
Doprava

Více než 220 milionů korun si
vyžádala rozsáhlá rekonstrukce
jedenáctikilometrového úseku
silnice druhé třídy z Karlových
Varů do Kyselky.
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KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF
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.

Evropská unie

Karlovarský kraj patřil k úspěš-
ným žadatelům o finance z EU.
Připravili jsme přehled systému
a čerpání grantových schémat
v letech 2004 – 2006.
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Osobnost kraje

Prestižní ceny nazvané Osob-
nost roku 2006 převzali Eva
Žáková za neziskový sektor,
Hana Heyduková za podnikatel-
skou sféru a spisovatel Vladimír
Páral.
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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

Karlovarský kraj – Na území kraje
by mohlo vzniknout několik nádrží,
které by sloužily jako zásobárny
pitné vody. Na oblasti se bude
vztahovat územní ochrana, proto
nebudou moci sloužit pro rekreaci.

Abertamy – Na osm milionů
korun se vyšplhaly náklady na
rekonstrukci abertamského
náměstí, jejíž první etapa oficiál-
ně končí 20. prosince. Rekon-
strukce bude pokračovat v závis-
losti na získání státních dotací. 

Více informací a aktualit 
na www.kr-karlovarsky.cz

Primáři, vrchní sestry, ale také
odboráři o tom diskutovali s hejt-
manem kraje Josefem Pavlem
a s vedením společnosti. Hejtman
mimořádně vystoupil na setkání se
zdravotníky, aby spolu s nimi zhod-
notil aktuální situaci v jejich oboru. 

„Smutná zkušenost z nemocni-
ce v Havlíčkově Brodě, kde
došlo k úmyslnému usmrcení
řady pacientů, podnítila zdravot-
nická zařízení po celé České
republice k přehodnocení přístu-
pu k bezpečnosti hospitalizova-
ných,“ řekl Josef Pavel. 

Prověří kontrolní
mechanismy

Hejtman také mimo jiné vyzval
přítomné, aby věnovali zvýšenou

pozornost dodržování vnitřních
norem při nakládání s léčivy
a k návaznému zajištění funkčnosti
kontrolních mechanismů v nemoc-
nici. Informoval o připravovaných
opatřeních, která přijal manage-
ment nemocnice ve vztahu k zajiš-
tění bezpečnosti pacientů.  

Uchazeče o práci čeká
psycholog

„Kraj a také vedení nemocnice
nabídly přítomným větší prostor
pro spolupráci  při řešení jakých-
koliv problémů, zvláště pak vyři-
zování podnětů a potíží  zdravot-
níků,“ doplnil J. Pavel. 

Hejtman také zdůraznil
nezbytnost akreditace společ-
nosti, zavedení procesního řízení

a sjednocení všech vnitřních
norem. Kladně hodnotil i návrh
vedení společnosti na rozšíření
vstupního pohovoru zdravotnic-
kého personálu o psychologické
vyšetření.

Noví primáři vybráni
Výkonný ředitel Karlovarské

krajské nemocnice, a. s., David
Hanzl auditorium seznámil se
závěry z výběrových řízení pri-
mariátů a přečetl jména nových
primářů v jednotlivých nemocni-
cích. Ředitel také účastníky set-
kání informoval o přípravách
voleb do dozorčí rady společnos-
ti a o závěrech z kolektivního
vyjednávání. 

MARKÉTA LADMANOVÁ

Nemocnice posílí
bezpečnost pacientů
Sérii kroků, které mají posílit bezpečnost pacientů ve všech třech nemocnicích patřících do Karlovarské
krajské nemocnice, a. s., podniknou tato zdravotnická zařízení ve spolupráci s Karlovarským krajem.

Ceny Karlovarského kraje „Osobnost roku 2006“ převzali v pátek
1. prosince v Grandhotelu Pupp vítězové tří vyhlášených kategorií.
Na snímku přebírá cenu za neziskový sektor ředitelka krajské kni-
hovny Eva Žáková z rukou náměstka hejtmana Jiřího Behenského.
Podrobnosti a další fotografie na straně 8.                 (HAD), FOTO ARCHIV

Vznik zastoupení českých
regionů na společné české adre-
se v budově ministerstva zahra-
ničí v Bruselu projednával hejt-
man Karlovarského kraje Josef
Pavel s českým velvyslancem
při EU Janem Kohoutem na své
pracovní cestě do Belgie. Regio-
ny obsadí první patro sedmipo-
dlažní budovy v sousedství sou-
časného Stálého zastoupení ČR
v Bruselu. Ostatní kraje by se
pod jednu střechu měly nastě-
hovat během příštího léta.

Asociaci zajímá 
české předsednictví

„Jednali jsme také o nutné pří-
pravě České republiky na české
předsednictví Evropské unie
v roce 2009. Úloha krajů bude
důležitá i proto, že budou hostit
zasedání orgánů EU, například
výborů a komisí Evropského par-

lamentu, Evropské komise, Výbo-
ru regionů či Rady Evropy. Na
budoucí jednání Asociace krajů
chci pozvat vládou nově jmenova-
ného koordinátora příprav na před-
sednictví Zdeňka Hrubého, aby-
chom podrobně projednali potřeb-
né detaily,“ vysvětluje J. Pavel.

Kraje zůstanou 
konzultanty

Zcela zásadní jednání vedl hejt-
man Pavel společně se svým pro-
tějškem z Libereckého kraje Pet-
rem Skokanem se zástupci Gene-
rálního ředitelství Evropské
komise pro regionální rozvoj.
Apelovali na vedoucího odboru
přípravy Cíle III – Mezinárodní
spolupráce, jenž je pokračováním
programu Interreg, aby komise
nesnižovala počet hodnotících
center. Nejbližší hodnotící cent-
rum by totiž bylo v Drážďanech,

což by mohlo komplikovat pří-
stup k financím i k informacím
především menším obcím a měs-
tům na české straně. Za význam-
ný lobbistický úspěch lze považo-
vat, že se hejtmanům podařilo
zástupce Evropské komise
o potřebě krajů jako konzultantů,
administrátorů i hodnotitelů přes-
hraniční spolupráce přesvědčit.

Dohody otevřou 
cesty přes hranice

Se saským ministrem vnitra Alb-
rechtem Buttolem a se saskou
europoslankyní Constanze Kreh-
lou hejtman Pavel diskutoval
o budoucí přeshraniční spolupráci
a společných projektech. Za nejdů-
ležitější označil opravy a zprůjezd-
nění 11 dnes uzavřených přeshra-
ničních silničních spojení, která
budou zprovozněna po přistoupení
České republiky k Schengenským
dohodám. Hejtman po představite-
lích Saska žádal rychlé vyřešení
a otevření přechodu Potůčky-
Johanngeorgenstadt. 

Hovořil také o nutnosti urychlit
společný postup pro řešení krizo-
vých situací, tak aby jednotky
záchranného systému mohly v pří-
padě zásahu přejíždět státní hranici. 

MARKÉTA LADMANOVÁ

Karlovarská veřejnost si
mohla nově otevíranou část
průtahu prohlédnout v rámci
dne otevřených dveří těsně
před oficiálním otevřením.
Lidé se tak přímo na místě
dozvěděli základní informace
o výstavbě této klíčové doprav-
ní tepny a využili jedinečné
možnosti, kterou byla pěší pro-
cházka po průtahu. 

„Zájem veřejnosti mne velmi
příjemně překvapil,“ řekl hejt-
man Karlovarského kraje Josef
Pavel s tím, že každý metr sil-
nice stál jeden milion korun.

Průtah si přišlo prohlédnout
více než tisíc lidí.  

Řidiči ale musí počítat s tím,
že ještě nejsou dokončeny
mimoúrovňové křižovatky.
Proto budou v celém úseku
mezi začátkem stavby a novou
mimoúrovňovou křižovatkou
silnic I/6 a I/20 v Jenišově
omezené možnosti napojení.
U zimního stadionu bude
umožněn jednosměrný výjezd
na stávající okružní křižovatku
u prodejny Lidl. Tento výjezd
bude pro směry do Staré Role,
Nejdek a Chodov. 

Další napojení bude na
mimoúrovňových křižovat-
kách na „Zlatém kopečku“ a ve
Dvorech. Obě tyto křižovatky
budou do doby otevření druhé
poloviny silnice I/6 sloužit
pouze pro výjezd od Chebu
a nájezd ve směru na Prahu.
Na mimoúrovňové křižovatce
silnic I/6 a I/20 v Jenišově se
budou moci řidiči napojit ve
všech směrech. Stávající silni-
ce I/6 z Jenišova na Cheb bude
uzavřena a doprava bude vede-
na přes mimoúrovňovou křižo-
vatku na novou komunikaci. 

Na nové vozovce budou
z hlediska bezpečnosti dopra-
vy osazeny v celé délce stavby
dopravní zábrany, které rozdě-
lí komunikaci bez možnosti
předjíždění tak, aby se přede-
šlo možným tragickým stře-
tům, které byly v roce 2003 při
otevření jedné poloviny dálni-
ce D5 kolem Plzně. Maximální
rychlost bude omezena na 70
a mimo město na 80 kilometrů
za hodinu. 

(LAM)

Rath se omluvil
za výhrůžky

Za hanlivé a nepod-
ložené útoky
a výhrůžky na adresu
náměstka hejtmana
Karlovarského kraje
Jiřího Červenky
a krajské nemocnice
se omluvil bývalý
ministr zdravotnictví David Rath. Doslo-
va uvedl: „Omlouvám se krajskému
zastupiteli Karlovarského kraje panu
Ing. Jiřímu Červenkovi za svůj výrok ze
dne 2. 3. 2006 na předvolebním mítinku
ČSSD v Hornickém domě v Sokolově, že
zabráním osobám ve vedení Karlovar-
ského kraje a jejich blízkým v přístupu
k lékařské péči v nemocnicích v Praze
kontrolovaných ministerstvem zdravot-
nictví.“ „Jmenovaný svými výroky poško-
dil nejen mé dobré jméno a občanskou
čest, ale i dobré jméno celého vedení
Karlovarského kraje. Prohlášení pana
Ratha jsem považoval za naprosto nepři-
jatelné i z toho důvodu, že mám velmi
nemocného otce, který je na zdravotní
péči závislý,“ vysvětluje pohnutky, které
ho vedly k podání žaloby na ochranu
osobnosti ke Krajskému soudu v Praze,
Jiří Červenka. Ten nyní podá podle
svých slov bez zbytečného prodlení
návrh na zpětvzetí žaloby na ochranu
osobnosti.                                           (HAD)

Po průtahu Karlovými Vary se už jezdí
Polovinu nového průtahu stavby silnice R6 Karlovy Vary–západ mohou od konce listopadu využívat
motoristé. Komunikace odlehčuje centru města a kamionům usnadňuje cestu ke státní hranici.

Hejtmani vybojovali lepší přístup k evropským dotacím

Vážení čtenáři,
vítejte nad posled-

ním vydáním měsíčníku
vašeho Karlovarského kraje
v letošním roce. V tomto čísle
mimo jiné najdete informace
o částečném otevření průtahu
Karlovými Vary i o dni otevře-
ných dveří, který mu předcházel
a kdy mnozí z vás využili příleži-
tosti projít se po trase této dlou-
ho očekávané dopravní stavby.
Informujeme vás také o druhém
ročníku ankety Osobnost Karlo-
varského kraje. Najdete zde však
i celou řadu dalších informací.

Nad stránkami tohoto měsíč-
níku se setkáváme letos již napo-
sled. Blíží se konec roku a s ním
příležitost na chvíli se zastavit
a zamyslet se. Přicházejí vánoční
svátky, tedy čas, který se obvy-
kle snažíme co nejvíce věnovat
našim nejbližším, rodině, přáte-
lům. Symbolicky oslavujeme
novou naději, ať už vyjádřenou
slunovratem, nebo tradičními
křesťanskými svátky – obojí
v sobě nese stejnou myšlenku. 

Přeji proto především dětem
co nejkrásnější, rozzářené, vese-
lé a hřejivé Vánoce, mnoho
dárků i mnoho radosti. Nám
všem pak přeji co nejlepší vykro-
čení a hodně splněných přání
a plánů do nového roku, který
ponese letopočet se sedmičkou
na konci. Určitě nás v něm čeká
mnoho nových věcí, nových pro-
blémů i nových radostí. Já vám
přeji, aby těch radostí bylo nako-
nec daleko více než těch problé-
mů a abychom se příští rok
v tento čas mohli ohlédnout
a říci si, že rok 2007 byl rokem
dobrým.

Přeji vám veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

VÁŠ HEJTMAN

JUDR. JOSEF PAVEL

Další fotografie z otevření průtahu najdete na straně 8.    FOTO ARCHIV
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Oznamuje svým klientům - bezpříspěvkovým
dárcům krve, že od 8. 12. 2006 

obdrží opět za každý odběr balení 
multivitaminů na jeden měsíc.

Co je Krajská protidrogová strategie?
Krajská protidrogová strategie Karlovar-

ského kraje na období 2005–2009 vznikla
v loňském roce a letos ji obohatil Akční plán
krajské protidrogové strategie na stejné
období. Strategie je klíčovým dokumentem
vytyčujícím základní principy naší protidro-
gové politiky a vychází z Národní strategie
protidrogové politiky. Akční plán rozvíjí stra-
tegii, je nástrojem pro její naplnění a snaží se
postihnout zejména specifika a potřeby kraje
a jeho regionů. Do časového rámce jsou tu
podrobně definovány a rozpracovány hlavní
a specifické cíle, opatření, finanční zdroje,
odpovědnosti a jednotlivé aktivity subjektů
působících v protidrogové oblasti. Zjednodu-
šeně řečeno, strategie společně s akčním
plánem říká, co chce kraj proti drogám dělat.

Kdo Strategii a Akční plán vytvářel?
Strategie byla vytvořena na odboru sociál-

ních věcí protidrogovou koordinátorkou
Karlovarského kraje. Následně prošel její
návrh veřejným připomínkovým řízením od
zástupců krajské a místní samosprávy, státní
správy, odborníků a poskytovatelů služeb
z oblasti péče o osoby drogově závislé.

Na tvorbě akčního plánu se podílely za
tímto účelem vytvořené pracovní skupiny, do
kterých bylo zapojeno 29 odborníků. Kromě

zástupců krajského úřadu a některých členů
Krajské protidrogové komise se jednalo
například o zástupce o. s. Kotec, o. s. Světlo,
Policie ČR, pedagogicko-psychologických
poraden, krajské hygienické stanice a jiných.

Jak se kraj podílí na financování pro-
tidrogové politiky?

V tomto roce přispěl kraj částkou 823 tisíc
korun, která byla rozdělena mezi tři zařízení
– Světlo, o. s. Karlovy Vary, Kotec, o. s.
Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně a Centrum

substituční terapie Karlovy Vary. Dalšími
významnými zdroji finančních prostředků
byly jednotlivé obce, Rada vlády pro koordi-
naci protidrogové politiky, ministerstva
práce a sociálních věcí a zdravotnictví.

Jaká bude první aktivita vyplývající
z akčního plánu?

První aktivitou je vytvoření pracovních
skupin z řad odborníků působících v proti-
drogové oblasti, které budou ustanoveny
podle jednotlivých pilířů protidrogové politi-
ky (primární prevence, léčba, snižování rizik
a resocializace). Cílem skupin bude zejména
neustálé mapování situace v oblasti drog na
území regionu a účelné řešení konkrétních
aktivit akčního plánu. Dalším neméně
významným cílem bude podpora vzájemné
spolupráce a zkvalitnění oboustranné komu-
nikace všech zainteresovaných subjektů. 

O dalších aktivitách budeme veřejnost pra-
videlně, prostřednictvím měsíčníku Karlovar-
ského kraje, informovat. Zároveň se tímto
prostřednictvím představí jednotlivá zařízení
působící v protidrogové oblasti v Karlovar-
ském kraji. Veřejnosti je zpřístupněna strate-
gie a akční plán na stránkách: http://www.kr-
karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/socialni/se
znam/Protidrogovapolitika.htm.

ZA ROZHOVOR DĚKUJE DAVID HRDINA

Nebezpečí drogové závislosti a kriminality s ní spojené zejména u dětí a mládeže si velmi dobře uvědomuje Karlovarský kraj. Připravil
proto Krajskou protidrogovou strategii Karlovarského kraje na období 2005–2009, která přesně specifikuje, jak hodlá vedení regionu
s drogami bojovat. Na podrobnosti jsme se zeptali radní pro oblast sociální péče Ellen Volavkové.

„To se týká zejména akčních opatření v oblasti
výchova a vzdělávání k podnikatelské činnosti, ve
schopnosti používat potřebné dovednosti, zlepšení
on-line přístupu k informacím, v posílení technolo-
gického potenciálu malých podniků. Jde také o
rozvíjení úspěšných modelů elektronického
obchodování a nejlepší možnou podporu malým
podnikům. Regiony, jako signatáři prohlášení,
budou ve prospěch zmíněných opatření rozvíjet
společné iniciativy v rámci již existujících koope-
račních struktur,“ vysvětluje zástupce Karlovar-
ského kraje v Bruselu Werner Hauptmann. 

Příkladem konkrétní spolupráce může být spo-
lečný projekt porcelánky Leander Loučky
a německé společnosti Weinachtsland Lauter.
V městečku Lauter obě firmy společně otevřou
Sídlo řemesel, kde zorganizují společnou výstavu
a prodej tradičních krušnohorských výrobků.

„Regiony poukazují na skutečnost, že zejména
u opatření Levnější a rychlejší zakládání nových
podniků, Lepší právní a správní normy, Lepší vyu-
žívání vnitřního trhu, Daně a finančnictví, Větší
a účinnější zastoupení zájmů malých podniků na
úrovni Evropské unie a jejích členských států dis-
ponují pouze omezenými kompetencemi,“ dodává
Werner Hauptman. 

Páteř regionální a evropské ekonomiky ve zmí-
něných čtyřech regionech tvoří ze zhruba 98 pro-
cent malé a nejmenší podniky. Jsou klíčovým čini-
telem zaměstnanosti a společnou základnou pro
ekonomický růst. Signatáři prohlášení proto vyzý-
vají ostatní regiony Evropy s vysokým podílem
malých podniků, aby se k přijetí charty připojily. 

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
www.kr-karlovarsky.cz

POZNÁMKA NA AKTUÁLNÍ TÉMA
V minulých dnech vznikla diskuse o nájemném, které platí Karlovarská krajská
nemocnice, a. s., Karlovarskému kraji. Vyjádření náměstkyně ekonomického ředi-
tele pardubické krajské nemocnice k problematice nemocnic v Karlovarském kraji
svědčí o tom, že paní náměstkyně není detailně seznámena se zdejší situací. Jinak
by se nemohla podivovat nad tím, že nemocnice v Karlovarském kraji platí svému
zakladateli nájem za užívání nemovitého majetku. Zásadní rozdíl mezi oběma kraji
v této oblasti spočívá především v tom, že nemocnice v Pardubickém kraji jsou
příspěvkovými organizacemi a majetek jim byl jejich zřizovatelem (Pardubický
kraj) svěřen do správy k vlastnímu hospodářskému využití prostřednictvím zřizo-
vací listiny. Oproti tomu v Karlovarském kraji existuje v současné době pouze
jediná nemocnice, tedy Karlovarská krajská nemocnice, která je akciovou společ-
ností a vznikla fúzí tří nemocnic – společností s ručením omezením, k 1. 7. 2006.
V tomto případě není možné nemovitý majetek svěřit nemocnici do správy, neboť
tento vztah nepodléhá režimu zákona o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, ale jde o typický případ soukromoprávního závazkového vztahu mezi
dvěma samostatnými právními subjekty, řídící se režimem občanského
a obchodního zákoníku. V této souvislosti si dovolím připomenout, proč vlastně
celá situace vznikla. Na základě tlaku opozičních poslanců a hlavně pana Horníka
bylo požadováno, aby nemovitý majetek nebyl vložen do majetku nemocnic,
a musel být tudíž nalezen právní důvod k užívání tohoto majetku. Po posouzení
veškerých možných alternativ se ukázalo jako optimální řešení uzavřít mezi
zúčastněnými subjekty (tehdejší Nemocnice K. Vary, Sokolov, Cheb – společnos-
ti s ručením omezeným jako nájemci a Karlovarským krajem jako pronajímate-
lem) nájemní smlouvy. Na vysvětlenou je ještě nutné doplnit, že v případě vztahu
zřizovatel a příspěvková organizace si tato může uplatňovat v rámci svých nákla-
dů účetní odpisy majetku svěřeného do správy, a vytváří si tak zdroj financování
svých investic. V případě existence právní formy nemocnice jako akciové společ-
nosti, která používá ke své činnosti majetek jiného vlastníka (Karlovarského
kraje), toto možné není. Z tohoto důvodu jsme u nás přistoupili k náhradě nákla-
dové položky odpisy nemovitého majetku položkou nájemné, kterou jsme ovšem
nemocnicím v plné výši kompenzovali úhradou za správu a údržbu takto prona-
jatého majetku. Na závěr si dovolím podotknout, že ekonomické zákonitosti vyža-
dují držet se striktně veškerých ekonomických i dalších souvisejících zákonů.
V tomto prostoru není místo na politické hrátky a politické zviditelňování. Jsem si
plně vědom toho, že ne všichni senátoři mohou chápat tyto odborné záležitosti.
Co však nechápu, je, že si nepamatují, jak a co prosazovali dříve. A navíc jsou tak
povýšení, že neustále tvrdí, že jim nikdo neposkytuje informace. Pravdou je, že by
možná stálo za to někdy o ně požádat. Tady však, jako snad nikde jinde platí, že
účel světí prostředky. Ať žije senát!

ING. JIŘÍ ČERVENKA, NÁMĚSTEK HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Péče o seniory v domovech
důchodců byla hlavním tématem
mezinárodního zasedání, které
uspořádala Střední zdravotnická
škola v Chebu ve spolupráci
s Odbornou školou pro péči o senio-
ry z německého Erbendorfu. Zase-
dání se uskutečnilo v rámci zrcadlo-
vého projektu Společná výuka zdra-
votnického personálu v regionu
Euregio Egrensis a Přeshraniční
spolupráce v pečovatelském vzdělá-
vání Bavorska a Čech. Mezi sedmi
desítkami účastníků byli vedoucí
pracovníci domů pro seniory, domo-
vů důchodců, ÚSP, sociálních odbo-
rů a center, zástupci Karlovarského
kraje, vyučující obou škol a pochopi-
telně také studenti. Do programu
byly zařazeny i exkurze v Domě
ošetřovatelské péče v Dolním Rych-
nově, v Domě seniorů ve Fuchs-
mühlu a na rehabilitační klinice Ste-
inwald v Erbendorfu.                  (LAM) 

www.ceskydomov.cz

STUDENTI KONFEROVALI 
O PÉČI PRO SENIORY

Bruselské okénko

Charta podpoří nejmenší podniky
Společnou deklaraci k Evropské chartě malých podniků se rozhodly podepsat Karlovarský kraj, Země
Horní Rakousy, Jihočeský kraj a Svobodný stát Sasko. Charta vyzývá Evropskou komisi a členské státy,
aby přijaly opatření k podpoře malých podniků. Pro realizaci zmíněné Charty je nutné přijmout nezbyt-
ná opatření na evropské, národní, regionální i komunální úrovni. 

• Mikropodnik: méně než deset zaměstnanců,
obrat méně než 2 miliony EUR, rozvaha méně
než 2 miliony EUR

• Malý podnik: méně než padesát zaměstnan-
ců, obrat méně než 10 milionů EUR, rozvaha
méně než 10 milionů EUR

Krajská pobočka pro Karlovarský kraj

SC-60911/1 

Chartu malých podniků
podepsali:

Josef Pavel – hejtman Karlovarského kraje

Jan Zahradník – hejtman Jihočeského kraje

Thomas Jurk – saský ministr hospodář-
ství a práce

Hermann Winkler – saský kancléř

Joseph Pühringer – hejtman Horních
Rakous

Viktor Sigl – zemský rada Horních Rakous
pro hospodářství a Evropské
záležitosti

Vážení čtenáři,
po volbách jsme přicházeli do

zastupitelstva s řadou předsevzetí
a cílů vycházejících z našeho voleb-
ního programu. Když se ohlédnu
zpět, vidím, že částečně se daří
naše záměry naplňovat díky komu-
nikaci v širokém spektru zastupite-
lů a v řadě věcí máme dluhy a tím
úkoly do budoucna. Je pravdou, že
řada přijatých rozhodnutí, přes
vyhrocené spory v zastupitelstvu,
nebyla ani zcela negativní, ani bez
výhrady pozitivní. Problematika
optimalizace školství vyhrotila situ-
aci při jednání zastupitelstva a jsem
přesvědčen, že řada našich argu-
mentů a návrhů byla oprávněná.
Na druhé straně lze uvést příklady,
kdy se spojování škol povedlo.
Například spojení SPŠ a Středního
odborného učiliště dopravního při-
náší pozitivní výsledky. Spolupráce
vedení obou zařízení a jednotnost
při dalším postupu jsou základem
pro budoucnost. Další kvalitativní

rozvoj učňovského školství, pilotní
projekty a zlepšování areálu pro
praktickou výuku jsou toho důka-
zem. Je pravda, že tyto úspěchy
nepřichází samy od sebe, ale jsou
odrazem kvality vedení tohoto zaří-
zení. V řadě jiných případů si mys-
lím, že pravdu měla opozice. Napří-
klad SOU lesnické mělo zůstat
a rozvíjet se v Abertamech. Z toho-
to poznání plyne závěr, že opozice
i koalice by si měly naslouchat
a snažit se pochopit a především
bez emocí vyhodnotit názory
druhé strany. 

Zásadní nesouhlas jsme vyjádřili
s transformací nemocnic. Voličům
jsme slíbili, že v této oblasti udělá-
me maximum pro to, aby obchodní
společnosti byly převedeny na
nezisková zdravotnická zařízení.
V této věci jsme kontaktovali minis-
tra vnitra, ministra financí a minist-
ra zdravotnictví. V určité době jsme
měli velkou naději na úspěch
s podáním našich stížností. Bohu-
žel, v konečné fázi zrušil Ústavní
soud části zákona o neziskových
zdravotnických zařízeních a tím
zrušil i zákonná ustanovení, o která
se naše stížnosti opíraly. Přes neús-
pěch, který nebyl způsoben naším
postupem, stále je platný příslib
zastupitelstva, že v případě výhod-
nosti bude akciová společnost pře-
vedena na neziskové zařízení. 

V této době se především zabý-
váme problematikou transformace
domovů penzionů pro důchodce
na domovy pro seniory v souvis-
losti s platností zákona o sociálních

službách. Chtěli bychom pomoci
řešit řadu potíží našim seniorům,
které jim tento přechod může způ-
sobit. V centru naší pozornosti je
zabezpečení životních jistot, kvality
bydlení a zajištění bezstarostného
stáří pro ty, kteří v penzionech pro
důchodce žijí a mají platné nájemní
smlouvy. Věřím, že spolu s vede-
ním kraje najdeme cestu, jak pro-
blémy lidí vyřešit pro ně přijatel-
ným způsobem. 

V tomto volebním období se
dále intenzivně zabýváme bytovou
problematikou v kraji. Nenecháva-
jí nás klidnými statistiky, které uka-
zují úbytek obyvatel, nejnižší platy
a staví nás mezi kraje s nejnižší
bytovou výstavbou. Proto jednáme
o možnosti finanční podpory
z fondů EU při řešení bytové pro-
blematiky. Některá města v našem
kraji se vážně zabývají nepříznivým
demografickým vývojem. Počet
obyvatel samozřejmě ovlivňuje
i výši finančního příspěvku ze stát-
ního rozpočtu. 

Je celá řada dalších oblastí, kde
se snažíme přispět k řešení problé-
mů. Například při zajištění základní
dopravní obslužnosti, v oblasti vyu-
žití majetku kraje nebo svým podí-
lem při práci rady soudržnosti. Na
zastupitele KSČM se můžete kdy-
koliv se svými problémy obrátit. 

V závěru mi dovolte popřát všem
občanům našeho kraje hodně opti-
mismu, šťastné prožití vánočních
svátků, hodně úspěchů a především
pevné zdraví v novém roce 2007. 

JOSEF MURČO (KSČM)

S lovo zastupitele
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Více než 160milionovou dotací
bude kraj kompenzovat prokaza-
telné ztráty, které vykázali želez-
niční dopravci na zajištění základ-
ní dopravní obslužnosti v regionu.
Celková částka určená na příští
rok je o 12 milionů vyšší než letos. 

O peníze se podělí dva
dopravci – České dráhy

a společnost Viamont 
Větší část dotace dostanou

České dráhy, které  budou v Kar-
lovarském kraji opět provozovat

většinu tratí. To znamená osm
vybraných železničních úseků
z celkového počtu deseti, jež jsou
do systému základní dopravní
obslužnosti zařazeny. Zbývající
dvě bude dále obsluhovat Via-
mont.

Smlouva platí 
na čtyři roky

„S Českými drahami i s Via-
montem uzavřeme smlouvy, jež
budou platit od ledna 2006 do
prosince 2010. V případě Via-
montu byla ve hře varianta
smlouvy na jeden rok, ale i tam
jsme se potom rozhodli pro čtyř-
leté období. Návrhy ještě musí
schválit zastupitelstvo,“ uvedl
první náměstek hejtmana Jan
Zborník.

Zdražily pohonné hmoty

Zvýšení nákladů na zajištění
veřejné dopravy na železnici
ovlivnil podle něj především růst

nákladů na pohonné hmoty, sou-
částky a také fakt, že dopravci
modernizují vozový park. 

Se společnostmi provozujícími
autobusovou dopravu Karlovar-
ský kraj ještě dohodnutý není,
smlouvy se připravují. Celková
výše kompenzací by se mohla
v tomto případě pohybovat
kolem 140 milionů korun. 

Výdaje rostou, 
příjmy zůstávají

Celkem by měl kraj v příštím
roce zaplatit dopravcům na
železnici i silnici v rámci zajiště-
ní základní dopravní obslužnosti
asi 300 milionů korun. To je
zhruba o 12 milionů více než
letos. 

„Pro rozpočet je to samozřej-
mě zátěž, protože výše příjmů
zůstane na stejné úrovni a měla
by dosáhnout zhruba jedné mili-
ardy korun,“ dodal náměstek
Zborník.

MARKÉTA LADMANOVÁ

Novou soutěž ve třídění odpa-
dů nazvanou Liga odpadů připra-
vil Karlovarský kraj spolu se spo-
lečností EKO - KOM a Regionál-
ní rozvojovou agenturou Egren-
sis. Letos se uskutečnil její nultý
ročník. 

Slavnostní vyhodnocení soutě-
že se konalo 4. prosince 2006
v Krajské knihovně v Karlových
Varech. Boží Dar zvítězil v kate-
gorii do 1000 obyvatel, Aš si odná-
ší prvenství v kategorii nad 1000
obyvatel. Zástupci obou měst
obdrželi šek na 15 tisíc korun. 

Obyvatelé Božího Daru vytří-

dili za rok 2005 na hlavu 77 kilo-
gramů odpadu, v Aši pak nece-
lých 30. Na výsledku Božího
Daru se podepsali i turisté
a návštěvníci sjezdovek, kteří
vyprodukovali podstatnou část
odpadků.  

„Celý projekt stál v letošním
roce 2,5 milionu korun, příští rok
bude o tři miliony dražší. Karlo-
varský kraj na akci zřejmě uvolní
2,5 milionu korun. Chceme se
aktivněji podílet na propagaci tří-
dění odpadů,“ vysvětluje radní
kraje Luboš Orálek.

Projekt, který bude pokračo-

vat i v příštím roce, a s ním sou-
visející kampaň se  projevily na
lepších výsledcích ve třídění
odpadu. Výtěžnost v kraji stoupla
o tři kilogramy na osobu. 

Tříděných odpadů by se mělo
v Karlovarském kraji v příštím
roce vybrat v průměru 24 kilo-
gramů na osobu. Celorepubliko-
vý průměr se  přitom pohybuje
kolem 40 kilogramů. V minulém
roce se nejvíce odpadů roztřídilo
na Chebsku (19,1 kg), pak na
Karlovarsku (17,8 kg) a nejhůře
je na tom Sokolovsko (16,2 kg).

(AFI)

Odpad nejlépe třídí 
na Božím Daru a v Aši

www.kr-karlovarsky.cz

www.kessl.cz

Děkujeme Vám za Vaši přízeň 
v letošním roce a těšíme se 
na shledanou v roce 2007 
nejen v Karlových Varech,

ale i na naší nové prodejně stavebnin 
v Sokolově (bývalé stavebniny BUFKA)

VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM 

A OBCHODNÍM PARTNERŮM

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU

Dopravcům zaplatí kraj na 300 milionů

„Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlo-
varského kraje rozeslal koncem léta 16 výzev majitelům reklamních
tabulí. Dvanáct je již odstraněno úplně, tři jejich majitelé odsunuli ze
silničního pozemku a jednu odstranil Silniční správní úřad,“ říká
ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek. Začátkem listopadu letoš-
ního roku odeslal krajský úřad dalších sedmadvacet výzev. Jedná se
o reklamní tabule u silnic mezi Karlovými Vary a Plzní, Karlovými
Vary a Chomutovem a mezi Ostrovem a Božím Darem. 

„Tři majitelé už odstranění reklamních poutačů avizovali. Koncem

tohoto měsíce provede Silniční správní úřad kontrolu, jak odstraňo-
vání pokračuje. Kraj se navíc chystá vyzvat dalších přibližně sedm-
desát majitelů těchto poutačů, které jsou v padesátimetrovém
ochranném pásmu od silnic první třídy I/25 a I/6 nebo na pomoc-
ném silničním pozemku, aby je odstranili,“ dodává R. Rokůsek.
Pokud je reklama umístěná u silnice bez povolení silničního správ-
ního úřadu, je nutné, aby ji majitel odstranil po zveřejnění této výzvy
na krajské úřední desce. Pokud reklamu neodstraní, je silniční
správní úřad povinen reklamu do patnácti pracovních dnů zakrýt
a poté zajistit její odstranění a likvidaci. To vše na náklady vlastníka
nebo majitele dotyčné silnice, na které je reklamní zařízení neopráv-
něně umístěné. Pokud vlastník poutač neodstraní, hrozí mu pokuta
až 300 tisíc korun.

(AFI)

Do projektu UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání
a informálního učení), který má umožnit lidem dosáhnout na ofici-
ální kvalifikaci při uznání jejich skutečných znalostí, nabytých v prů-
běhu profesního života, se zapojil také Karlovarský kraj. Na financo-
vání projektu se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet. 

„V regionu se do projektu zapojilo celkem jedenáct středních
odborných škol či učilišť. Jde například o Gymnázium v Sokolově
nebo Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu v Karlových
Varech. Do projektu UNIV vstoupily  i školy s bohatými zkušenost-
mi ve vzdělávání dospělých, například Integrovaná střední škola
zemědělsko-manažerská  v Chebu. Ta má šedesát oborů a vzdělává-
ní dospělých se v různých formách věnuje deset let,“ říká radní
Kamil Řezníček. V budoucnu může projekt UNIV přispět k řešení
vysoké míry nezaměstnanosti některých částech regionu. Pedago-
gové zapojených škol se již na seminářích školili v projektování
vzdělávacích programů. 

Dalším aktuálním cílem managementu projeku UNIV je nyní
v rámci krajských sítí dokončit sérii vzdělávacích seminářů v oblas-
ti marketingu a ekonomiky. Začíná se také pracovat na pilotním ově-
řování prvních vytvořených vzdělávacích programů. V celé ČR je do
projektu zapojeno bezmála 70 škol. První dospělí absolventi by měli
získat úplnou či dílčí kvalifikaci už v příštím roce.                      (LAM)

DOBŘÍ HOSPODÁŘI DOSTANOU PŘÍSPĚVKY

Více než 220 milionů korun si
vyžádala rozsáhlá rekonstrukce
silnice druhé třídy z Karlových
Varů do Kyselky. Spojnici dlou-
hou 11 kilometrů využívá mimo
jiné jako svou hlavní zásobovací
komunikaci stáčírna karlovar-
ských minerálních vod. Kvůli
náročnosti terénu se rekonstruk-
ce protáhla na dlouhých 13 let. 

Stav silnice se začal zhoršovat
po roce 1990. Tehdy narůstal
počet kamionů převážejích mine-

rálku ze stáčírny v Kyselce. Komu-
nikace vede členitým terénem
mezi řekou Ohří a skalními masi-
vy. Kvůli neúměrnému zatížení
těždkými vozidly se začala trhat. 

„Stavební práce byly právě kvůli
terénu velmi náročné. Podstatnou
část cesty bylo nutné zpevňovat
piloty. Na druhé straně se sanova-
ly skalní stěny. Proto byla akce tak
drahá. To vše se odehrálo za pro-
vozu, který nebylo možné přeru-
šit,“ vysvětlil první náměstek hejt-

mana Jan Zborník. S rekonstrukcí
prvních úseků od Kyselky smě-
rem na Karlovy Vary se začalo v
roce 1993. Tehdy měla financová-
ní na starost ještě okresní správa
silnic a stavbu spolufinancovaly i
Karlovarské minerální vody. Asi
do roku 1996 se tu vynaložilo
zhruba 35 milionů korun. Po vzni-
ku Karlovarského kraje převzala
financování nově vzniklá krajská
správa silnic. Od roku 1996 do
současnosti stály další etapy

rekonstrukce zhruba 188 milionů
korun. Na stavbu ale výrobci
minerálek tentokrát nepřispívali. 

Karlovarský kraj proto připra-
vil na poslední čtyři etapy stavby
od Dubiny do Karlových Varů
projekt k žádosti o dotaci z
Evropské unie v rámci Společné-
ho regionálního operačního pro-
gramu. Žádost prošla a EU
poskytla 75 procent z celkových
nákladů představujících nece-
lých 100 milionů korun.        (AFI)

Nepovolené reklamy mizí z okolí silnic
Zabránit zbytečným nehodám na silnicích se snaží Kralovarský kraj.
Vyzývá proto postupně majitele nepovolených reklamních tabulí, které
představují riziko pro řidiče, aby je odstranili. Jedná se o poutače umís-
těné v padesátimetrovém ochranném pásmu kolem silnic první třídy.

Řidiči jezdí do Kyselky po stamilionové silnici

Vlastníkům lesa, kteří svůj majetek
obhospodařují zodpovědně, ekolo-
gicky a podle platných norem, jsou
určeny další příspěvky na hospo-
daření v lesích. Tentokrát Karlovar-
ský kraj vyčlenil částku přesahující
800 tisíc korun. 
„Z této částky si téměř 100 tisíc
mezi sebou rozdělí Městská spo-
lečnost Bečov, s. r. o. a paní Jana
Štěchová. Jedná se o částky, které
schválila rada kraje. Přidělení zby-
lých 720 tisíc podléhá  schválení
krajského zastupitelstva. V tomto
případě se jedná o obce nebo sub-
jekty, které v průběhu roku požá-
daly o více než 200 tisíc,“ vysvět-
luje radní kraje Luboš Orálek.  
Nejvyšší požadavek, bezmála 380
tisíc vzneslo město Jáchymov. Pení-
ze chce využít na obnovu lesů poško-
zených imisemi, zajištění a výchovu

lesních porostů a na ekologické
a k přírodě šetrné technologie. O více
než 120 tisíc na stejné činnosti usilu-
jí také Lesy Žlutice, s. r. o.
„Konkrétně se jedná o příspěvky na
prořezávky či takzvané probírky, obě
spadají do výchovy lesních porostů
do 40 let skutečného věku. Jedině
správnou a včasnou výchovou lze
dosáhnout budoucí stability porostu
a tím předejít možným újmám způso-
beným větrem, sněhem a jinými
povětrnostními vlivy,“ upřesnil Luboš
Orálek. Zatím bylo na základě žádostí
vyplaceno necelých osm milionů. 
Karlovarský kraj má rozlohu 331
541 hektarů, z toho je 42 procent
lesa. Ve správě Lesů České republi-
ky je 91 tisíc hektarů. Zhruba 17 tisíc
hektarů spravují města a obce a 13
tisíc jsou vojenské lesy, které spra-
vuje ministerstvo obrany.             (AFI)

Dospělí získají lepší kvalifikaci

inzerce

Zrekonstruovanou silnici slavnostně otevřeli 1. náměstek hejtmana Jan
Zborník, hejtman Josef Pavel a zástupci zhotovitele (zleva).   FOTO ARCHIV



Přejeme všem našim 
klientům příjemné 
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Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
Michal Jílek    608 200 525 SC
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Přejeme všem našim zákazníkům i obchodním partnerům
spokojené prožití Vánoc a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2007

podrobnosti nabídky na www.kalibra.cz

 
množstevní slevy!množstevní slevy! 
Možnost splátkového prodejeMožnost splátkového prodeje

VýraznéVýrazné
SC-60895/1

Přejeme všem našim zákazníkům i obchodním partnerům
spokojené prožití Vánoc a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2007

www.kalibra.cz

Děkujeme všem zákazníkům, 
obchodním partnerům i zaměstnancům

za celoroční spolupráci a přejeme

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2007

www.veltaplustea.com www.veltaplustabacco.com 
Závodu Míru 790, 360 17 KARLOVY VARY-Stará Role

Tel.: 353 447 444, Fax: 353 447 445, e-mail: info@veltaplus.cz 
SC-60883/1 

SC-60912/1
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SC-60893/1 

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

Inzertní oddělení

Roman Zápolský e-mail: vary@consultants.cz

příští vydání 22. 1. 2007 uzávěrka inzerce 11. 1. 2007

INZERCÍ U NÁS OSLOVÍTE 132 000 DOMÁCNOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI!!!

www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
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Podporu z operačních programů EU bylo
v tomto období možné čerpat prostřednictvím indi-
viduálních projektů a grantových schémat.

„Karlovarský kraj čerpá formou grantových sché-
mat podporu z Operačních programů nazvaných:
Společný regionální operační program (SROP) –
ten podporuje především aktivity, jejichž realizace
spadá do působnosti obcí a krajů. Tím se tento pro-
gram odlišuje od zbývajících operačních programů
s opatřeními v působnosti státu. Dalším je Operační
program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ),“ vysvět-

luje 1. náměstek hejtmana Jan Zborník. Grantovým
schématem se nazývá skupinový projekt, který
v sobě zahrnuje určité množství menších projektů,
takzvaných akcí. 

„Konečným příjemcem dotace je Karlovarský kraj,
konečným uživatelem jednotlivé subjekty, kterým je
v rámci grantových schémat poskytnuta podpora.
Uživateli mohu být obce, příspěvkové organizace
obcí, kraje, státu, nestátní neziskové organizace
i podnikatelské subjekty. Grantové schéma má vždy
regionální působnost,“ doplňuje J. Zborník.

Karlovarský kraj patřil k úspěšným 
žadatelům o finance z EU

inzerce

Podnikatelské subjekty:
Žadatel: Ing. Vladimír Lažanský
Název projektu: Obnova zámeckého pivovaru Chyše

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu minipivovaru, vybudování restaurace, pivnice a pivo-
varské zahrady a pořízení pivovarské technologie, čímž bude obnoveno pivovarnictví v Chyši a pro-
dloužena turistická sezona zámku Chyše a jeho zámeckého areálu.

Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 35 % financovány Evropským fondem regionálního rozvo-
je, z 12 % Karlovarským krajem. Celkové uznatelné náklady projektu činí 17 947 728 Kč. 

Žadatel: Zámek Mostov, s. r. o.
Název projektu: Zámek Mostov – II. etapa opravy a rekonstrukce – Hotel Mlýn

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu bývalého mlýna za účelem vytvoření multifunkčního
komplexu hotelových služeb v areálu zámku Mostov, čímž dojde k rozšíření ubytovací kapacity hotelo-
vého komplexu, dále bude vytvořen  komplex balneoprovozů, včetně dalších doplňkových služeb. Cel-
kové uznatelné náklady projektu jsou z 35 % financovány Evropským fondem regionálního rozvoje, z 12
% Karlovarským krajem. Celkové uznatelné náklady projektu tvoří 20 500 000 Kč. 

Žadatel: KALIBRA NOVA, s. r. o.
Název projektu: Prodejní a administrativní centrum firmy KALIBRA NOVA, s. r. o.

Předmětem projektu je vybudování showroomu, prostřednictvím kterého společnost přiblíží své pro-
dukty současným a potenciálním zákazníkům. V rámci projektu společnost dále plánuje výstavbu admi-
nistrativního zázemí společnosti. Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 34 % financovány Evrop-
ským fondem regionálního rozvoje, z 11 % Karlovarským krajem. Celkové uznatelné náklady projektu
činí 14 940 600 Kč. 

Veřejné subjekty:
Žadatel: Diecézní charita Plzeň 
Název projektu: Zpět do práce

Předmětem projektu je pracovní rehabilitace pro osoby bez přístřeší v rámci Noclehárny pro muže Betlém
v Chebu. Je určen pro klienty, kteří mají zájem o znovuzačlenění do společnosti a pomáhá jim řešit jejich základ-
ní problémy jako ztrátu základních pracovních návyků, snížené komunikační dovednosti, špatné hospodaření
s penězi atd. Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 80 % financovány Evropským sociálním fondem, z 10 %
státním rozpočtem ČR a z 10 % Karlovarským krajem. Celkové uznatelné náklady projektu byly 2 443 381 Kč. 

Žadatel: Dům dětí a mládeže v Sokolově 
Název projektu: Minuta v životě

Předmětem projektu je oslovovat prostřednictvím atraktivních aktivit mladé lidi ve věkové skupině 15–25
let s cílem zajištění volnočasových aktivit sloužících jako prevence kriminality a negativních společenských
jevů a vedoucích k sociální integraci a vytváření pozitivního vztahu ke studiu a pozdějšímu profesnímu
uplatnění. Celkové uznatelné náklady projektu jsou z 80 % financovány Evropským sociálním fondem, z 8 %
státním rozpočtem ČR a z 12 % rozpočetem obce. Celkové uznatelné náklady projektu byly 840 257 Kč.

Žadatel: Město Františkovy Lázně 
Název projektu: Orientační systém Františkovy Lázně

Předmětem projektu je vybudovat orientační systém v lázeňském centru a na přístupech do centra
Františkových Lázní o 29 orientačních uzlech se značením 113 cílů a vydání 15 000 ks propagačního
materiálu s vazbou na tento orientační systém. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ze 75 % finan-
covány Evropským sociálním fondem, z 15 % Karlovarským krajem a z 10 % rozpočetem obce. Celkové
uznatelné náklady projektu byly 4 858 911 Kč.

Příklad projektů realizovaných na území Karlovarského kraje
v rámci grantových schémat Společného regionálního programu

Kdy byla vaše společnost
založena a co je hlavním
předmětem vaší činnosti?

Naše firma byla založena
roku 1993. V letech 1997 až
2002 byla její hlavní činnost
směrována do oblasti poraden-
ství při obchodování se suro-
vým dřevem se zaměřením na
rakouský trh. V roce 2002 jsme
naše hlavní aktivity přesunuli
do oblasti Jeseníků.V této době
spočívala činnost firmy ve výku-
pu surového dřeva od přímých
majitelů, povětšinou z obcí
v daném regionu. Toto dřevo
jsme následně zpracovali, roz-
třídili a dodali dle požadavků
cílových odběratelů. Do oblasti
lesnictví jsme vstoupili koncem
roku 2003, kdy jsme uspěli ve
výběrovém řízení organizova-
ném Lesy České republiky,
s. p., lesní správa  Javorník. Od
roku 2005 působíme coby
smluvní partner Lesů České
republiky, s. p., při Lesní správě
Jeseník na revíru Šumná.

Kolik hektarů lesního majet-
ku obhospodařujete?  

V současnosti jde o necelých
1500 hektarů lesa. Dá se říci, že
se jedná o velmi složitý horský
revír s 50% podílem lanovkových
technologií a s nadmořskou výš-
kou 600–1100 metrů. Tyto pod-
mínky s sebou přinášejí nemalé
nároky na zvládnutí technologic-
ky náročných procesů, přičemž
celkový roční úkol je třeba zvlád-
nout, v závislosti na povětrnost-
ních podmínkách, zhruba za 8
měsíců.

Co si můžeme představit pod
pojmem trvale udržitelné
obhospodařování lesů?

Obecná formulace trvalé udrži-
telnosti byla rozpracována v rezo-
luci H-1, přijaté v roce 1993 na
ministerské konferenci v Helsin-
kách za účasti ministrů zodpo-
vědných za lesní hospodářství ve
všech státech Evropy. Obecně lze
říci, že to znamená správu a vyu-
žívání lesů a lesní půdy takovým

způsobem a v takovém rozsahu,
které zachovávají jejich biodiver-
zitu, produkční schopnost a rege-
nerační kapacitu, vitalitu a schop-
nost plnit v současnosti
i v budoucnosti odpovídající eko-
logické, ekonomické a sociální
funkce na místní, národní a glo-
bální úrovni, a které tím nepo-
škozují ostatní ekosystémy.  

O čem svědčí Certifikát spo-
třebitelského řetězce dřeva,
jehož jste držitelem?

Certifikát spotřebitelského
řetězce dřeva potvrzuje původ
dřevní suroviny a výrobků z ní.
Pomocí certifikátů C-o-C může
výrobce nebo obchodník proká-
zat, že surovina použitá ve výrob-
ku pochází z certifikovaných
lesů. Dochází tím k eliminaci
využívání takzvaných kontro-
verzních zdrojů suroviny, která
pochází z nelegální těžby, jako
například těžby v lesních oblas-
tech s těžbou přísně zakázanou
zákonem, nebo kde je plánován

zákonný zákaz těžby. Obecně lze
říci, že tímto svým přístupem
podporujeme trvale udržitelné
obhospodařování lesů. Kromě
výše zmíněného certifikátu jsme
i držitelé všech certifikátů ISO,
důležitých pro předmět naší čin-
nosti.

Vaše společnost provozuje
těžbu dřeva a jeho následný

prodej. Komu je tato komo-
dita určena?

Dřevo pocházející z vlastních
těžeb tvoří přibližně polovinu
ročního objemu námi zobchodo-
vané suroviny. Mezi naše hlavní
odběratele patří jak tuzemské,
tak zahraniční společnosti. Jedná
se především o pilařské provozy
a odběratele z oblasti papíren-
ského průmyslu.

Účastníte se jako firma výbě-
rových řízení ve vašem oboru?

Samozřejmě se účastníme většiny
výběrových řízení ať už vyhlášených
ze strany státu nebo obcí a měst. 

Na závěr našeho rozhovoru
jsme panu Plachkému poděko-
vali za jeho ochotu a tolik cenný
čas, který nám věnoval.

-KMI-

I lesy potřebují dobré hospodáře
Kdo by neměl rád procházku voňavým lesem spojenou třeba s hledáním hub a jiných lesních plodů. Les je
pro většinu z nás místem plným romantiky a tajuplné krásy. O tom, že je les i ekonomickým a krajino-
tvorným útvarem, jsme si, kvůli velké pracovní vytíženosti, telefonicky povídali na čísle 553 652 227 s před-
stavitelem firmy Luděk Plachký působící v malebné krajině jesenických hor panem Luďkem Plachkým. 

SC
-6

08
80

Další informace jsou k dispozici na odboru investic a grantových schémat – oddělení gran-
tových schémat, budova B Krajského úřadu Karlovarského kraje, 3. patro  

Rozdělení prostředků ukazuje následující tabulka (aktuální stav k 20. 10. 2006).S kvapně se blížícím novým programovacím obdobím 2007–2013, kdy Evropská unie naposledy
umožní České republice masivní čerpání finančních prostředků na podporu projetků, vypracoval Kar-
lovarský kraj přehled systému a čerpání grantových schémat v letech 2004–2006.

POZN: VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY = EU, STÁTNÍ ROZPOČET ČR, ROZPOČET KRAJE, ROZPOČTY OBCÍ (DLE TYPU OPATŘENÍ) 
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího
odboru správních agend a dozoru,

Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 313

marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

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

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

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

vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová 

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

vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

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
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

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

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
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax:  354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz 
www.autoschoner.cz 

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

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

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:

SC-60353/1

inzerce

„Partnerem krajské knihovny
je v tomto případě Sächsische
Landesfachstelle für Bibliothe-
ken im Regierunsbezirk Chem-
nitz, s nímž knihovna již v minu-
losti spolupracovala na projek-
tech, především v rámci progra-
mu Phare,“ říká náměstek hejt-
mana Jiří Behenský.

Nejdůležitější částí projektu
bylo setkání knihoven a infocen-

ter v dubnu letošního roku v Kar-
lových Varech. Na tomto seminá-
ři se prezentovaly knihovny a
informační centra a došlo také
k navázání kontaktů pro spolu-
práci mezi knihovnami a info-
centry na české a německé stra-
ně hranice. Zúčastnilo se ho na
sedm desítek subjektů. Byl také
vytvořen seznam infocenter
v Euregiu Egrensis, který je

umístěn na webu knihovny
www.knihovna.kvary.cz. 

„Součástí celého programu je
doplnění knihovního fondu Kraj-
ské knihovny o další regionální
literaturu – průvodce, mapy, cyk-
lomapy, periodika a další. Fond
zásadně doplní nabídku Infor-
mačního střediska Karlovarské-
ho kraje, které je součástí kni-
hovny,“ doplňuje J. Behenský.

Část finančních prostředků
z rozpočtu projektu je vyčleně-
na na propagaci služeb knihov-
ny. Propagační materiály
o službách a nabídce Informač-
ního střediska knihovny ve
třech jazykových mutacích
(česká, německá, anglická)
jsou distribuovány do knihoven
a infocenter v rámci Euregia
Egrensis. 

Knihovníci a informační pra-
covníci mají díky projektu rok
zajištěnou výuku němčiny, zamě-
řenou na užití jazyka v knihovně

s cílem zkvalitnit komunikaci
s cizinci a lázeňskými hosty
a odstranit jazykové bariéry při
kontaktu s německými kolegy
v knihovnách. 

Projekt podporuje mimo jiné
výuku německého jazyka u dětí
a mládeže v knihovně. V dět-
ském oddělení Krajské knihovny
Karlovy Vary bylo zřízeno výuko-
vé místo „Němčina hrou“, kde
mají děti možnost si neformál-
ním způsobem zlepšovat svoji
němčinu.    

MARKÉTA LADMANOVÁ

Spolupráce knihoven přinesla lepší služby malým i velkým čtenářům
Projekt, zaměřený na pokračování spolupráce krajské knihovny s knihovnami v Sasku a vytvoření
nových přeshraničních kontaktů mezi knihovnami a infocentry v rámci Euregia Egrensis, realizuje
v tomto roce Krajská knihovna Karlovy Vary. Projekt byl podpořen v rámci iniciativy Interreg III A -
Fond malých projektů 228 tisíci korunami.

Žáci uměleckých škol ukázali
své umění na festivalu

Festival tvorby základních uměleckých škol Karlovarského kraje
představil ve velkém sále Hotelu Thermal poslední listopadovou středu
celkem dvě desítky škol z celého regionu. Pestrá hudební, literárně
dramatická i taneční vystoupení doplnila výstava prací žáků výtvarných
oborů. Na pódiu se vystřídalo 149 účinkujících žáků a učitelů, které na
vystoupení připravilo 25 učitelů. Vedle sólistů ve hře na akordeon, na
altovou zobcovou flétnu, baryton,  housle, klavír, klarinet, kytaru,
pozoun, příčnou flétnu, trubku a xylofon vyslechli posluchači také čtyř-
ruční hru na klavír, dudáckou kapelu, jazzový band, soubor zobcových
fléten, smyčcový i dechový orchestr. Literárně dramatický obor se pre-
zentoval sólovým i kolektivním přednesem. Taneční obor pak předsta-
vil sólový klasický tanec i soubor dětského scénického tance. 

Instituce evropského ombudsmana byla
založena v roce 1992. O tři roky později zvo-
lil Evropský parlament prvního Evropské-
ho veřejného ochránce práv Jakoba Söder-
mana, bývalého ombudsmana a ministra
spravedlnosti ve Finsku. V roce 2003 se
jeho nástupcem stal Nikiforos Diamandou-
ros, bývalý řecký národní veřejný ochránce
práv. Do jeho úřadu měsíčně přichází více
než 300 stížností. Loni dokázal pomoci při-
bližně třem čtvrtinám stěžovatelů.

S čím ombudsman pomůže?
Evropský ombudsman vyšetřuje stíž-

nosti týkající se nesprávného úředního
postupu institucí a orgánů EU, jako jsou
Evropská komise, Rada Evropské unie
a Evropský parlament. Příkladem mohou
být i agentury EU, například Evropská
agentura pro životní prostředí a Evropská

agentura pro bezpečnost a zdraví při práci.
Pouze soudní dvůr a soud první instance,
vzhledem k výkonu své nestranné úlohy,
nespadají do jurisdikce ombudsmana. 

Druhy přípustných stížností
Mnohé stížnosti podané u Evropského

ombudsmana se týkají administrativních
průtahů, nedostatečné průhlednosti nebo
odepření přístupu k informacím. Některé
souvisejí s pracovními vztahy mezi instituce-
mi a jejich zástupci, přijímáním zaměstnan-
ců a průběhem výběrových řízení. Jiné se
týkají smluvních vztahů mezi institucemi
a soukromými firmami, například v přípa-
dech náhlého ukončení smlouvy. Ombuds-
man se však nemůže zabývat stížnostmi
proti státním, regionálním nebo místním
úřadům, a to ani v případech týkajících se
záležitostí EU. Ombudsman rovněž není

odvolacím orgánem proti rozhodnutím
soudů nebo závěrů šetření národních
ombudsmanů a nemůže se zabývat ani stíž-
nostmi proti podnikatelským či soukromým
subjektům.

Kde podat stížnost?
V kanceláři ombudsmana a na webové

stránce http://www.euro-ombudsman.
eu.int/home/cs/ je k dispozici návod
k podání stížnosti včetně potřebného for-
muláře. Každý rok ombudsman předkládá
Evropskému parlamentu výroční zprávu,
která se překládá do všech úředních jazyků
Unie. Ombudsman na své internetové
stránce nabízí podrobné a aktualizované
informace o svých aktivitách. Dále usku-
tečňuje oficiální návštěvy všech členských
států, při kterých představuje svou činnost
přímo občanům.

Jak kontaktovat ombudsmana?
Poštou
The European Ombudsman
1, av. du Président Robert Schuman

B.P. 403, F - 67001 Strasbourg Cedex
Francie
Telefonicky +33 (0) 3 88 17 23 13
Faxem +33 (0) 3 88 17 90 62
E-mailem
euro-ombudsman@europarl.eu.int
Webová stránka
http://www.euro-ombudsman.eu.int

Široké spektrum informačních materiálů
a odborných publikací týkajících se nejrůz-
nějších problematik Evropské unie získáte
v Eurocentru Karlovy Vary. V případě, že
vás blíže zajímá některá jiná problematika
EU, dejte nám vědět, příště se můžeme na
těchto stránkách věnovat právě jí. 

KATEŘINA POPOVÁ, VEDOUCÍ EUROCENTRA KARLOVY VARY 

Broznovou medaili získal Karlovarský kraj za nejlepší cizojazyčný pro-
pagační materiál regionu v soutěži Náš kraj 2006. Cena byla udělena za
materiály nazvané Nejkrásnější výlety Karlovarského kraje, Atlas zají-
mavostí Karlovarského kraje a Karlovarský kraj se představuje. Už pátý
ročník soutěže, která má pomoci pracovníkům státní správy i soukro-
mým subjektům při vytváření propagačních materiálů a nových pro-
duktů, organizuje odborné vydavatelství C.O.T. media. Do šesti katego-
rií podalo na 90 subjektů v cestovním ruchu celkově 130 přihlášek. (AFI)

Kraj bodoval s propagačními materiály

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Dejme tomu, že chcete nahlédnout do dokumentu Evropské unie a příslušná instituce
vám jej neposkytne. Nebo si představte situaci, že jste se zúčastnili výběrového říze-
ní na zaměstnání v Evropském parlamentu a postup vám připadal nesprávný. Na věc
jste upozornili, ale nedošlo k uspokojivému řešení. V těchto a dalších případech vám
může pomoci Evropský veřejný ochránce práv. 

Co pro vás může udělat evropský ombudsman?
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● 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 ● 

● distribuce výtisků zdarma ●  tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., náklad 132 000 výtisků ověřen auditorskou společností ABC ● 

Představujeme firmu z kraje 

Eva Žáková získala cenu  za
dlouholetou činnost v oblasti kul-
turně vzdělávací. Nyní je ředitel-
kou Krajské knihovny Karlovy
Vary. Její profesní dráha je spoje-
na s knihovnami ve Vysokém
Mýtě, Ústí nad Orlicí, ale zejmé-
na od roku 1971 s Okresní
a posléze Krajskou knihovnou

v Karlových Varech, kde působí
na různých pracovních pozicích
více než třicet let. Je členem řídí-
cích orgánů profesních sdružení,
jako jsou Asociace knihoven
České republiky, Sdružení kni-
hoven České republiky či
redakční rada odborného časopi-
su Čtenář.  

Hana Heyduková  je generální
ředitelkou společnosti Lázně
Františkovy Lázně, a. s., cenu zís-
kala za manažerskou činnost.
V lázních působí už od počátku
devadesátých let. Je dlouholetou
ředitelkou a předsedkyní Svazu
léčebných lázní ČR. Z firmy vybu-
dovala moderní a výkonný kolos.

Za dobu jejího vedení investovaly
největší tuzemské lázně v průmě-
ru každý rok sto milionů korun,
které putovaly do rekonstrukce
většiny lázeňských domů i jejich
okolí. Společnost tím zároveň při-
spěla k obnově města. 

Cena za mimořádný přínos
kraji byla letos udělena spisovate-

li Vladimíru Páralovi za záchranu
lesních altánů v karlovarských
a mariánskolázeňských lesích.
Spolu s vydavatelkou Jitkou Kul-
hánkovou se stal patronem
záchrany lesních objektů zniče-
ných vichřicí v 90. letech. V rámci
dnes už proslulých „Páral párty“
nadchl pro rekonstrukci altánů
podnikatele, novináře i veřejnost.
V karlovarských lázeňských
lesích bylo za 10 let trvání projek-

tu obnoveno více než 40 dřevě-
ných staveb. Tuto aktivitu přene-
sl také do Mariánských Lázní,
kde v současné době žije. 

Do ankety letos přišlo celkem
713 hlasů. V rámci každé katego-
rie byli komisí vybráni 3 kandi-
dáti s nejvyšším počtem hlasů.
Vítěz ve své  kategorii byl vyhod-
nocen na základě svého přínosu
pro kraj, ne na základě absolutní-
ho počtu hlasů.   MARKÉTA LADMANOVÁ

Občané vybrali osobnosti Karlovarského kraje za rok 2006

Prestižní ceny Karlovarského kraje nazvané Osobnost roku 2006 převzali v pátek 1. prosince Eva Žáková za neziskový sektor, Hana Hey-
duková za podnikatelskou sféru a spisovatel Vladimír Páral. Ceny byly uděleny podruhé a není s nimi spojena žádná finanční odměna. 

Firma Lias Vintířov, lehký staveb-
ní materiál k.s. je tradičním a největ-
ším výrobcem lehkého kameniva
v České republice a zároveň je sou-
částí jedné z největších skupin
výrobců tohoto druhu materiálu
v Evropě. Kromě prodeje Liaporu do celé České
republiky firma Lias Vintířov sama zpracovává část
produkce Liaporu ve vlastní panelárně a ve výrob-
ně zdicích prvků a dalších tvarovek. Vyrábí a dodá-
vá rovněž lehké transportní betony z Liaporu. Zku-
šenosti z vývoje a výroby aplikací keramického
kameniva do stavebních konstrukcí pak firma pře-
dává dalším zpracovatelům Liaporu jako know-how
ve formě poradenství, technických podkladů nebo
licencí pro výrobu stavebních materiálů. 

Společnost vznikla privatizací výrobny lehkého
kameniva z expandovaného jílu ve Vintířově v roce
1992. Výrobna ve Vintířově byla založena v roce
1964. Materiál byl na trh dodáván pod označením
Keramzit. Tento název, převzatý z ruské termino-
logie, se stal u nás obecným označením lehkého
kameniva z expandovaného jílu a v současné době
je používán obchodní název Liapor.

Ihned po privatizaci byly zahájeny rozsáhlé
rekonstrukce a modernizace výrobního zařízení,
které vedly ke zlepšení vlastností materiálu. Byla
rovněž zavedena výroba drceného Liaporu a zvý-
šena celková výrobní kapacita, takže je nyní možno
uspokojit všechny požadavky domácího i zahranič-
ního trhu. Stejně jako ostatní výrobny ve skupině
provozuje i firma Lias Vintířov vlastní laboratoř.
Všechny výrobny ve vzájemné spolupráci a ve spo-
lupráci s odbornými externími pracovišti provádí
nejen vývoj vlastního produktu Liaporu, ale přede-
vším jeho aplikací.

Lze konstatovat, že použití Liaporu ve stavebnic-
tví je velmi široké, ať již v sypaném stavu do růz-
ných stavebních konstrukcí nebo využití do leh-
kých keramických betonů – Liaporbetonu. Liapor
zde plní úlohu kameniva. Vznikne tak betonová
směs specifické vnitřní struktury, která vyniká

svou nízkou objemovou hmotností
(od 450 až 2 000 kg/m3), pevností (2
až 80 MPa), příznivým součinitelem
tepelné vodivosti, vynikající schop-
ností pohlcovat zvuk a vysokým
stupněm požární odolnosti. Tyto

betony jsou pak základem dalších výrobků a naše-
ho termoakustického zdicího systému. 

Pro výrobu jednotlivých prvků systému používá-
me špičkovou vibrolisovací technologii, která zajiš-
ťuje dodržení přesných rozměrových tolerancí. Po
letech vývoje a vylepšování vlastností zdicích
prvků Liapor uvedla společnost na trh progresivní
novinku - kalibrované (broušené) tvarovky Liapor
s dokonale rovnými ložnými plochami, které mění
náhled na současnou technologii provádění zdiva,
respektive na spojování zdicích prvků a zdicí systé-
my vůbec. Na milimetr přesné zdicí prvky se stej-
nou výškou (248 mm) mají ložné spáry zbroušené
na speciální lince. K dokonale přesným svislým
plochám vyráběných tvarovek se zbroušením zís-
kávají i dokonale rovnoběžné vodorovné plochy
s rovinnou přesností 0,2 mm. Broušené  tvarovky
Liapor se tak  řadí mezi zdicí prvky s velmi vyso-
kou tvarovou a geometrickou přesností a vyzdívá-
ní je možné provádět na tenkou zdicí maltu
o tloušťce pouze 2 mm. Nová technologie zdění
s kalibrovanými tvarovkami Liapor vykazuje ve
srovnání se zdivem standardním prokazatelné
vylepšení v řadě parametrů včetně vyšší produkti-
vity zdění bez technologických přestávek, při cel-
kovém snížení pracnosti. To pozitivně ovlivní nejen
rychlost výstavby a vlastnosti celého objektu, ale
také spotřebu energií na jeho provoz.  

K doplnění již širokého sortimentu firma Lias
Vintířov vyrábí betonovou zámkovou dlažbu
a zahradní architekturu pod obchodním názvem
LiaStone, a snaží se tak uspokojit zákazníka v co
největší míře.

LIAS VINTÍŘOV, LEHKÝ STAVEBNÍ MATERIÁL K. S., CZ - 357 44 VINTÍŘOV

TEL.: +420 352 324 444,FAX: +420 352 324 499

E-MAIL: INFO@LIAPOR.CZ, HTTP://WWW.LIAPOR.CZ

Takzvaný nový stavební zákon o územním plá-
nování a stavebním řádu nabude účinnosti 1. ledna
2007, s dvěma výjimkami. Některá ustanovení,
týkající se institutu autorizovaného inspektora (§
143, 144, 145, 147 a 151), nabyla účinnosti již 1.čer-
vence 2006 z důvodu nutné přípravy na činnost
těchto osob od 1.ledna 2007. Dalším ustanovením,
které má jinou účinnost, je § 102 odst. 2, který
upravuje nárok na náhradu v případě zrušení urče-
ní pozemku k zastavění změnou územně plánovací
dokumentace nebo zrušením územního rozhodnu-
tí ve prospěch veřejně prospěšné stavby nebo
veřejně prospěšného opatření; toto ustanovení
nabývá účinnosti až 1. ledna 2012.

Zákon současně ruší zejména zákon č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), dvě prováděcí vyhlášky – č.132/1998
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení sta-
vebního zákona, a č. 135/2001 Sb., o územně plá-
novacích podkladech a územně plánovací doku-
mentaci, vyhlášku č. 120/1979 Sb., o prostorové
identifikaci informací, a „zapomenutý“ zákon –
zákon č. 86/1946 Sb., o stavební obnově včetně
jeho změny. Zákon neruší vyhlášku č. 137/1998
Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu, ale jen proto, aby po 1. 1. 2007 v tomto
směru nenastalo právní vakuum.

Nový stavební zákon má šest částí: úvodní usta-
novení, výkon veřejné správy, územní plánování,
stavební řád, společná ustanovení a ustanovení
přechodná a závěrečná. V následujícím textu se
budeme věnovat zejména dvěma z nich, a to územ-
nímu plánování a stavebnímu řádu.

Územní plánování
Oblast územního plánování doznala v novém sta-

vebním zákoně velmi podstatných změn. Mění se
rozdělení kompetencí mezi jednotlivými orgány
územního plánování, obměňují se nástroje územní-
ho plánování, podstatně byl upraven postup při
jejich pořizování, je zaručen přístup veřejnosti ke
všem územně plánovacím informacím, nově jsou
pojaty kvalifikační podmínky pro výkon územně
plánovací činnosti.

Působnosti ve věcech územního plánování jsou
jako výkon přenesené působnosti rozděleny pře-
vážně mezi obce, kraje a ministerstvo pro místní
rozvoj. Na úrovni obcí tvoří základní skladebnou
jednotku obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností, které jsou nazývány „úřady územního pláno-
vání“. Ty vykonávají celou řadu územně plánova-
cích činností kromě své obce také pro ostatní obce
ve svém správním obvodu. Jedná se zejména
o pořizování územních a regulačních plánů
a územně analytických podkladů. Zákon klade
velký důraz na kvalitu práce a profesionalizaci
územního plánování. Úředníci vykonávající tuto
činnost musí kromě zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti splňovat další kritéria vzdělání a praxe. 

Jiné obce než ty s rozšířenou působností si
mohou sami pořizovat své územní plány pouze
v případě, že splní tyto náročné kvalifikační poža-
davky. V opačném případě si o pořízení územního
či regulačního plánu musí požádat úřad územního
plánování.

Schvalování záměru na pořízení územně pláno-
vací dokumentace zůstává stále tak, jak to známe
dosud v samostatné působnosti zastupitelstva
obce.

Zajímavým novým orgánem je rada obcí pro udr-
žitelný rozvoj území, která by měla projednávat
rozbor udržitelného
rozvoje svého správ-
ního území.
Pokračování příště

Ředitel krajského úřadu informuje

Nový stavební zákon zavádí pořádkovou pokutuSpolečnost Lias Vintířov,
lehký stavební materiál k. s.

Ing. Roman Rokůsek, 
ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Slavnostního zahájení provozu  průtahu se ujali (zprava): náměstek
primátorky Petr Keřka, primátorka Veronika Vlková, hejtman Josef
Pavel a Antonín Rybáček s Jaromírem Peškem ze společnosti Stavby
silnic a železnic, a. s.

Možnosti pěší chůze po estakádě mezi rozcestím U koníčka a řekou
Ohří využily stovky lidí.

Velký podíl na vybudování průtahu má ředitel Sdružení R6 Karlovy
Vary a stavbyvedoucí Jan Klíma (v barevné bundě).        3X FOTO ARCHIV

Osobností roku v podnikatelské sféře je Hana Heyduková,  generální
ředitelka společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s., které předal cenu
1. náměstek hejtmana Jan Zborník (vlevo). 

Cena za mimořádný přínos kraji byla letos udělena spisovateli Vladimíru
Páralovi, který ocenění převzal z rukou hejtmana Josefa Pavla (vpravo). 

Pozvání na slavnostní večer přijal od hejtmana Josefa Pavla euro-
poslanec Jaroslav Zvěřina (vpravo).                                3X FOTO ARCHIV


