učebních oborech
kuchař, číšník-servírka a společ-
né stravování. Kraj totiž investo-
val téměř deset milionů korun do
rekonstrukce objektu restaurace
Luna. 

„Část rekonstruovaného praco-
viště bude nově sloužit jako škol-
ní jídelna s kapacitou do 150 stra-
vovaných. Veřejnosti bude nadále
k dispozici restaurace s kapacitou
60 míst, dále pak salonek a letní
terasa. Obsluha a výroba pokrmů v restauraci i produkce stravy pro
školní jídelnu bude realizována v rámci praktického vyučování žáků
školy,“ vysvětluje hejtman Josef Pavel (na snímku vlevo).          (HAD)

Specializované školení bylo
zaměřeno především na postavení
starostů jako volebního orgánu při
zajišťování přípravy a průběhu
voleb v obci, hlavní důraz byl kla-
den na dodržování zákonných lhůt
jednotlivých kroků přípravy od
podání kandidátních listin přes
jejich registrace, tisk a distribuce
hlasovacích lístků, jmenování zapi-
sovatele okrskové volební komise
a obsazení okrskových volebních
komisí delegovanými členy nebo
členy jmenovanými starostou
v případě, že nebyl naplněn nejniž-
ší starostou stanovený počet členů
okrskové volební komise. 

Barevné obálky 
pomohou

Další část školení se zaměřila
na samotný průběh hlasování
a sčítání hlasů. Protože ve voleb-
ním obvodu Sokolovska budou
probíhat současně i doplňovací
volby do 1/3  Senátu, byla část
školení věnována i této problema-
tice, zejména pak vlastnímu hla-
sování, pro které obdrží volič dvě

barevně odlišené úřední obálky.
Pro volby do Senátu je obálka
žlutá a pro volby do zastupitelstva
obce šedá. Záměna hlasovacích
lístků a úředních obálek má za
následek neplatnost hlasu.

Seznamy voličů 
uspořádali

Důležitým tématem školení
bylo dále vysvětlení problematiky
vedení stálého seznamu voličů,
dodatku stálého seznamu voličů
pro cizince oprávněné volit při
komunálních volbách, a to z toho
důvodu že kontrolní činností kraj-
ského úřadu jsou zjišťovány
některé nedostatky při vedení
těchto seznamů voličů. Z tohoto
důvodu bylo starostům přislíbe-
no, že krajský úřad vypracuje pro
městské a obecní úřady metodi-
ku, aby seznamy voličů byly jed-
notné a v souladu se zákonem. 

Proškolí také komise
Vzhledem k tomu, že starosto-

vé obcí stanoví nejnižší počty

členů okrskových volebních
komisí, svolávají její první zase-
dání, jmenují a odvolávají zapiso-
vatele těchto komisí, byla dále
část školení věnována tomuto
volebnímu orgánu, protože bez-
prostředně zodpovídá za hlaso-
vání a zpracování výsledků voleb
v okrsku. Byla jim poskytnuta
i informace o přípravě školení
okrskových volebních komisí,
která proběhnou ve dnech od 3.
10. do 12. 10. 2006, a rovněž
obdrželi harmonogram těchto
školení. 

Při něm bude položen
důraz hlavně na kontrolu
oprávněnosti voličů volit
v jejich volebním okrsku,
aby nedošlo k situaci jako
při volbách do Poslane-
cké sněmovny, kdy jeden
volič volil ve dvou
volebních okrs-
cích.

Starostové
byli dále
informováni
o předpi-
s e c h
upravu-
j í c í c h
odmě-
ny pro

členy okrskových volebních
komisí, jejich výši a způsobu
vyplácení. 

V souvislosti s provedením
voleb do obecních zastupitelstev
byla závěrečná část školení věno-
vána problematice činnosti sta-
rostů po volbách, jejich kompe-
tencím ode dne voleb do zastupi-
telstva obce do dne konání usta-
vujícího zasedání nově zvolené-
ho zastupitelstva obce, dále orga-
nizaci a průběhu ustavujícího
zasedání zastupitelstva s tím, že

krajský úřad vypracuje pro
konání ustavujícího zase-

dání metodiku obsahující
i návrhy příslušných

usnesení.

Nové výjezdové stanoviště Územní zdravotní a záchranné služ-
by Karlovarského kraje bude v říjnu tohoto roku dokončeno
v Horním Slavkově. Zkvalitní se tak obslužnost této části regionu,
zkrátí se dojezdová doba sanitních vozů a posílí se mimo jiné
i integrovaný záchranný systém kraje. 

„Zastavěná plocha dosahuje téměř čtyři sta metrů čtverečních.
Stavba zahrnuje dvojgaráž pro sanitní vozy, šatny, dezinfekční
místnost, sklad odpadu, automobilový sklad, sklad kyslíku, obyt-
nou část s pokoji pro lékaře, společenskou místnost s kuchyňkou,
sklad zdravotnického materiálu, léků a parkoviště pro zaměst-
nance,“ vypočítává radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský.

K areálu patří také nově upravená zahrada o rozloze 560 metrů
čtverečních.                                                                             (AFI)

K vytvoření konkrétní a systémové politiky zaměstnanosti, vedoucí
ke zvýšení úrovně přípravy pracovníků na výkon práce v průmyslu,
by měl přispět nový projekt Sdružení automobilového průmyslu
a Karlovarského kraje. 

Ředitel krajského úřadu informuje

Dohodu o spolupráci podepsal za Sdružení automobilového průmyslu jeho
předseda Vratislav Kulhánek (vlevo), za Karlovarský kraj hejtman Josef Pavel 

Slavkovští se dočkají nového
stanoviště záchranné služby

Starostové se připravovali na volby

Kvalitní internetové připojení nabídne od konce příštího roku každá
veřejná knihovna v regionu. Díky projektu Informační a komuni-
kační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje, který vypra-
covala Krajská knihovna, se dosud podařilo na internetizaci získat
dotaci ze strukturálních fondů EU. Celkový rozpočet přitom dosáhl
téměř deseti milionů korun. 

Veřejné knihovny Karlovarského kraje obsluhované v rámci regionálních funkcí

Školení starostů především menších měst a obcí, které má pomoci k zajiš-
tění bezproblémového chodu voleb do zastupitelstev, připravil Krajský
úřad Karlovarského kraje. Právě jemu zákon ukládá odpovědnost za
organizační a technické zajištění přípravy, průběh a provedení voleb
v kraji. Ty komunální se letos uskuteční ve dnech 20.–21. října 2006.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

„Povinnost změnit právní
formu nemocnic uvedených
v seznamu, který byl přílohou
zákona, v termínu do 28. listopa-
du, Ústavní soud zrušil stejně
jako samotný seznam, sestavený
bývalým ministrem zdravotnictví
Davidem Rathem,“ vysvětluje
radní pro oblast zdravotnictví Jiří
Mutinský. Krajské nemocnice
tak dál zůstanou ve správě kraje,
kterému se je za uplynulé roky
podařilo značně vylepšit z hledis-
ka hospodaření i vybavení,
a budou poskytovat i nadále kva-
litní péči. 

„Rozsah péče mělo určovat
ministerstvo, přičemž souhlas
zřizovatele, například kraje,
nebyl nutný. Náklady, které by se
nepodařilo vykrýt ze zdravotní-
ho pojištění nebo z rozpočtu
státu, nesl na svých bedrech
podle zákona zřizovatel, i kdyby
vznikly chybným rozhodnutím
direktivního řízení ministerstva,
to by byl obrovský zásah do
finanční samostatnosti územních
správních celků,“ vypočítává
některé nedostatky zrušeného
zákona J. Mutinský.

(AFI)

Nemocnice budou
dál fungovat!

Zabránit uvrhnutí zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji
i celé republice do protiústavního prostředí se nakonec podařilo
Ústavnímu soudu. Ten na konci září rozhodl o zrušení některých
částí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických
zařízeních a o změně některých souvisejících zákonů.

Žáci si uvaří v Luně sami



Říjen | strana 7 KARLOVARSKÝ KRAJ Kultura

Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111

tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího

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

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská

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

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

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

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

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

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová 

tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

vedoucí odboru
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

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
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420

josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr

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

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

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

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

www.kr-karlovarsky.cz

„Na veletrhu Golf Europe 2006
vystavoval ve společném roho-
vém stánku spolu s agenturou
CzechTourism, která také nesla
větší část nákladů. Kraj tu propa-
goval golfová hřiště v regionu,
nabídky tour-operátorů v oblasti
golfu a nabízel propagační letáky
s dalšími nabídkami cestovního
ruchu u nás,“ říká náměstek hejt-
mana pro oblast kultury, oblast
památkové péče a oblast cestov-
ního ruchu Jiří Behenský.

Na veletrhu FairWay 2006 se
Karlovarský kraj prezentoval
samostatně výstavním stánkem
o velikosti 6 m2. Prezentoval tu
nabídku investičních příležitostí
v oblasti golfu, tedy nabídkové

listy prvních 20 lokalit. Celkové
náklady kraje na obě expozice
činily dohromady 120 tisíc
korun.

„Účast Karlovarského kraje na
těchto veletrzích je vůbec první.
Akce byla iniciována zářijovým
usnesením výboru zastupitelstva
kraje pro regionální rozvoj. Tato
aktivita je naplňováním Strategie
rozvoje golfu,“ doplňuje náměstek.

Spolu se začátkem veletrhu
v Mnichově byli spuštěny inter-
netové stránky www.golf-
devel.com, které budou určeny
v prvé řadě investorům a develo-
perům v oblasti golfu s nabídka-
mi lokalit v Karlovarském kraji. 

(HAD)

Na dvou veletrzích v německém Mnichově věnovaných golfu a
investicím se na přelomu září a října představil Karlovarský kraj. 

Kraj hledá investory do golfu

Šanci zapojit se do projektu Cyklisté vítáni mají nyní všichni zájem-
ci z řad provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení v Karlo-
varském kraji. Získání certifikace je podmíněno dodržením specific-
kých podmínek, výhodou je pak zařazení do sítě poskytovatelů slu-
žeb, propagovaných v celé řadě specializovaných průvodců, map
a cestovatelských brožur.

Jsou u vás cyklisté vítáni?

Zajímavou stejnojmenou výstavu k 15. výročí Programu obnovy venkova připravil Spolek pro obnovu
venkova Karlovarského kraje. Expozice je instalována v saském Riedelhofu, který je sám příkladem, jak
může obnovená a dobře spravovaná obec vypadat. Za zhlédnutí určitě stojí i sousední Raun. Projekt
financovala Evropská unie v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Podrobnosti jsou k dispozi-
ci v sídle Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje na nám. Dr. M. Horákové 2, 360 01 Karlovy
Vary, tel./fax.: 353 223 611, e-mail: SPOVKK@seznam.cz.                                                                 (LAM)

„Cílem je dosáhnout kvality
služeb srovnatelné úrovní v sou-
sedních státech Evropské unie,“
vysvětluje cíl projektu Stanislav
Kříž z odboru regionálního roz-
voje Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje.  

Ti, kdo se do tohoto projektu
zapojí, získají až do roku 2007 bez-
platné poradenství a dostanou
možnost projít certifikačním pro-
cesem. Do vybraných zařízení
budou také distribuovány speciál-
ní zdravotnické a technické kufry,
které umožní potřebný zásah
přímo na v konkrétním zařízení. 

Nositelem projektu je Nadace
Partnerství, která pro výkon cer-
tifikace vytváří tým regionálních
hodnotitelů. 

„Certifikace budou mít časem
čím dál větší váhu vzhledem ke
stoupajícím nárokům turistů, na

Západě se již bez nich neobe-
jdou,“ míní S. Kříž. A co musejí
zařízení označená logem Cyk-
listé vítáni splňovat? Musejí
například poskytovat ubytování
na jednu noc, uzamykatelné
boxy na kola, umožnit vyprání
dresu i očistu kol či nabízet ener-
geticky vydatné a zdravé snídaně
a třeba také poskytovat předpo-
věď počasí. „Vzhledem k oblíbe-
nosti cykloturistiky u nás se
domnívám, že cestovatelé na
dvou kolech nové služby jistě
velmi ocení,“ uzavírá Stanislav
Kříž.

Podrobnější informace získáte
na odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského
kraje na telefonním čísle
353502269 či e-mailové adrese
stanislav.kriz@kr-karlovarsky.cz.

(AFI)

Obnova vesnice u vás a u nás ŽÁDEJTE O PŘÍSPĚVKY NA
PROGRAMY PRO DĚTI

Podávat žádosti o příspěvky na pořádání 
regionálních a nadregionálních sportovních aktivit 
a volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2007

mohou zájemci už nyní. 
Žádosti je nutno doručit na předepsaných 
formulářích na adresu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
nejpozději do 10. listopadu 2006.

Žádosti došlé po tomto termínu nebudou do příspěv-
kového programu Karlovarského kraje zařazeny.

Formuláře a bližší informace lze získat 
na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, 
tel: 353 502 492, nebo na internetových 

stránkách www.kr-karlovarsky.cz 
(dotace KK – oblast sportu a volného času dětí a mládeže).

„Karlovarský kraj přispívá řím-
skokatolické církvi od roku 2003
na opravy památek každoročně
přes dva miliony korun.  S
obdobnou částkou počítá také v
příštím roce. Tuto pomoc už
výrazněji zvyšovat nemůže vzhle-
dem k dalším potřebám regionu
a omezenému rozpočtu,“ říká
hejtman Josef Pavel. 

„Celkem kraj vyplatil církvi za
čtyři roky více než sedm milionů
korun. Její požadavky přitom
představovaly částku asi 22,3
milionu korun,“ dodává krajský
zastupitel za KDU – ČSL Josef
Malý. 

Kraj se společně s církví snaží
hledat přijatelná řešení, jak stav-
by zachránit před úplnou devas-

tací. Jednou z možností je převod
na obce nebo prodej. 

„Zatím se nám povedlo předat
do správy obcí asi přes dvě desít-
ky kostelů. Většinou s tím, že je
můžeme dále využívat k boho-
službám. Většina kostelů ve špat-
ném stavu je ale právě v malých
obcích. Těm ale na opravy chybí
peníze, „ upozorňuje plzeňský
biskup František Radkovský.
Jako odstrašující případ zmínil
biskup osud poutního kostela ve
Skocích na Toužimsku. Vzácnou
památku zloději zcela zdevasto-
vali.  

(RED)

Na opravy kostelů chybí peníze

Biskup František Radkovský, hejtman Josef Pavel a zastupitel Josef Malý
(zleva) se snaží sehnat pomoc nejvíce ohroženým kostelům v kraji.  Foto archiv

Kostely v regionu spravuje Plzeňská diecéze, která na jejich údržbu
může uvolnit 30 milionů korun ročně. Vzhledem k zanedbanosti sta-
veb jak na území Plzeňského, tak na území Karlovarského kraje, by
ale byla potřeba dvojnásobná částka. I přesto je ale ohrožena téměř
polovina ze 134 kostelů. Naději na záchranu mnohdy významných
památek neřeší ani jejich převod do majetku obcí. 

Lokalita golfového hřiště z ptačí perspektivy.                                                                Foto www.golfdevel.com

Foto archiv

Foto archiv
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Karlovarský kraj vyhlašuje 
2. ročník ankety Osobnost kraje

za rok 2006

v kategoriích Firmy (podnikatelé, živnostníci) 
a Neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, 

obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji

Během finálového večera 1. prosince 2006 budou vyhlášeny 3 nominace v každé kategorii.

Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 3. listopadu 2006 na adresu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor kanceláře hejtmana, 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů. 

Anketní lístek:

Jméno navrhovaného v oblasti Firmy:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................................................

Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhovaného v oblasti Neziskové organizace:
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................................

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….....................................................................................………………………

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Představujeme firmu z kraje 

HSF, spol. s r. o.

Společnost HSF spol. s r. o. se zaměřuje na vývoj
a implementace vlastního ERP systému naprogra-
movaného dle potřeb zákazníků pro řízení ekonomik
a výroby středních a větších podnikatelských sub-
jektů. Tento systém je standardně rozvržen do něko-
lika aplikací (autodoprava, majetek, PaM, sklad, účet-
nictví, výroba, zakázky), které jsou spolu vzájemně
provázány, ale mohou samozřejmě pracovat i jednot-
livě. Samozřejmostí je i kompletní servis na základě
uzavřených smluvních dohod. V zásadě jsou po
dodání a instalaci HW stejně jako implementaci SW
uzavírány dlouhodobé servisní smlouvy, které zaru-
čují klientovi legislativní a softwarová přizpůsobení
a také rychlé reakce v problémových situacích. 

HSF se specializuje na podporu IT v německých
společnostech působících v ČR. Prostřednictvím
mezinárodního účetnictví Varial World Edition,
které je zcela integrované do vlastních softwaro-
vých modulů společnosti HSF, lze zajistit na obou
stranách hranic zcela plnohodnotně auditovatelné
ekonomické výsledky. 

Jakékoliv další informace o aktivitách HSF spol.
s r. o. jsou k dispozici na www.hsf.cz popř. na tel.
čísle +420 352 638 111 (p. Horvát).

HSF Telekomunikace s. r. o.
a Voinet s. r. o.

Společnost HSF Telekomunikace s. r. o. se
zaměřuje na distribuci zboží a poskytování služeb
z oblasti telekomunikační techniky. V našem port-
foliu naleznete ISDN, DSL, Bluetooth a WiFi pro-
dukty, kompletní řešení pro technologie VPN

a VoIP, analogové nebo ISDN telefony, ISDN nebo
IP telefonní ústředny (nebo kombinace obou tech-
nologií), videokonference, přepěťové ochrany
a další relevantní produkty a příslušenství. 

Díky našim dlouhodobým znalostem v oboru
poskytujeme poradenství v oblasti telekomunikač-
ní techniky a výpočetní techniky, projektování
komunikačních sítí, dohledových systémů a Call
Center a mnoho dalších.

Provádíme také správu počítačových sítí, jejich
propojení přes ISDN nebo Internet atd.

Pro zákazníky s intenzivním telefonním provo-
zem je velice zajímavá služba telefonování přes
Internet (VoIP) poskytovaná společností Voinet
s. r. o. Zde lze telefonovat v obvyklé kvalitě hovorů
a přesto dosáhnout významných ekonomických
výhod v každodenním provozu zejména meziná-
rodně operujících firem. Bližší informace lze najít
na www.voinet.cz.

HSF, dnešní mateřská firma, byla založena k 1. 1. 1992 jako s.r.o. ze stejnojmenného konsorcia se síd-
lem v západočeském Sokolově. Toto konsorcium v této době již dva roky spolupracovalo a zaměstnáva-
lo tehdy cca 15 pracovníků. Filozofie firmy byla založena na principu co nejširšího rozsahu nabízených
služeb. Z toho vznikl koncept, který se zakládá na Compaq PC–sítích a ve vlastním domě vyvinutém balíč-
ku ekonomických softwarových produktů a který byl rozšířen o komplexní HW, SW a ekonomické služ-
by, jakož i daňové a právní poradenství (specializované též na německou legislativu a zákazníky).

Rakouská velvyslankyně Dr. Margot Klestil-Löffler s doprovodem zavítala do našeho regionu 
20. září. Hejtmana Josefa Pavla seznámila s cíli své mise a mimo jiné informovala o tom, že má
Rakousko zájem o rozšíření sítě honorárních konzulátů v České republice. Velvyslankyně se dále
zajímala o problémy, které turisticky atraktivní region trápí. „Je to  především dopravní infrastruktu-
ra, snažíme se zlepšit silniční spojení s Prahou i se SRN,“ vysvětlil hejtman Pavel s tím, že kraj vlast-
ní mezinárodní letiště a hledá pro něj možnosti rozšíření  linek do západní Evropy.                                (LAM)

„Naše knihovna byla oceněna
za vybudování celého objektu
i za poskytované knihovnické
a informační služby včetně infor-
mačního centra regionu na špič-
kové úrovni odpovídající evrop-
skému standardu,“ uvedla ředi-
telka knihovny Eva Žáková.

Nová moderní budova knihov-
ny slouží veřejnosti od počátku
prosince 2005. Byla vybudována
díky dotaci ze strukturálních
fondů Evropské unie prostřed-
nictvím Společného regionálního
operačního programu, který při-
spěl na realizaci 67,5 miliónu
korun. Celkový rozpočet dosáhl
téměř 90 miliónů. 

Výstavbou nové knihovny
vzniklo krajské multifunkční
centrum informačních služeb
a vzdělávání, jehož úkolem je
zejména poskytování knihovnic-
kých a informačních služeb
občanům a institucím i orgánům
samosprávy, shromažďování,
zpracovávání, uchovávání a zpří-
stupňování informačního fondu,
včetně speciálních dokumentů
a elektronických zdrojů, zajištění
meziknihovních výpůjčních slu-

žeb v kraji a také organizace
vzdělávacích akcí a celoživotního
vzdělávání pro pracovníky kniho-
ven a informačních pracovišť. 

Služby jsou dostupné a otevře-
né všem občanům, návštěvní-
kům a také dalším zájemcům

o informace o Karlovarském
kraji a také cíleně zaměřené na
různé skupiny, z nichž lze
vyzdvihnout zejména nevidomé,
kterým krajská knihovna nabízí
celou řadu speciálních titulů.

MARKÉTA LADMANOVÁ

Tento název nesla akce podporovaná a pořádaná státní agenturou CzechTourism, pomocí níž se
propojil doposud samostatně působící „Tourfilm“ s „Lázeňským festivalem“ a konferencí „Léčebná
kúra pro české a moravské lázně“. Jejich cílem byla propagace českých lázeňských středisek a touto
cestou jim pomoci přilákat zahraniční a domácí klientelu. 

Knihovníci získali prestižní cenu
Prestižní cenu v rámci udílení titulu Knihovna roku 2006 získala od Ministerstvo kultury České repub-
liky Krajská knihovna v Karlových Varech. Zvláštní ocenění v rámci soutěže v kategorii významný počin
v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb převzali zástupci této instituce
z rukou ministra Martina Štěpánka v Zrcadlové kapli Klementina.

Cenu předal zástupkyni ředitelky krajské knihovny Jitce Banzetové
ministr Martin Štěpánek a předseda svazu knihovníků Vít Richter
(zprava).                                                                             Foto archiv

Karlovarský týden podpořil stát

Foto archiv

Lázeňskou cenu ČR 2006 převzal Jiří Milský z Imperialu.

Tourfil poprvé v rámci Karlovarského týdne.

Karlovarský týden navštívila ministryně cestovní-
ho ruchu mexického státu Coahuila Hilda E. Flo-
res Escalera.


