MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou

Sjízdnost vozovek
zajistí nová technika

Ročník 4 z číslo 11 z 20. 11. 2006/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA
Noviny jsou součástí projektu
www.ceskydomov.cz

Prezidentská návštěva

Na zdokonalení a zefektivnění zimní údržby silnic pracují už od léta ve společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., která se stará o vozovky v regionu. Společnost zmodernizovala před zimou
technický a vozový park a zajistila také důkladné proškolení svých pracovníků.

„Vycházíme nejen z dokonalé přípravy našich zaměstnanců, ale
i techniky. Obnovili jsme ji a zmodernizovali zhruba v rozsahu 20
procent strojového parku. Přibylo
například 10 univerzálních nosičů
nástaveb včetně nástaveb a sněhových radlic a také 4 traktory. Využíváme systém GPS, pomocí kterého
monitorujeme pohyb našich vozidel. Jako první v ČR zkušebně uvedeme do provozu vozidlo , vybavené
systémem EPOSAT, který umožní
provádět automaticky řízený posyp
vozovek s využitím signálu GPS dle
předem stanoveného programu“
vysvětluje předseda představenstva
Údržba silnic Karlovarského kraje,
a. s., Martin Leichter.

Posypových materiálů
je ve skladech dost

Společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., provádí zimní
údržbu na více než dvou tisíc kilometrů silniční sítě I., II. a III. tříd.
Majetkovými správci jsou pro
vozovky I. tříd Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Karlovy Vary a
pro komunikace II. a III. tříd Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

Spolupráci koordinuje
operační štáb
„Akciová společnost je vedle
těchto majetkových správců a
Integrovaného
záchranného
systému, zástupců obcí s rozšířenou působností a dalších dotčených institucí členem Operačního
štábu zimní údržby Karlovarského
kraje,“ doplňuje Martin Leichter.

Sklady solí a inertních materiáInformace poskytne
lů jsou zcela naplněny a v závisdispečink
losti na průběhu zimy budou
Plán zimní údržby silnic v Karpotřebné látky samozřejmě dopllovarském kraji na období od 1.
ňovány.

S loupek hejtmana
Vážení čtenáři,
vítejte
nad
listopadovým
vy-dáním měsíčníku
vašeho
Karlovarského
kraje. V uplynulých týdnech proběhly v našich
obcích a městech komunální
volby. Zároveň s nimi proběhly
na Sokolovsku také volby senátní, ve kterých byl zvolen nový
senátor Pavel Čáslava. V našich
městech a obcích proběhla ustavující zasedání zastupitelstev,
která zvolila své starosty. Někteří ze starostů a starostek navázali na svou práci v uplynulých
letech, někde se osoba starosty
či starostky změnila, Karlovy
Vary mají novou primátorku.
Všem, před kterými nyní stojí
čtyři roky náročné práce, rozhodně blahopřeji k jejich zvolení, a přeji jim, aby se mohli věnovat své vizi, tomu důležitému, co
jejich obec či město potřebuje,
a aby se nemuseli zbytečně utápět v malicherných žabomyších
sporech a politikaření. Karlovarský kraj je i nadále připraven
poskytovat obcím veškerou
možnou podporu a pomoc. Pro
život regionu a především nás,
jeho občanů, je důležité, aby
představitelé samospráv i dalších institucí spolu dokázali jednat, dokázali nacházet společnou řeč, a společná řešení problémů, které život neodmyslitelně přináší.
Přeji tedy nám všem, aby naše
města a obce fungovaly především ve prospěch nás, jejich
občanů. Těším se na společné
setkání představitelů obcí Karlovarského kraje, které se letos
bude konat v prosinci.
JUDR. JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

Školství

11. 2006 do 31. 3. 2007 obsahuje
mimo jiné například technologie
zimní údržby, její organizaci,
seznam úložišť posypovaného
materiálu, speciální režim v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský
les, sledované úseky silnic s možným výskytem nepředvídatelných
událostí v zimním období a
seznam mechanizace.
V zimním období je také
nepřetržitě v činnosti Centrální
dispečink, tedy místo, kam se lze
obrátit s dotazy na sjízdnost
komunikací I., II. a III. tříd v Karlovarském kraji, ale i nahlásit
závady ve sjízdnosti. Má telefonní číslo 353 504 299.

Připravili jsme mimořádnou přílohu o nabídce škol pro rok
2007–8 s termíny dnů otevřených dveří pro rodiče a žáky.
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Sociální péče

MARKÉTA LADMANOVÁ

Další informace
o společnosti i aktuální
zprávy o uzavírkách silnic
v Karlovarském kraji
a sněhovém zpravodajství
jsou dostupné na
www.uskk.cz.

Prezident Chorvatské republiky Stjepan Mesić (vpravo) navštívil 14.
listopadu jako jediné město mimo Prahu Karlovy Vary. V Grandhotelu
Pupp se společně s hejtmanem Josefem Pavlem a primátorkou města
Veronikou Vlkovou (na snímku) setkal s dalšími představiteli kraje a
zástupci významných firem. Po prohlídce města zavítal prezident také
do sklárny Moser a prohlédl si i technické zázemí pramene Vřídla.

Dobrovolníky ocení Křesadlem
Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch
někoho jiného? Někoho, kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro
své okolí a zaslouží si cenu Křesadlo 2006? Pak nevájte a nominujte ho!

Akci „Křesadlo 2006“ pořádá v Karlovarském kraji Asociace nevládních
neziskových aktivit Karlovarského
kraje ve spolupráci se svou členskou
organizací – Mateřským centrem Karlovy Vary. Záštitu nad ní převzal hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
„Cílem je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji
vykonávají,“ vysvětluje radní kraje pro
sociální oblast Ellen Volavková. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního
roku dobrovolníků v roce 2001 na
mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku,
kde ji předává každoročně prezident.
V České republice ocenili dobrovolníky poprvé v roce 2001. Návrhy mohou
občané zasílat nejpozději do 15. ledna
2007 na adresu: MCKV, Východní 6,
360 20 Karlovy Vary nebo e-mailem na

(had) Foto archiv

Lázeňský trojúhelník Zdravotnictví
bojuje o zařazení mezi
památky UNESCO
Získat pro takzvaný Lázeňský trojúhelník statut kulturní
památky zařazené na seznam UNESCO hodlá Karlovarský kraj ve spolupráci s městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.

Křesadlo je autorský originál Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, který podle starých vzorů vyrobil opravdové a funkční křesadlo.
Křeše se o pazourek, který používali
staří Slované a před nimi Keltové.

mckv@seznam.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2007.
Všechny podrobnosti a podmínky akce
jsou na internetových stránkách Mateřského centra Karlovy Vary www.materske-centrum.cz, Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz a na stránkách
(AFI)
www.dobrovolnik.cz.

Hejtmana Josefa Pavla představitelé Františkových
Lázní, Mariánských Lázní a Karlových Varů zplnomocnili, aby v tomto smyslu jednal s ministerstvem kultury.
„Ministerstvo kultury, podle jehož vyjádření tento záměr
odpovídá současným tendencím v agendě světového dědictví UNESCO, návrh předložilo k odbornému posouzení
Národnímu památkovému ústavu. Ten záměr podpořil. V
současné době probíhá zpracování předběžného návrhu,
tedy vyhodnocení území z památkového hlediska, na jehož
základě bude navržen rozsah území,“ vysvětluje Josef Pavel.
Návrh bude obsahovat textovou a fotografickou část a tři
mapy se zákresem hranice území, které by mělo mít statut
památky UNESCO. Karlovarský kraj zpracování studie
zadal odborníkovi v oblasti památkové péče a urbanismu
Karlu Kučovi, který je zároveň spoluautorem právě dokončované koncepce památkové péče v kraji. Zpracování studie
bude kraj stát 40 tisíc korun. Po zpracování studie zástupci
kraje materiál projednají s příslušnými městy a znovu jej
předloží Ministerstvu kultury ČR, které poté rozhodne, zda
je návrh zpracován podle požadavků UNESCO. Nakonec
(LAM)
návrh projednají příslušné orgány UNESCO.

Hejtmanský mobil získaly dvě školačky
Dvě mladé slečny se staly vítězkami obou kategorií výtvarně-znalostní
soutěže s názvem O hejtmanský
mobil. Toto ojedinělé klání se letos
konalo už popáté. Hejtmanský mobil
v kategorii fotografie si odnesla Jennie Kaasová z Karlových Varů, v kategorii obrázek zvítězila Barbora Samková z Božího Daru. „Soutěž má podpořit kreativitu dětí, chápeme ji také
jako součást protidrogové prevence,“ řekl hejtman Josef Pavel, který
všem dětem ceny osobně předal.
Kromě výtvarné stránky je soutěž
zaměřena i na znalosti účastníků.
Tomu odpovídaly i soutěžní otázky.
„Ty se už tradičně týkají našeho regionu, respektive informací, které lze

Před nelehkou situaci, která vyděsila starší občany žijící v domovech a penzionech pro důchodce,
postavil Krajský úřad Karlovarského kraje nový zákon o sociálních službách.
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vyhledat na našich internetových
stránkách. Jako vždy i tentokrát děti
prokázaly, že se na internetu vyznají
nebo si umějí najít správné rádce,“
podotýká Josef Pavel.
Soutěž byla vyhlášena na počátku června a ukončena 31. srpna
letošního roku. Do té doby se do ní
přihlásilo 31 dětí.
„Celkem jsme dostali 15 fotografií
a 19 výtvarných prací. Ve srovnání
s minulými ročníky mají i fotografie
a obrázky, které nebyly oceněny,
vyšší úroveň,“ dodává hejtman Pavel.
Další podrobnosti včetně fotografií i obrázků najdete na
www.kr-karlovarsky.cz
I vítězný obrázek prošel rukama výtvarníka Václava Balšána.
v odkazu Hejtmanské listy.

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Foto archiv

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB)
je přístupná 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.

Nové, moderně vybavené výjezdové stanoviště záchranné služby v Aši začne naplno fungovat
1. prosince tohoto roku.
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Střípky z kraje
Karlovy Vary – V sále hotelu
Thermal se 29. listopadu uskuteční přehlídka tvorby základních
uměleckých škol Karlovarského
kraje. V 16 hodin začíná vernisáž,
o hodinu později hlavní program.
Sokolov – Středisko prevence kriminality v suteréu hlavní budovy
sokolovské radnice nabízí rodičům
možnost otestovat si svoje potomky na případné užívání drog. Bezplatně jsou tady totiž k dispozici
orientační testery, které odhalí přítomnost návykových látek v těle.
Horní Blatná – Zdevastovanou
budovu ubytovny se snaží opravit
zdejší radnice před nadcházející
zimou. Obec škody po požáru
vyčíslila na dva miliony korun. Do
prvotních oprav investuje radnice
vysoké částky. Oprava střechy se
vyšplhá na půl milionu korun a
další náklady budou následovat.

NEDOSTALI JSTE

DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505
Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

I nformace

z úřadu
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Kraje využijí předsednictví republiky v EU ke své propagaci
Spolupracovat na společné propagaci krajů v rámci předsednictví v Radě Evropské unie hodlají hejtmani krajů a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra a zástupci Asociace krajů ČR se na tom
dohodli v rámci listopadové schůzky iniciované ministerstvem, kde hejtmany vedl šéf Karlovarského kraje Josef Pavel.

„Předsednictví není něco, co by se
mělo výlučně odehrávat v Praze, všechny země je využívají k podpoře a propagaci regionů,“ uvedl Vondra. Aktivní
zapojení regionů je podle něj jednou
z priorit předsednictví. Ministerstvo
a kraje proto uzavřou smlouvu o Projektu podpory prosazování regionálních
zájmů ČR v EU.
V rámci této smluvní spolupráce bude
moci ministerstvo nabídnout krajům
zvýhodněné podmínky pro nájem kancelářských prostor v Bruselu v Českém
domě na adrese Trone 60. Jde o atraktivní, bezbariérově přístupnou budovu,
která bude fungovat jako české kontaktní centrum. Jednotná česká adresa by
měla přispět k lepší prezentaci krajů

i České republiky jako celku. Pokud by
smluvní spolupráce neexistovala, muselo by ministerstvo ze zákona od krajů
žádat maximální tržní nájem. O nájem
kanceláří za zvýhodněných podmínek
má podle místopředsedy Asociace krajů
ČR a hejtmana Karlovarského kraje
Josefa Pavla už teď zájem osm ze čtrnácti krajů. Další kraje podle něj potvrdily, že účast v projektu zvažují – mezi
nimi například Hlavní město Praha
nebo Středočeský kraj. Mají totiž v Bruselu z dřívějška dlouhodobě nasmlouvané jiné kanceláře. I ony ale projekt podporují a uvažují o spolupráci.
Ministr Alexandr Vondra v souvislosti
s projektem hejtmany vyzval, aby předložili návrhy, jak se mohou kraje do

předsednictví zapojit. Kraje, respektive
jejich regionální informační evropská
centra, by například měly sehrát důležitou roli při komunikaci předsednictví
vůči českým občanům. Předsednictví
také přináší krajům šance v oblasti turistického ruchu. Zkušenosti ze zemí, jako
je třeba Rakousko nebo Finsko, ukazují,
že v regionech je možné uspořádat
kolem padesáti zasedání a dalších akcí,
které předsednický stát organizuje. To
také krajům otevírá příležitosti prezentovat se v rámci doprovodných a kulturních akcí.
Smlouvu o Projektu podpory prosazování regionálních zájmů ČR v EU, ze
které pak vyplyne konkrétní výše zvý- a ministerstvo uzavřít v prvním čtvrtletí kanceláří pro kraje se předpokládá na
(LAM)
hodněného nájemného, by měly kraje příštího roku. Zprovoznění bruselských podzim 2007.
inzerce

Téma: Sloučení muzeí Karlovarského kraje

vrata a brány přímo od výrobce

Karlovarský kraj chystá sloučení svých muzeí. Plánovaná reorganizace má zlepšit dostupnost exponátů z depozitářů jednotlivých muzeí
a zprůhlednit hospodaření s majetkem kraje. V neposlední řadě má chystaná změna také zlepšit zabezpečení sbírkových exponátů.

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

PŘENECHÁM PRONÁJEM
i v rozdílné úrovni udržování depozitních
objektů i deponovaných předmětů
samotných. Tento stav bude rovněž jednodušeji a účinněji řešen společně.
Smyslem navrhované reformy však není
vytvoření jednoho centrálního depozitáře, jde o jejich smysluplné propojení
a lepší využívání uložených sbírek a sbírkových předmětů, například i pro potřeby měst a obcí.
V současné době není zcela uspokojivě
nakládáno s majetkem kraje, který mají
ve správě jednotlivá krajská muzea. Jde
o majetek movitý i nemovitý. Vzhledem
k předpokládanému posunu v kvalitě
vedení a tím i řízení, by mělo i v této
oblasti dojít k lepšímu posouzení potřeb
důležitých pro odbornou činnost i provoz a efektivnější využití investičních
prostředků – týká se především nemovitostí, tedy výstavních, pracovních
i depozitních prostorů. Téměř samovolným důsledkem by měla být přesná
selekce nepotřebného majetku a to jak
nemovitého tak i movitého. Jako příklad
neadekvátního přístupu k majetku, jeho
spravování a posouzení potřebnosti lze
uvést objekty depozitářů v Tepličce
a Černavě, spadající do kompetence
Krajského muzea Karlovy Vary.
Jedním z vážných problémů, které je
nutné řešit je i zabezpečení sbírkových
předmětů. Jako příklad je možné uvést
Krajské muzeum v Sokolově. Z jeho
depozitu zmizelo 750 předmětů v celkové hodnotě 7,3 milionu korun. Z historického hlediska se ale jedná o nenahraditelné exponáty, dokumentující historii
našeho regionu. Případ v současné době
šetří Policie České republiky. Z šetření

vyplývá, že evidence depozit Krajského
muzea v Sokolově byla vedena značně
nepřehledně, pouze podle evidenčních
čísel, bez řádného popisu. Tak se mohlo
stát, že některé sbírkové předměty byly
evidovány pod shodnými čísly v počtu
i pěti kusů. Pracovníci Národního
památkového ústavu v Plzni poukazovali
na to, že jsou některé předměty evidovány pod zcela jinými evidenčními čísly,
než jsou uváděny Krajským muzeem
Sokolov. Obdobným způsobem postupovali pracovníci sokolovského muzea
i v případě zápůjček sbírkových předmětů pro jiná muzea.
Nejvíce chybějících předmětů spadá do
kategorie keramika: naprostá většina
pocházela z porcelánek v blízkém okolí.
Podle odhadů policie se v této kategorii
jedná o 462 předmětů za 4,15 milionu
korun.
Odbor kontroly Krajského úřadu přitom
zjistil, že Krajské muzeum v Sokolově
sbírkové předměty převzalo na základě
Smlouvy o dočasném užívání národního
majetku ze dne 27. 11. 1992. Podle této
smlouvy má muzeum věci udržovat
v řádném stavu a dbát zejména o to, aby
se předešlo jejich poškození, ztrátě, zneužití a rozkrádání, ale ředitel organizace
nezajistil popis převzatých sbírkových
předmětů ani jejich fotodokumentaci. Až
do současnosti byly tedy sbírkové předměty evidovány pouze podle čísel bez
jakéhokoliv popisu.
Z toho vyplývá, že je nutné zabezpečit
lepší systém vnitřní kontroly jak činnosti tak sbírkových předmětů, což by měla
efektivněji zajistit nová organizační
struktura krajského muzea.

politickým spektrem a dále i s laickou
a odbornou veřejností? Ta se bohužel již
ani nemůže stihnout, pokud platí v tisku
avizovaný termín sloučení k 1. 1. 2007. Je
mi z toho všeho velmi smutno, není přeci
možné, aby občany dočasně svěřenou
politickou moc nad čtyřletým krajským
volebním období doprovázela arogance
v jakékoliv podobě. A je jedno pod jakou
barvou či duhovém složení se tak děje,
protože vždy je prohrávajícím naše doposud velmi křehká demokracie. Velmi rád
bych právě na stránkách této tiskoviny přivítal veřejnou diskuzi např. o výhodách či
nevýhodách slučovacích procesů krajských příspěvkových organizací. Kdo jiný
by na ní měl mít právo, když ne právě ti,
z jejichž veřejných prostředků jsou i tyto
noviny placeny. Věřte mi, že bych radši
psal oslavné ódy na vše to, co se našemu
kraji již podařilo. Bohužel nemohu, protože
pořád přichází nová a diskutabilní kontroverzní rozhodnutí z dílny některých našich
krajských radních, která jsou následně většinou přikryta rozhodnutím Rady KK. Mrzí

mne, že autoři těchto rozhodnutí se nezamyslí do hloubky nad tím, že tímto způsobem naprosto degradují vzácné osobnostní individuality z různých oblastí lidského
konání, jako je tomu i v případě slučování
muzeí. Zamysleme se všichni nad tím,
jestli nám stojí za to, obětovat odborníky
jako jsou pan Pavel Beran (odcházející
ředitel sokolovského muzea) a mnoho dalších, které raději nebudu jmenovat, aby jim
tím nebylo přitíženo. Svou práci dělají
s naprostým nadšením a čas, který ji věnují, jim stejně není schopna společnost ani
zaplatit. Oni jsou nositeli toho co po nás
pro budoucí generace zůstane a podle
toho bychom se k nim měli i chovat a jejich
názorům s velkou pokorou naslouchat.
Odborný názor těchto osobností má větší
přirozenou váhu než názor mnohých z nás,
kteří jsme byli zvoleni do krajského zastupitelstva na nejistých a proměnlivých křídlech té či oné strany.
Vážené kolegyně a kolegové zastupitelé,
pojďme spolu více a na úrovni diskutovat
a méně politikařit! JAN HORNÍK, ZASTUPITEL

NÁZOR PROTI
Tak tu máme zase jeden centralizační
záměr, tentokrát se jedná o sloučení tří
muzeí působících v bývalých okresních
městech Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. Co
vede současnou krajskou koalici (ODS +
ČSSD) ke slučování různých krajských
příspěvkových organizací nebo podnikatelských subjektů zřízených Karlovarským
krajem? Na tuto otázku bohužel nebyla
ještě Radou KK dána jasná odpověď a to
ani opozičním zastupitelům ani občanům
kraje. Většinu centralizačních kroků
v minulém období doprovázel naprostý
nedostatek informací, ale především
i navrhované zmatečné postupy, které se
i na poslední chvíli ještě při jednání Zastupitelstva kraje zásadně měnily, jako např.
zvolení typu akcií společnosti Nemocnice
Karlovy Vary, a. s.
Posledním případem je zmiňovaný návrh
sloučení tří muzeí. Informaci o tomto uvažovaném kroku Rady KK jsem se dozvěděl
až z regionálního tisku. Proč kolem takovéhoto zásadního rozhodnutí není vedena
diskuze s krajskými zastupiteli a to napříč
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Jsme tu pro vás volejte:

Reálnou představou do budoucna, která
by měla stávající situaci ve výstavní činnosti znatelně zlepšit, je rozšíření stávajících muzejních expozic o novou atraktivní regionální expozici, mapující odpovídajícím způsobem historii a vývoj
území dnešního Karlovarského kraje.
Uvedení do života tohoto poměrně
náročného úkolu – realizace projektu
nové stálé regionální expozice – bude
jednoznačně vyžadovat koordinované
projektové vedení. V tomto smyslu hodláme jednat i s dalšími partnery, například s městy Sokolovem či Karlovými
Vary. Uvažujeme o významném rozšíření
výstavních prostor v Sokolovském
zámku pro expozici tzv. Nosticovského
pokladu nebo o využití objektu Lázní I. –
Císařských lázní v Karlových Varech, to
vše s výraznou podporou fondů EU.
Výše uvedené ukazuje, že chystaná opatření včetně organizačních vedou k lepšímu přístupu veřejnosti nejen k činnostem všech tří muzeí, ale i k jejich sbírkám a v neposlední řadě také zamezí dalším nenahraditelným ztrátám.
Je mi líto, že se polemika o sloučení
Krajských muzeí v Karlových Varech,
Sokolově a Chebu nevede na odborné
úrovni v průběhu současné přípravy
podkladů pro rozhodování kompetentních orgánů kraje, kterými jsou rada
a zastupitelstvo. Je zarážející, že obhajoba rozdělených muzeí přichází od ředitele sokolovského muzea Berana ve chvíli,
kdy měl již domluven přechod na Městský úřad v Sokolově a věděl, že své současné působiště opustí.

ZAVEDENÉHO OBCHODU – DĚTSKÝ SECOND HAND
V centru Karlových Varů

•
•
•

nízké odstupné (zboží a zařízení v ceně )
zavedená klientela, nízký nájem
prodejní plocha 50 m2, soc. zař.
Příp. odprodám jen oblečení – vše v kvalitě KRÉM – za 170 Kč/kg
Informace: 721 83 94 83
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Se znepokojením sleduji polemiku o slučování Krajských muzeí v Karlových
Varech, Sokolově a Chebu, která se
v poslední době vede v tisku a médiích.
Všichni, kdo tento záměr komentují, mají
už předem jasno: jedná se o nepochopitelnou zvůli kraje, který chce zlikvidovat
to dobré, co ve svých muzeích má. Je to
však skutečně tak?
Proč tedy tuto reorganizaci kraj chystá?
Jaká bude efektivita sloučení krajských
muzeí? Neomezí se odborné činnosti
nebo další aktivity muzeí? Myslím si, že
si tato problematika zaslouží podrobnější rozbor důvodů, které vedou Karlovarský kraj k přípravě slučování muzeí do
jedné organizace.
Současný nevyhovující stav jsme se rozhodli změnit na základě dlouhodobého
sledování a podrobného rozboru veškerých činností všech tří muzeí. Především
musím zdůraznit, že zárukou předpokládaných zlepšení systému řízení, efektivnějšího využívání finančních prostředků
i vyrovnání odborné úrovně jednotlivých
krajských muzeí musí být vysoce kvalitní personální obsazení, nejen postu ředitele sloučené příspěvkové organizace,
ale také vedení muzeí v Karlových
Varech a Sokolově. Touto zárukou by
měla být dosavadní odborná činnost
současných ředitelů Krajských muzeí
Sokolov a Cheb. Odbornou činnost
Muzea Sokolov, např. mapování a péče
o stará a opuštěná důlní díla (důl Jeroným), lze uvést jako příklad geograficky
omezené působnosti. Ta se sloučením
stane jednoznačně regionální, tedy
v pravém smyslu slova krajskou, a bude
se moci rozšířit na území celého Karlovarského kraje.
V současném modelu odděleného řízení
tří krajských muzeí probíhají některé činnosti paralelně. Úkolem nového vedení
bude posouzení (audit odborných
i ostatních činností) a následně optimalizovaná organizační struktura s jednoduchým systémem řízení, a také vytvoření koncepce krajského muzejnictví.
Jejich cílem bude vyšší efektivita ve
všech činnostech a z toho vyplývající
vyšší kvalita.
Dalším důvodem ke sloučení muzeí je
i fakt, že depozitní prostory, sbírky i jednotlivé sbírkové předměty jsou nyní
spravovány odděleně, což má za následek téměř neexistující propojení v této
oblasti mezi jednotlivými muzei. S tím
souvisí i malé využívání mnoha cenných
deponovaných exponátů, které nejsou
součástí stálých expozic. Příležitost
k jejich zhlédnutí se tak omezuje převážně na objekt jednoho z muzeí. Rozdílná
kvalita jednotlivých muzeí je patrná

JOSEF PAVEL, HEJTMAN

inzerce
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www.kr-karlovarsky.cz
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Záchranáři v Aši vyjedou z nového sídla

Výrazné

Nové, moderně vybavené výjezdové stanoviště záchranné služby v Aši začne naplno fungovat 1. prosince tohoto roku. V souladu s dlouhodobým záměrem nechal Karlovarský kraj zrekonstruovat část objektu technických služeb tak, aby mohl být splněn záměr města Aš vytvořit
společné středisko integrovaného záchranného systému.

množstevní slevy!

Opravy platil kraj

„O rekonstrukci rozhodla
Rada Karlovarského kraje před
dvěma lety, kdy jsme jednali o II.
etapě realizace výjezdových stanovišť záchranných služeb v Karlovarském kraji. Jedním z důvodů byla skutečnost, že v souladu
s vyhláškou ministerstva zdravot-

nictví o zdravotnické záchranné
službě musí být síť výjezdových
stanovišť záchranné služby organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční
neodkladné péče a její poskytnutí
do 15 minut od přijetí tísňové
výzvy,“ říká hejtman Josef Pavel.

Možnost splátkového prodeje
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Zprovoznění nové záchranky se ujali starosta Dalibor Blažek, hejtman
Josef Pavel a radní kraje Jiří Mutinský.
Foto archiv

služeb, jehož celková rozsáhlá
rekonstrukce umožnila vznik
Rekonstrukci s náklady 10 společnému pracovišti záchranmilionů korun plně financoval ky a hasičů.
Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Záměr vybudovat v objektu Služba pro 17 tisíc lidí
bývalých Technických služeb
Stavební práce tr valy čtyři
města Aše sídlo Integrovaného
záchranného systému byl Karlo- měsíce a Karlovarský kraj
varským krajem odsouhlasen 9. kromě plného financování 2.
9. 2004. Výjezdové středisko etapy ve výši 10 milionů korun
Územní zdravotnické záchranné poskytl také ze svého rozpočtu
služby Karlovarského kraje bylo městu Aš příspěvek půl milionu
původně umístěno v městské korun na vybudování infrastrukpoliklinice v nájemním vztahu. tury integrovaného záchrannéCelý objekt byl zastaralý a bez ho systému v Aši. Výjezdové stanoviště záchranky v Aši je složegarážového stání.
no ze 2 posádek, a to RZP
Město navrhlo
(r ychlá zdravotnická pomoc)
a RLP (rychlá lékařská pomoc).
integrované sídlo
Celkem je zde 22 pracovníků,
Město Aš přišlo se záměrem z toho 3 kmenoví lékaři, zbytek
vybudovat společné středisko lékařů je doplňován externisty.
integrovaného
záchranného Vozový park je vybaven 2 sanitsystému a umístit do něj také ními vozy a jedním osobním
výjezdové stanoviště záchranné vozem v systému Rendez-vous.
zdravotnické služby a hasičský Spádová oblast Ašska je cca 17
záchranný sbor. Pro tento účel tisíc obyvatel.
DAVID HRDINA
byl vyčleněn objekt technických

podrobnosti nabídky na www.kalibra.cz
NABÍZÍME:

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY – koupě, stavba, renovace
AMERICKOU HYPOTÉKU – volné nakládání s fin. prostředky
PŮJČKY - od 20 000 do 200 000 Kč, bez ručitele
doba splácení 6 až 72 měsíců
KREDITNÍ KARTY - nepřetržitá finanční rezerva
nečerpáte ze svého běžného účtu, ale používáte peníze banky
bezúročné období až po dobu více než 6 týdnů
kontaktujte MOBILNÍHO BANKÉŘE – PŘIJEDE ZA VÁMI

innoka@seznam.cz

Důchodci o střechu nad hlavou nepřijdou
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www.s-finance.cz

Před nelehkou situaci, která vyděsila starší občany žijící v domovech-penli v loňském a letošním roce. Tento projekt s názvem Rozvoj kvality
zionech pro důchodce, postavil Krajský úřad Karlovarského kraje nový
sociálních služeb v Karlovarském kraji byl plně hrazen z programu
zákon o sociálních službách. Ten vstoupí v platnosti už 1. ledna 2007.
Phare 2003. V projektu bylo definováno poslání sociálních služeb –

„Zákon jasně definuje sociální služby a zařízení, ve kterých budou
poskytovány. Domov-penzion pro důchodce není nadále zařízením
sociální péče a sociální službou. Poskytuje pouze bydlení,“ vysvětluje radí pro sociální oblast Ellen Volavková.
Tato situace má dvě řešení. První je velmi jednoduché – v souladu
se zákonem ukončit činnost domovů-penzionů pro důchodce, předat
je jako domy s bytovými jednotkami do správy realitní kanceláře
a propustit kvalifikovaný personál.

zaměříme se na krajské úrovni na poskytování rezidenčních celoročních služeb osobám závislým na pomoci druhých. Dále byla
odsouhlasena transformace domovů-penzionů pro důchodce v souladu se zákonem na domovy pro seniory,“ říká E. Voňavková.

Sociální služba bude adresná

„Je naším posláním poskytovat služby těm, kteří z důvodu věku
mají sníženou soběstačnost, kteří jsou odkázáni na pravidelnou
pomoc druhých. V zásadě změna spočívá v tom, že se za peníze
Penziony se změní na domovy seniorů
určené na sociální služby nebude řešit bytová situace, ale adresně
„K tomu jsme však z pochopitelných důvodů nechtěli přistoupit. skutečná sociální služba,“ doplňuje radní.
Naše řešení proto vychází ze závěrů projektu, který jsme realizova-

Žadatelé se mohou rozhodnout

Všichni, kdo mají podanou žádost na umístění do domova-penzionu, budou osloveni a bude plně na jejich rozhodnutí, zda budou mít
zájem o umístění v domově pro seniory.
Ten bude poskytovat tyto sociální služby: ubytování, strava,
pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Klientům zajistí pohodlí
„Co se týká stávajících obyvatel domovů-penzionů pro důchodce,
nikdo se nemusí bát, že přijde o střechu nad hlavou! Jsme si plně
vědomi, že všichni naši klienti našli v zařízeních zřizovaných krajem
domov. My děláme vše pro to, aby to byl domov plný bezpečí, pohodlí, respektu, úcty a pohody,“ uzavírá radní.
MARKÉTA LADMANOVÁ
SC-60821/1
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inzerce

AUTO DONTH je členem celoevropské sítě
distributorů autodílů AD INTERNATIONAL
Společnost AUTO DONTH, s.r.o. je známa široké motoristické veřejnosti a zejména pak pracovníkům autoservisů jako tradiční dodavatel autodílů
na všechny typy osobních a dodávkových vozů. Firmu založil v roce 1991 pan Arnošt Donth, který se od počátku orientoval výhradně na kvalitní náhradní díly renomovaných výrobců. Sídlo společnosti s centrálním skladem a prodejnou je v Ostrově, další prodejny jsou zřízeny
v Sokolově, Chebu a Mostě. Denní dodávky autodílů dnes zajišťuje celkem 15 firemních vozů, které zásobují zákazníky na území okresů
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Chomutov a Most.

Vzhledem k vývoji trhu bylo již záhy zřejmé, že osamocení regionální prodejci
náhradních dílů nemají velkou perspektivu.
Proto firma AUTO DONTH dlouhodobě
usilovala o spolupráci se spolehlivými a silnými obchodními partnery a na začátku
roku 2001 se stala spoluzakladatelem
dovozní a velkoobchodní firmy CORPIM,
a.s. Ta se postupně svými hospodářskými
výsledky vypracovala až mezi špičku v
České i Slovenské republice a díky tomu se

AUTO DONTH, s. r. o.
www.adpartner.cz

jí podařilo na počátku roku 2006 uzavřít
partnerskou smlouvu se společností
AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL
(ADI), což je největší uskupení distributorů
autodílů v Evropě s obratem 5,6 miliardy
Euro. Prostřednictvím CORPIM a.s., dnes
již přejmenované na AD PARTNER
CZ&SK, a.s., se tak firma AUTO DONTH
přidala ke společenství cca 600 distributorů ve 23 zemích Evropy, kteří provozují
kolem 2.000 prodejních míst.

Přístup k uskupení ADI přinesl kromě
rozšíření sortimentu a zlepšení obchodních podmínek také další významnou
novinku a tou je zavedení prodeje servisní techniky. Tato komodita je soustředěna v dceřinné společnosti AD
TECHNIK, s.r.o., která vedle dodávky a
montáže zařízení zajišťuje i jeho následný servis. Prostřednictvím firemního specialisty tak mají zákazníci firmy AUTO
DONTH přístup i ke špičkovým zaříze-

ním pro vybavení a provoz autoservisu.
V této nabídce nalezneme zvedáky, zařízení pneuservisu, zařízení pro měření geometrie, zkušebny brzd, přístroje pro diagnostiku elektrických systémů, svářečky,
kompresory, ruční a elektrické nářadí a
řadu dalších produktů. Pokud tedy potřebujete autodíly či servisní techniku vysoké
kvality, pak Vás jistě uspokojí nabídka a
služby firmy AUTO DONTH.

Ostrov – Krušnohorská 613, tel.: 353 615 121

Cheb – Evropská 35, tel.: 354 436 996

Sokolov – Kraslická 2130, tel.: 352 601 000

Most – Budovatelů 2406, tel.: 476 106 808

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
LOGISTICKÁ A STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ Dalovice

Střední zemědělská škola

DENNÍ STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

BEZPLATNÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ
Implementace nového vzdělávacího programu
dalšího profesního vzdělávání
se zaměřením na péči o veřejnou zeleň
a travnaté sportovní plochy

čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

Poštovní a peněžní služby
Provoz a ekonomika dopravy – logistika
•

NOVĚ tříletý učební obor

Operátor skladování
•

tříletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou – dálkové studium

Poštovní provoz (při dostatečném počtu přihlášek)
Den otevřených dveří: 30. 11. 2006 a 11. 1. 2007 8.00–16.00
(společné informace o přijímacím řízení 8.20, 15.20)
www.logistickaskola.cz
SC-60806/1

23-68-H/001 automechanik
23-55-H/002 autoklempíř
26-57-H/001 autoelektrikář
65-51-H/002 kuchař-číšník

pro žáky 5. i 9. tříd!

SC-60800/1

informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel. číslech:
353 312 190 (775 268 179) Ing.Nykodym 353 311 476 Bc.Rudolfová

Bližší informace: www.gymostrov.cz

SOU stravování a služeb,
Střední vzdělání s maturitou
66-41-L/504 Obchodník
65-41-L/006 Kuchař
65-41-L/005 Číšník, servírka
65-41-L/504 Společné stravování

66-41-L/008
OBCHODNÍK

Nabídka v oborech vzdìlání vedoucí k dosažení stĒedního vzdìlání s výuàním listem:

1. SOUKROMÉ SOU DROGISTICKÉ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jediné soukromé SOU tohoto druhu v ČR nabízí žákům ZŠ
možnost získat výuční list v tříletých učebních oborech:
PRODAVAČ DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ ( 66-51-H/006)
V učebním oboru prodavač (-ka) drogistického zboží získávají žáci vedle všeobecných znalostí (zde je kladen důraz na výuku německého jazyka, německé konverzace a anglického jazyka) odborné znalosti např. v předmětech zbožíznalství, herba- byliny, technika administrativy,
obchodní provoz, ekonomika, účetnictví, chemická laboratorní cvičení, foto atd.
Uplatnění absolventů je široké: prodavač v drogeriích, parfumeriích, zelených lékárnách,
ale i jako promotion, obchodní zástupce.
Nadstandard: v průběhu studia žáci pracují na svých specializacích. Pokud práci obhájí před
komisí, získají na konci studia certifikát. Záštitu nad nimi převzal prezident Evropského drogistického svazu pan G. Fischer z Vídně.

FOTOGRAF (34-56-H/001)
Tříletý učební obor pro chlapce i dívky zaměřen na přípravu kvalifikovaných fotografů s možností uplatnění v denících, tisku,časopisech,muzeích,dokumentačních střediskách,reklamních či propagačních agenturách... Talentová zkouška dne 15. 1. 2007.

ARANŽER (66-52-H/001)

Karlovy Vary, Ondřejská 56

V učebním oboru aranžér(-ka) získávají žáci vedle všeobecných znalostí také znalosti a dovednosti v předmětech jako např. odborné kreslení, písmo, foto, aranžování, dějiny umění, výpočetní technika, ekonomika. Žáci mají možnost uplatnit svojí kreativitu, fantazii, zručnost,
samostatnost. Uplatňují se jako samostatní aranžéři nebo pracovníci reklamních agentur.
Talentová zkouška dne 15. 1. 2007.

(4 roky)
(4 roky) nový obor!
(4 roky) nový obor!
(2 roky – nástavbové
studium*)

Pro absolventy pak škola nabízí nástavbové studijní obory zakončené maturitou:

VLASOVÁ KOSMETIKA a PROPAGACE.
23.11.2006 od 9.00–16.00 na adrese školy prezentace oborů.

*pro absolventy tříletých oborů Kuchař a Číšník

Kontakt na adrese:
1. soukromé SOU drogistické, Ke Kostelu 83, Mariánské Lázně
tel./fax: 354 626 386, mobil 607 758 452, www.souml.wz.cz

Střední vzdělání s výučním listem
65-52-H/001 Kuchař
(3 roky)
65-53-H/001 Číšník, servírka
(3 roky)
65-53-H/001 Číšník, servírka
(3 roky – dálková
forma při zaměstnání)

Nabídka v oborech vzdìlání vedoucí k dosažení stĒedního vzdìlání s maturitní zkouškou:

65-53-H/001
¢ÍŠNÍK

V tomto školním roce budou přijati žáci ke studiu osmiletého
i čtyřletého studijního oboru. Ke studiu se mohou hlásit nejen
žáci z Ostrova a okolí, ale i z Karlových Varů. Mezi oběma
městy je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.
Den otevřených dveří: 12. 1. 2007

Přijímací řízení pro školní rok 2007/08:

Hotelová
škola Mariánské LáznÅ
Mariánské LáznÅ, Komenského 449/2
65-52-H/001
KUCHA±

Dny otevřených dveří: 28. 11. 2006 , 5. 2. 2007
tel.: 353 223 129 www.szes-dalovice.cz

353 223 129 nebo www.szes-dalovice.cz

NABÍDKA KE STUDIU

přednostně pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami: v dvouletém učebním oboru
69-53-E/001 práce v autoservisu
v tříletých učebních oborech
41-55-E/002 opravářské práce
41-51-E/006 farmářské práce
41-52-E/008 květinářské a aranžérské práce

65-42-M/004
HOTELNICTVÍ A TURISMUS

Termín kurzu: únor 2007 – květen 2008
Více na

NOVĚ
ZAHRADNICTVÍ

Volitelné bloky předmětů ve 4.
ročníku; zahraniční praxe; ekologické hospodaření; výuka myslivosti, chovu koní; bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Kurz je určen odborníkům úřadů státní správy, učitelům, konzultantům, lektorům a dalším osobám, působících v rámci dalšího profesního vzdělávání v oboru rozvoje a údržby zeleně

Je státní škola, poskytující úplné střední vzdělání s maturitou

41-52-H/001 zahradník(-ce)
41-51-H/007 zemědělec
23-51-H/001 zámečník

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
41-51-E/501 zemědělská výroba
41-56-E/501 lesní výroba
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

GYMNÁZIUM OSTROV

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
nabízí vyučení v tříletých učebních oborech

TRADIČNĚ
AGROPODNIKÁNÍ

Přijímání uchazečů:
na základě testu z přírodopisu
učiva ZŠ; přijetí bez zkoušky zajistí průměr z prvního pololetí 9.
ročníku ZŠ do 1,70

SC-60804/1

•

poskytuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oborech

SC-60802/1

Střední zemědělská škola DALOVICE pořádá

SC-60810/1

Karlovy Vary – DALOVICE

Hlavní 114, Karlovy Vary–Dalovice 362 63

SC-60805/1

Kriteria pro přijímání jsou zveřejněna na www stránkách školy

29-54-H/002
CUKRÁ±

Informace: tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
e-mail: info@sou-stravovani.cz, internet: www.sou-stravovani.cz
SC-60799/1

MOŽNOST POKRA¢OVAT VE DVOULETÉM
NÁSTAVBOVÉM MATURITNÍM STUDIU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. 12. 2006
od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

Obor: SPOLE¢NÉ STRAVOVÁNÍ (65-41-L/504)

Den otevÐených dveÐí 23. listopadu 2006
od 10:00 hod - Poštovní 7; od 15:00 hod - Komenského 449/2

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ,
Karlovy Vary

• hotelova.skola@post.cz •
• http://www.hotelovaskola.cz
• +420 354 622 605 •
SC-60809/1

Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

přijímá žáky

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary
– škola s dlouholetou tradicí a úspěšnými absolventy

otevírá ve šk. roce 2007/2008 tyto studijní obory:

stavebnictví
mechanik silnoproud. zařízení (uč. obor s mat.)
mechanik tepelných zařízení (uč. obor s mat.)
zedník
instalatér

elektrikář
malíř

pro žáky ZvŠ:

zednické práce

truhlářské práce

do 2letých oborů:

stavební výroba
malířské a natěračské práce

Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou.
Ubytování studentů zajištěno. Tel.: 353 362 811
e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz, www.stavebniskolakv.cz
Den otevřených dveří – budova dílen SOŠ (vedle PENNY MARKETU)
6. 12. 2006 od 13.00 do 17.00 hod. a 9. 12.2006 od 9.00 do 12.00 hod.

SC-60808/1

Střední odborná škola Karlovy Vary
Konečná 21, 360 05 KARLOVY VARY
Střední průmyslové studium určené pro žáky s ukončeným základním vzděláním:

Střední odborná škola
ekonomická
a gymnázium Chodov

Délka denního studia: 4 roky zakončené maturitní zkouškou

39-41-L/001 Autotronik – osobní automobily
Nástavbová studia určená pro žáky vyučené v oboru:
Délka denního studia: 2 roky zakončené maturitní zkouškou
Délka večerního studia: 3 roky zakončené maturitní zkouškou

nabízí ve šk. r. 2007/2008 tyto možnosti studia:

pro žáky z 5. ročníku ZŠ
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (osmileté)

36-44-L/502 Stavební provoz • 23-43-L/506 Provozní technika • 26-41-L/501
Elektrotechnika
Učební obory určené pro žáky s ukončeným základním vzděláním:
Délka studia: 3 roky zakončené výučním listem

pro absolventy ZŠ čtyřletý maturitní obor
78-42-M/002 – Ekonomické lyceum
další informace a kontakty:
PO Box 20, Smetanova 738, 357 35 Chodov 1
tel. 352 665 081
oachodov@oachodov.cz
www.volweb.cz/oachodov

SC-60807/1

SC-60801/1

Vyšší odborná škola:
• diplomovaná všeobecná sestra – 1 třída
• diplomovaný farmaceutický asistent – 1 třída
• diplomovaný zdravotnický laborant – 1 třída

zámečník
truhlář

SC-60798/1

do 3letých oborů:

Střední škola:
• zdravotnický asistent – 2 třídy
• zdravotnické lyceum – 1 třída
• asistent zubního technika – 1 třída
• masér sportovní a rekondiční – 1 třída

Informace na tel. čísle 353 233 936 – pí. Kočová
Dny otevřených dveří:
pátek 24. 11. 2006 15.00–18. 00 hod.
sobota 25. 11. 2006 9.00–12.00 hod.

do maturitních oborů:

SOŠEaG Chodov není soukromá škola – neplatí se žádné školné

26-57-H/001 Autoelektrikář • 23-68-H/001 Automechanik
• 26-51-H/003 Elektrikář-silnoproud • 36-52-H/001 Instalatér
• 23-55-H/002 Klempíř-strojírenská výroba, zaměření: „Silniční motorová
vozidla“ • 36-55-H/001 Klempíř-stavební výroba
• 23-61-H/001 Lakýrník • 36-57-H/001 Malíř • 33-56-H/001 Truhlář
Další vzdělávací program:
Ve spolupráci s živnostenským a pracovním úřadem provádíme rekvalifikační a kvalifikační
zkoušky a doplňující studia.

www.sou-kv.cz • e-mail: info@sou-kv.cz
telefon-sekretariát: 353 565 689, 602 368 189

SC-60803/1
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I nzerce

SC-60711/1

KARLOVARSKÝ KRAJ

SIMPLY CLEVER

SC-60693/1

VÍCE PROSTORU PRO SPRÁVNOU VOLBU

ZÍSKEJTE VÍCE SVOBODY PRO NOVÉ MYŠLENKY. OBJEVTE SVĚT R OOMSTER.
Přijďte si právě teď prohlédnout nový vůz Škoda Roomster s prostorným
interiérem a dalšími novinkami ke svému prodejci vozů Škoda.
Nová ŠkodaRoomster
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Najděte svůj vlastní prostor
Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

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

SLEVA INZERCE 20 %
v prosincovém vydání
měsíčníku

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:
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

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

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

www.skoda-auto.cz

SC-60755/3

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
PF 2007
Zveřejnění: 18. prosince 2006
Uzávěrka: 7. prosince 2006

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
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

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

INZERCÍ U NÁS
OSLOVÍTE 132 000
DOMÁCNOSTÍ
V KRAJI

SC-60825/1

Inzertní oddělení:

SC-60815/1

Roman Zápolský
Tel./Fax: 35 35 49 133
mobil : 777 193 779
e-mail: vary@consultants.cz

www.ceskydomov.cz
www.kr-karlovarsky.cz

SC-60814/1

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

Pošlete svým zákazníkům,
zaměstnancům,
obchodním partnerům...

I nformace

z kraje

strana

KARLOVARSKÝ KRAJ

Efektivní kraj = Chytrý úřad
Mimořádné ocenění v soutěži Chytrý úřad 2006 převzal Karlovarský kraj jako jediný region v rámci mezinárodního veletrhu INVEX v Brně

Projekt s názvem Efektivní
kraj spočíval ve vybudování analytického ekonomického systému pro řízení příspěvkových
organizací, tedy škol, galerií,
muzeí, domovů důchodců, ústavů sociální péče, záchranné zdravotní služby a dalších.
„Díky projektu nahradila práce
s aktuálními elektronickými daty
původní papírovou válku a zdlouhavé listování v řadách šanonů.
Činnosti, které před vznikem
krajů zabíraly hodiny a dny
práce, dnes úředníci zvládají
během několika minut,“ říká
ředitel krajského úřadu Roman
Rokůsek.
Realizace projektu začala v roce
2003 zavedením jednotného ekonomického softwaru u příspěvkových organizací. Následovalo
maximální zjednodušení pro
všechny uživatele. Od samého
začátku se informace z databází

využívaly pro tvorbu analýz pro
rozhodování Rady a Zastupitelstva
kraje. Jednalo se například o podklady o hospodaření a zadávání
zakázek.
„Ministerstva každoročně na
územní samosprávu přenášejí
další a další povinnosti. Obce
i kraje se ale brání zvyšování počtu
zaměstnanců a nárůstu byrokracie. Karlovarský kraj proto neustále zvyšuje produktivitu a efektivitu
práce krajského úřadu s využitím
informačních technologií,“ dodává
Roman Rokůsek.
Projekt Efektivní kraj je ve
veřejné správě České republiky
ojedinělý. Jeho ocenění v rámci
prestižního mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX je pro
Karlovarský kraj mimořádným
úspěchem. Více informací na
www.kr-karlovarsky.cz.

Roman Rokůsek plánuje další zefektivnění chodu krajského úřadu.
Foto archiv

(HAD)
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Klienti ústavu v Lubech
se radují z nového výtahu
Výrazné zlepšení podmínek znamená pro klienty i zaměstnance Ústavu sociální péče v Lubech třístanicový osobní výtah, jehož výstavbu financoval Karlovarský kraj. „Venkovní přístavba výtahu trvala pět měsíců
a stála více než jeden a půl milionu
korun,“ říká radní Ellen Volavková.
Realizací přístavby osobního výtahu vznikly podstatně lepší podmínky pro pohyb a přepravu klientů
ústavu a pro vozíčkáře v celém areálu. V ústavu žije v současné době
50 žen s kombinovaným postiže- Mgr. Ellen Volavková, radní
ním. „Další investiční akcí v Lubech
byla rekonstrukce střechy za 1 660 tisíc korun. Předmětem stavební akce byla demontáž původní nízkospádové střešní konstrukce a nevyhovujícího střešního pláště z pozinkovaného plechu. Dále
byly provedeny stavební úpravy střešního prostoru, osazení novou
střešní konstrukcí sedlové střechy a položení střešního pláště
z betonových střešních tašek,“ vysvětluje Ellen Volavková.
Průběh stavby poznamenala nepřízeň počasí. Budovu ve fázi
odkrytí střešního pláště postihla živelná událost, když objekt vytopila letní průtrž mračen spojená s vichřicí. Stavební práce se tak
(LAM)
prodloužily o měsíc.

Pro ochránce přírody zvýšili radní příspěvky
Hasiči pokřtili
Až 100 tisíc korun mohou získat jednotliví žadatelé od KarlovarKarlovarského kraje,“ dodává Luboš Orálek. Letos kraj podcisternu šampaňským ského kraje jako příspěvek na projekty z oblasti ochrany životního priorit
pořil celkem osm projektů. Ekologické centrum Meluzína – Regioprostředí. Připraven je pro ně celkem jeden milion korun.

„O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace
například na záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, podporu činnosti záchranných stanic pro zraněné a handicapované živočichy, podporu tvorby odborných studií v oblasti
nakládání s odpady pro potřebu informovanosti veřejnosti či podporu zapojení veřejnosti ve vazbě na Plán odpadového hospodářství
kraje,“ vysvětluje radní kraje Luboš Orálek. Žadatelé mohou získat
dotaci až do výše 80 procent nákladů, maximálně však 100 tisíc
korun v daném kalendářním roce.
„Karlovarský kraj poskytuje příspěvky na ochranu životního prostředí od roku 2004. Do letošního roku to bylo vždy půl milionu
korun ročně. V roce 2007 jsme se rozhodli částku zdvojnásobit, a to
z toho důvodu, že ochrana životního prostředí je jednou z hlavních

nální centrum Asociace Brontosaurus, získalo celkem 88 tisíc korun
na tři programy – podporu populace užovky stromové, mapování
výskytu chřástala polního a dokumentaci registrovaných významných krajinných prvků. Částku 90 tisíc získal Horní Hrad, o. p. s. na
III. etapu asanace hornohradského údolí, stejnou částku dostala i
ZO Českého svazu ochránců přírody Oharka na doplnění mobiliáře
botanické zahrady Střední zemědělské školy Dalovice. Kraj podpořil 80 tisíci korunami také pilotní projekt Biologická kvalita vodních
ploch na Karlovarsku, kde bylo žadatelem sdružení Arnika – program ochrany přírody, 52 tisíc korun získalo TYTO, sdružení na
ochranu přírody a krajiny na ochranu a podporu silně ohrožené sovy
pálené. Rovných 100 tisíc korun pak obdržel Český zahrádkářský
svaz – ZO Skalná na revitalizace historického jírovcového stromořaMARKÉTA LADMANOVÁ
dí ve Skalné.

Na vodohospodářské akce můžete získat miliony
Celkem 13 milionů korun rozdělí i v roce 2007 Karlovarský kraj na
příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce.

Novou cisternu chodili obdivovat místní lidé.

Nové zásahové vozidlo získal
sbor dobrovolných hasičů ve
Skalné. Profesionální cisterna
bude sloužit na území Františkolázeňska. Proto se obě
města rovným dílem podílela
na financování nákupu cisterny.
Jak Skalná, tak Františkovy
Lázně do nového vozidla investovaly po dvou milionech
korun. Jedním milionem přispěl Karlovarský kraj, další dva
získala Skalná od ministerstva
vnitra jako dotaci na obnovu

Foto archiv

požární techniky. Předání cisterny se zúčastnil hejtman
Josef Pavel, starosta Skalné
Radomil Gold, starostka Františkových Lázní Libuše Chrástková i ředitel Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje Zdeněk Teplý. Po
oficiálních projevech skalenský
farář Piotr Libner požehnal
novému vozidlu svěcenou
vodou. Nechyběl ani tradiční
křest sektem.
(LAM)

„Předmětem financování může
být veřejný vodovod, kanalizace
a čistírna odpadních vod,“
vysvětluje radní kraje Luboš Orálek. „Příspěvek je určen především na řešení vodohospodářské
infrastruktury v malých obcích a
samostatných osadách. Výše
příspěvku může dosáhnout až
80 procent uznatelných nákladů.
Finance nejsou určeny na výstavbu čistíren odpadních vod pro
jednotlivé domácnosti nebo podnikatele ani na výstavbu vodovodních nebo kanalizačních přípojek,“ upozorňuje radní Orálek.
Příjem žádostí bude ukončen
28. února 2006. Podmínkou
poskytnutí příspěvku je pravomocné vodoprávní rozhodnutí,

projektová dokumentace, smlouva se zhotovitelem stavby a
finanční projekt. Předkládání
žádostí a schvalování příspěvku
se řídí Pravidly Zastupitelstva
Karlovarského kraje. Pravidla,
včetně formuláře žádosti, jsou
k dispozici na webových stránkách kraje a na odboru životního
prostředí a zemědělství.
Pro rok 2006 rozdělil Karlovarský kraj celkem 7 795 tisíc korun
na realizaci 16 drobných vodohospodářských akcí. V roce 2005
podpořil kraj 8 akcí za více než 6
milionů korun.
Za přispění Karlovarského
kraje se tak může zrealizovat
kanalizace a čistírna odpadních vodovod Tachovská huť ve rekonstrukce přivaděče vody
(HAD)
vod v Šabině na Sokolovsku, Třech Sekerách na Chebsku či v Trstěnicích.

Ředitel krajského úřadu informuje

Obce a veřejnost se mohou podílet na posuzování
Procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA, SEA) podléhají záměry nebo kon- příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení, jaké vlivy může příslušný úřad vydat negativní stanovisko.
Obec a veřejnost se k záměru či koncepci mají
cepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Do procesu se může zapojit veřej- má předkladatel v dokumentaci k posouzení vyhodnotit, jaké informace má upřesnit apod. Proces posu- možnost vyjádřit v kterékoliv fázi procesu posuzonost nebo obec, a uplatnit tím své připomínky, požadavky a vyjádření.

Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „posuzování“) jsou záměry staveb, činností a technologií specifikovaných v zákoně
o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
Povinnost předložit takovýto záměr k posouzení
má ten, kdo chce záměr provést. Posuzují se záměry, které dosahují limitních hodnot stanovených
v zákoně o posuzování. Novinkou od května letošního roku je povinnost posoudit i jednotlivé záměry, které limitních hodnot nedosahují. Kromě
záměrů se posuzují také koncepce, strategie,
plány, územně plánovací dokumentace a jiné koncepční dokumentace zpracovávané orgánem veřejné správy, nejčastěji krajem nebo obcemi (SEA).
U záměrů a koncepcí se posuzují vlivy na veřejné
zdraví a vlivy na životní prostředí. Posuzování zahrnuje vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu,
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu,
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky,
jejich vzájemné působení a souvislosti. Účelem takového posuzování je získat odborný podklad pro vydání stavebního nebo obdobného povolení či opatření.

Posuzování záměrů a koncepcí provádí příslušný úřad, tedy krajský úřad nebo ministerstvo
životního prostředí, a to podle charakteru záměru
či koncepce tak, jak je to rozděleno v zákoně
o posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování zahrnuje následující kroky:
Po obdržení oznámení záměru či koncepce příslušný úřad ve zvláštním řízení zjistí, jaké jsou
možné vlivy záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví. Takovéto zjištění provede na základě zveřejnění záměru a následném obdržení vyjádření od
obcí, veřejnosti a dotčených orgánů. V závěru zjišťovacího řízení úřad uvede, jaké vlivy byly zjištěny
a jaká je jejich míra ovlivnění životního prostředí
a veřejného zdraví. Na základě toho stanoví, jestli
je nutné záměr dále posuzovat.
Pokud záměr nepodléhá dalšímu posuzování,
vydá úřad odůvodněný závěr zjišťovacího řízení,
kterým proces posuzování končí. Závěr slouží jako
podklad pro následné, nejčastěji územní a stavební, řízení.
Pokud záměr podléhá dalšímu posuzování, uvede

zování bude tedy dál pokračovat následovně:
Po obdržení dokumentace k posuzování příslušný
úřad dokumentaci zveřejní a zajistí zpracování odborného posudku (zpracovává ho autorizovaná osoba).
Posudek je zpracováván na základě dokumentace a všech obdržených vyjádření k ní. Zpracovaný
posudek příslušný úřad opět zveřejní, aby bylo
možno se k němu vyjádřit.
K dokumentaci a posudku se může kdokoliv
vyjádřit také při veřejném projednání, které zajistí
příslušný úřad v obci dotčené záměrem. Zpracovatel posudku poté vypořádá všechna obdržená písemná vyjádření a na jejich základě navrhne znění
konečného stanoviska.
Příslušný úřad vydá stanovisko k posouzení
vlivů záměru (či koncepce) na životní prostředí.
Při vydání stanoviska vychází z dokumentace,
posudku a všech obdržených písemných vyjádření. Toto konečné stanovisko zveřejní a proces
posuzování tím ukončí. V případě, že z celého procesu posuzování vyplyne skutečnost, že uvažovaný
záměr nebo koncepce může výrazně negativně
nebo nevratně ovlivnit kvalitu životního prostředí,

www.kr-karlovarsky.cz

vání. O posuzování se veřejnost může dovědět na
úředních deskách kraje a příslušné obce, na internetových stránkách kraje (www.kr-karlovarsky.cz),
v informačním systému EIA a SEA (www.cenia.cz)
a v regionálních médiích. Obvyklá lhůta pro podání
písemného vyjádření je 20 dnů. Příslušný úřad
obdržené připomínky vypořádá a v konečné fázi
posuzování navrhne opatření k předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů.
Za poslední dva roky krajský úřad posoudil zhruba
35 záměrů, přičemž pouze k 5 záměrům podala veřejnost své připomínky (nejčastěji k větrným elektrárnám a skladu nebezpečných odpadů). Krajský úřad
připomínky veřejnosti ve 3 případech plně akceptoval,
ve 2 případech nebylo možné připomínky zohlednit
(netýkaly se vlivů na životní prostředí). Ministerstvo
životního prostředí v našem kraji za poslední dva roky
posuzovalo 4 záměry (dobývací prostory, větrné elektrárny), ke všem veřejnost zaslala své připomínky
a ministerstvo je ve všech případech akceptovalo.
ING. ROMAN ROKŮSEK,
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Představujeme příspěvkové organizace ve zdravotnictví

Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku
Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku s kapacitou 90 lůžek je jednou z mnoha příspěvkových
organizací Karlovarského kraje, je však jediným zařízením poskytujícím zdravotní péči s geriatrickým
zaměřením. Léčebna, jejímž ředitelem je prim. MUDr. Gustav Záleský, byla zřízena za účelem poskytování ústavní zdravotní péče. Zaměstnává 70 lidí, z toho 8 lékařů.

„Hlavním úkolem léčebny je
poskytování léčebné, léčebně
rehabilitační a ošetřovatelské
lůžkové péče s geriatrickým
zaměřením pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých
došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči. A to do té doby
nebo v těch případech, pokud
tuto zdravotní péči nelze nebo
není účelné poskytovat ambulantně či v lůžkových zařízeních
sociální péče,“ vysvětluje zákonem danou formulaci radní kraje
pro oblast zdravotnictví Jiří
Mutinský.
U zrodu nejdecké léčebny,
která má 26letou praxi v oboru,
stál její současný ředitel Gustav
Záleský. Příspěvková organizace
na Karlovarský kraj přešla v roce
2003 z Okresního úřadu Karlovy

Vary. Přechodem na krajskou
organizaci rozšířila působnost na
celou spádovou oblast a snaží se
vypomáhat v činnosti i lokálním
pracovištím s cílem sjednotit
geriatrickou péči v regionu.
V posledních deseti letech
došlo k výrazným stavebním
úpravám, ke zkvalitnění věcného
a přístrojového vybavení. Nejprve za přispění Okresního úřadu
Karlovy Vary, po přechodu na
krajskou úroveň pak za přispění
nového zřizovatele – Karlovarského kraje, sponzorováním
sympatizantů a s nemalou a dlouhodobou spoluprací s Rotary
klubem Karlovy Vary.
„Podařilo se vybudovat plynovod k LDN Nejdek, vybavit zařízení moderní plynovou kotelnou,
rekonstruovat kuchyni, vyměnit
stará nevyhovujících okna za
moderní plastová. Chloubou jsou
potravinové sklady a hlavně nově

Zahraniční novináři představí
doma karlovarský region

vybudovaná zimní zahrada
a terasa pro pacienty, obě vybavené stylovým moderním nábytkem. Poslední dokončenou akcí
je moderní prádelna, která odpovídá evropským standardům a je
důstojným zařízením 21. století,“
pokračuje Jiří Mutinský.
Ve zdravotním úseku se může
LDN pochlubit antidekubitálními matracemi pasivní ochrany
téměř na všech lůžkách a několika aktivními. Ve dvou pokojích je
transportní kolejový systém pro
jednodušší manipulaci s těžšími
imobilními pacienty. Pohodlí
pacientů zajišťují i koupací křesla
moderní konstrukce Carendo
firmy Arjo. Užitečným pomocníkem je i computerová fototerapie
pro hojení chronických ran,
která léčebně spolu s programem firmy Hartmann Rico
umožňuje léčit řadu pacientů
s chronickými trofickými defek-

KRAJSKÁ KNIHOVNA
KARLOVY VARY
AKCE V LISTOPADU 2006
28. 10.–15. 12. 2006
Výstava fotografií – Zdeněk
Böhm
KK KV – budova Dvory – kavárna
7. 11. 2006–(16.00–17.30)
Beseda o Kostarice s generálním
konzulem Kostariky Williamem Calvo
c.- spojeno s výstavou fotografií
KKKV – budova Dvory – sál
8. 11.–15.00
Turnaj v pexesu pro děti do 10 let
- zábavné odpoledne pro děti
KKKV – budova Dvory – dětské
oddělení
9.–22. 11. 2006
Výstava poezie z fondu knihovny
– v rámci celostátní akce „Den
poezie – Kde domov můj“
KKKV – budova Dvory – půjčovna
9. 11.–15.00
Dětská výtvarná dílna – bramborová tiskátka
KKKV – budova Dvory – dětské
oddělení
16. 11.–15.00
Čteme si pro radost – hlasité čtení
pro děti „Odpoledne s Rumcajsem“
– čteme knihy Václava Čtvrtka
KKKV – budova Dvory – dětské odd.
Novinka – internet pro čtenáře
knihovny zcela zdarma



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



ty. Moderně jsou zařízeny koupelny, ošetřovny a čisticí místnosti s myčkou podložních mís.
V modernizaci se pokračuje dle
finančních možností průběžně.
„V současné době probíhá
v léčebně dlouhodobě nemocných výstavba montovaných
garáží. Na základě vyhodnocení
předložených nabídek stanovila
komise jako nejvýhodnějšího
dodavatele firmu Krušnohorská

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

stavební, spol. s r. o., s nabídko
vou cenou 928 tisíc korun včetně
vedoucí odboru kancelář hejtmana
DPH. Původní garáže jsou
Ing. Lydie Stráská
demontované a jsou připraveny
tel.: 353 502 141
základové pasy, probíhá techniclydie.straska@kr-karlovarsky.cz
ká přestávka na vyzrání betonu.

Z rozpočtu Karlovarského kraje
vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
bylo na tuto investiční akci
Ing. Marie Tomsová
poskytnuta finanční částka ve
pověř. zast. vedoucí odboru
výši 900 tisíc korun,“ dodává
tel.: 353 502 313
radní Mutinský.
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
(HAD)

Výstava představuje venkov
na obou stranách hranice
Výstavu nazvanou Obnova vesnice u nás a u vás si mohou v těchto dnech prohlédnout návštěvníci Krajského úřadu v Karlových Varech.

V Karlovarském kraji se na přelomu října a listopadu uskutečnil 48. světový kongres FIJET. Účastníky významné akce bylo na
280 novinářů a spisovatelů píšících o cestovním ruchu z 31 zemí
světa. Každý z nich má nepsanou morální povinnost napsat pozitivní článek o místě konání kongresu, dopad akce na propagaci
regionu tak bude rozsáhlý. Účastníci kongresu si prohlédli Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, zámky a hrady
Bečov, Loket a Mostov. V rámci pracovního programu v hotelích
Carlsbad Plaza a Grandhotel Pupp přivítal účastníky kongresu
hejtman Josef Pavel (na snímku tisková konference v Carlsbad
FOTO ARCHIV
Plaza).

Kontakty
na Krajský úřad

Uspořádal ji Spolek pro obnovu venkova Karlovarského kraje se saským spolkem Verein Vogtländisches Bauernhaus. Série fotografií z německého příhraničí dokumentuje, že lze naprosto
nenásilně propojit tradiční venkovské stavby
s moderními prvky.
Výstavu zahájil hejtman Josef Pavel spolu s předsedou spolku Benno Kolbem a galeristkou Štěpánkou Bergerovou. „Spolupráce Karlovarského kraje
s jeho saskými sousedy je bohatá a pestrá, týká se
mnoha témat, od ochrany životního prostředí přes
dopravu až po krizové řízení a spolupráci záchranných složek. Jsem rád, že se neodehrává jen na
úrovni úřadů, ale jak dokazuje i tato výstava, i na
úrovni spolků a občanských iniciativ. Není divu, na
obou stranách hranice se potýkáme s velice
podobnými problémy, mezi které patří také obnova venkova,“ řekl hejtman Pavel.
„Tato výstava chce představit to nejlepší, co za
posledních patnáct let dokázaly udělat obce saského kraje Vogtland pro svou budoucnost i pro
zachování svého historického dědictví. Cílem
našeho spolku, Vogtländisches Bauernhaus e.V. je
zlepšit materiální podmínky pro život na vesnici,
přiblížit je podmínkám ve městech. Cílem je, aby
vesnice nebyla jen noclehárnou pro pracující ve
městech a zemědělským velkozávodem, ale aby


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



vytvářela prostor pro řemesla, služby i pro další
podnikání. Nechceme, aby se venkov stal unifikovanou zónou prefabrikovaných satelitních sídlišť,
naopak chceme zachovat tvář našich obcí,“ vysvětlil strategii německého spolku Benno Kolbe.
Výstava je součástí projektu Obnova vesnice
u nás a u vás, který vznikl za podpory programu
Interreg III A. Navazuje na podobnou výstavu českých obcí a měst, která byla otevřena 9. října v saském Riedelhofu. Na souvisejícím semináři vystoupilo na dvacet účastníků z Čech, mezi nimi třináct
starostů měst a obcí. Výstava potrvá do konce
(RED)
listopadu.

Knihovna otevřela samoobsluhu pro čtenáře

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

Samoobslužné zařízení SelfCheck, které umožňuje čtenářům samostatně si půjčit vybrané dokumenty z čítárny, půjčovny pro dospělé
a dětského oddělení bez pomoci knihovníka, funguje v Krajské knihovně Karlovy Vary.


„SelfCheck je umístěn v centrální hale. Hlavním přínosem
tohoto moderního systému je
odstranění zbytečné mechanické
činnosti při půjčování knih. Pro
představu, do knihovny přijde
denně kolem 400 lidí, každý si
něco půjčí a vrátí. Obsluhující
personál se musí jednotvárným
načítáním dokumentů do systému zabývat a tento čas pak samozřejmě chybí při individuální
práci se čtenáři. Jistě znáte situaci, kdy potřebujete najít určitý
dokument, ale musíte čekat, až
se vyřídí výpůjčky člověka před
vámi,“ vysvětluje výhody technické novinky ředitelka Eva Žáková.
Díky SelfChecku budou mít

pracovníci knihovny víc času na
hledání ve skladech, pátrání na
internetu, vyhledávání v databázích, zpracovávání rešerší, objednávání knih z jiných knihoven,
kopírování a skenování a hlavně
pomoc při výběru knih. To vše
zajišťuje obsluha knihovny souběžně ve stejné době.
V Týdnu knohoven systém
použilo přes 200 uživatelů, všichni obdrželi drobný dárek. V pondělí 9. října bylo vylosováno
náměstkem hejtmana Jiřím
Behenským navíc 5 výherců,
kteří získali tričko (Jiří Hovorka,
Jan Jiskra, Klára Kučerová, Mária
Gernerová a Karel Šmerda).

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Miroslav Očenášek
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 122
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

(LAM)

JAK SI PŮJČIT KNIHU?
K půjčování prostřednictvím SelfChecku
potřebujete platný čtenářský průkaz Krajské
knihovny a heslo (PIN). Při obsluze sledujete instrukce na obrazovce. Máte-li vypůjčeny všechny knihy, stiskněte tlačítko TISK
STVRZENKY v dolní části obrazovky a tiskárna vám vytiskne seznam právě půjčených dokumentů.


vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz


Funkci samoobslužného provozu předvedla náměstkovi hejtmana JiříFoto archiv
mu Behenskému ředitelka knihovny Eva Žáková.

www.kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Z ajímavosti
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Představujeme firmu z kraje

PREFA-BETON Cheb, spol. s r. o...
... umíme poskládat vaše představy…
Jsme firma s více než padesátiletou historií. Na počátku 90. let,
kdy proběhla privatizace společností Tekaz, s. r. o., se naše organizace velmi zdařile přeorientovala z typizované výroby na výrobu
zakázkovou. Postupně byla kompletně nahrazena stávající formovací technika za moderní technologické zařízení špičkové úrovně.
V polovině 90. let se firma adaptovala na podmínky trhu v SRN
a začala se prosazoval v zahraničí.
Úspěch v tuzemsku na sebe nenechal dlouho čekat. Zařazení projekční a montážní činnosti do
nabídky znamenalo výrazný posun
ve službách k zákazníkovi. Progresivní start, rozšiřování výrobního
programu a neustálé zkvalitňování
doprovodných služeb předznamenaly budoucí prosperitu.

prefabrikáty pro stavby halových
a vícepodlažních objektů pro
průmyslovou nebo občanskou
výstavbu jako jsou sloupy, průvlaky, vazníky, filigránové desky
nebo sendvičové panely, tak i atypické prefabrikáty pro široké
použití ve všech oborech stavebnictví. Mezi jinými jsou to například sloupy s patkou, skořepinové zastřešovací prvky, silniční
rigoly aj. Kromě prefabrikovaných prvků naše firma nabízí
i výrobu a dodávku transportních betonů. Tyto vysoce kvalitní
betony jsou vyráběny na moderním, počítačem ovládaném zařízení betonárny STETTER.
Zde naše široká paleta produktů nekončí. Dále se zabýváme
přípravou k projektu pro stavební povolení a statickým návrhem
konstrukce. Dodáme výrobní
Přední dodavatel vašich železo- dokumentaci, dopravíme prvky
na stavbu a zařídíme kompletní
betonových prefabrikovaných
konstrukcí skeletů hal a budov montáž včetně konečné úpravy
spár opláštění. V případě požaV širokém sortimentu našich davku zákazníka zajistíme i další
výrobků lze najít jak klasické subdodávky – např. založení

objektu, opláštění střechy atd.
Kam směřujeme – Integrovaný
systém řízení

Kvalita a spokojenost našich
zákazníků je pro nás prioritou,
proto se snažíme v této oblasti
dosáhnout těch nejlepších výsledů. Kvalita řízení činnosti celé
naší firmy je dokladována certifikátem systému jakosti dle ČSN
EN ISO 9001:2001 pro výrobnu
stavebních dílců a výrobu transportního betonu, který společnost získala již v roce 2000. V současné době usilujeme o získání
certifikace v řadě 14 000, neboť si
dobře uvědomujeme, že životní
prostředí je třeba stále více chránit. Rozhodnutím začlenit environmentální systém do systému
řízení firmy pro nás znamená
především uplatnění environmentálních aspektů, jejich dopadů a vyplývajících opatření při
rozhodování ve všech oblastech
působení naší společnosti.
www.prefa-beton-cheb.cz

Certifikáty úspěšným absolventům Cambridgeských zkoušek předal náměstek hejtmana Jiří
Behenský společně se zástupci Britského centra
a ředitelkou Krajské knihovny Karlovy Vary
Evou Žákovou ve čtvrtek 19. října v sále knihovny.
Jazykové zkoušky z angličtiny úrovně KET,
PET a FCE se konaly v Karlových Varech v letošním roce podruhé. Celkem se přihlásilo 80 účast-

Kraj uzavřel partnerství s Moskvou

níků, zkoušku složilo 64 uchazečů, z toho 24
uspělo s vyznamenáním. Krajská knihovna Karlovy Vary je registračním místem pro Cambridgeské zkoušky. Je tu možné skládat vždy letní zkoušky KET, PET a FCE (registrace v březnu). Na
ostatní termíny vyhlašované Britskou radou je
možné se v Karlových Varech přihlásit, zájemci je
však budou skládat v jiném Britském centru.
(AFI), FOTO ARCHIV

Knihovníci se chystají
na dětské čtenáře
Větší a lepší prostory může čtenářské veřejnosti nabídnout Krajská
knihovna Karlovy Vary ve své pobočce Studijní – Lidická v Horních
Drahovicích.

O prezentaci Karlovarského kraje na českém velvyslanectví byl velký
zájem.
Foto COT media

Protokol o rozvoji spolupráce podepsali hejtman Josef Pavel (vlevo) a
zástupce primátora Moskvy Jurij V. Rosljak.
Foto archiv

Studijní oddělení po úpravách
nabízí 8 počítačů pro veřejnost
s přístupem na internet a samostatný elektronický katalog. Stejně jako v hlavní budově Dvory
i ve studijním oddělení platí
nabídka internetu pro děti
a registrované uživatele zdarma.
Pobočka byla uzavřena 11. 9.–23. 10. 2006 z důvodu výměny
oken a současně proběhla rekonstrukce, v rámci které došlo k
rozšíření prostor. Změnilo se
vnitřní uspořádání pobočky, prostory skladů byly vybourány,
zásadně bylo rozšířeno dětské
oddělení, bylo vymalováno
a položen nový koberec.

Rozšíření oddělení pro děti
otevírá knihovně nové možnosti
spolupráce školami, především
se SPgŠ v Karlových Varech
(knihovna je ve stejné budově).
Pro čtenáře je v nově zrekonstruované pobočce připraveno více
než 100 nových knižních titulů.
Součástí Studijního oddělení je
Vzdělávací centrum Krajské knihovny, které nabízí počítačové
kurzy různých úrovní široké
veřejnosti. Nabídku Vzdělávacího centra zájemci naleznou
přímo v knihovně a na webových
stránkách knihovny www.knihovna.kvary.cz.
(LAM), FOTO ARCHIV

Studijní oddělení – Lidická je otevřeno
v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 12,00–18,00 hodin.
Kontakt: Studijní oddělení, Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary,
e-mail: lidicka@knihovnakv.cz

Internet je v knihovně zdarma

O prezentaci Karlovarského kraje na Velvyslanectví ČR v Moskvě
hovořili se zástupce vedení města Moskvy místostarosta Chebu Václav
Foto archiv
Jakl a náměstek hejtmana Jiří Behenský (zleva).

Hejtman Josef Pavel se zapsal do pamětní knihy města Moskvy.
Foto archiv

●
●

Přístup na internet
zcela zdarma nabízí
nově Krajská knihovna
Karlovy Vary všem členům. Tato služba je určena registrovaným zájemcům a je časově neomezena. V případě velkého
zájmu budou intervaly
rozloženy do hodinových úseků a bude
možno využít rezervační
službu a časy si předem
zamlouvat.
Nová budova ve Dvorech nabízí veřejnosti více než 50 počítačových stanic napojených na internet. Zájemci mohou využívat studijní místa v informačním středisku, v A-klubu, v prostorách půjčoven
a v dětském oddělení. Oddělení pro nevidomé nabízí přístup na
internet pro nevidomé. Po celé budově je možnost bezdrátového při(LAM)
pojení vlastních notebooků.

Měsíčník Karlovarského kraje Registrováno pod číslem MK ČR E 14716 vydává Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r .o. vydavatel Jan Čížek (777 311 436), cizek@consultants.cz; šéfredaktor David Hrdina (377 322 972), hrdina@consultants.cz
DTP Pavel Huml (224 816 821), huml@consultants.cz inzerce: Roman Zápolský, tel./fax: 353 549 133, gsm: 777 193 779, e-mail: vary@consultants.cz adresa redakce: Husova 29; 301 00 Plzeň tel/fax: 377 322 972, e-mail: plzen@consultants.cz adresa vydavatele: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, tel./fax: 224 816 818
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