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Kraj ocenil největší osobnosti
Jako nejštědřejší mecenáš podnikatel Karel Holoubek, nejpilnější
autor regionu Zdeněk Šmíd a nejhouževnatější ochránce památek
archeolog Jiří Klsák. Tuto trojici vybrali letos účastníci ankety za největší osobnosti kraje. Vavříny sklidili na gala večeru ve Slavnostním
sále grandhotelu Pupp a všichni zářili spokojeností. Přestože s cenami nebyla ani letos spojena žádná finanční odměna.

Nejvíce překvapený byl spisovatel Zdeněk Šmíd, který uznání
za mimořádný přínos a propagaci
našeho kraje získal přesto, že je
z něho Pražák a už řadu let v kraji nežije. „Čekal jsem, že osobností bude vyhlášen domorodec. Tím
víc si cením, že na mne v regionu
nezapomněli. Chápu to jako závazek, abych pro tento kraj ještě
něco vykonal. Stojí za to, aby se
o něm hodně psalo,“ řekl Šmíd
po vyhlášení. Také předseda Klubu za Krásné Karlovarsko,známý
archeolog a ochránce památek
Jiří Klsák netajil své překvapení,
že mu dali ocenění. Často si totiž
při kritice toho, jak úřady rozhodují o památkám nebere servítky

Sloupek hejtmana

Vážení čtenáři,
vítejte nad posledním letošním vydáním Hejtmanských
listů, měsíčníku Vašeho, tedy
Karlovarského kraje.
Poslední týdny nám přinesly
mnoho událostí. Díky dokončení nových výjezdových stanovišť záchranné služby v Nejdku,
Žluticích a naposledy v Horním
Slavkově se náš kraj stal prvním regionem, který zajišťuje pro
všechny své občany vyhláškou
stanovenou dojezdovou dobu patnácti minut od přijetí nouzového
volání. Doslova po celém regionu
se dokončovaly opravy souvislých úseků krajských silnic nebo silničních mostů – namátkou
jmenujme Luby, Kynšperk, Nejdu, Horní Blatnou, Hazlov...
Letos již po třetí byla vyhlášena anketa Osobnost Karlovarského kraje, tentokrát za rok
2007. Její výsledky samozřejmě
najdete v tomto čísle, stejně jako
hlasovací lístek na jinou, stejně
úspěšnou a sledovanou anketu –
Sportovec Karlovarského kraje
za rok 2007.
Ale nejdůležitější událostí měsíce prosince budou v našem
kraji, stejně jako všude na světě,
vánoční svátky a Nový rok. Chci
poděkovat všem, kdo budou
pracovat, abychom si mohli užívat nerušenou atmosféru svátků
– zdravotníkům, záchranářům,
policistům, a lidem mnoha dalších profesí. Všem Vám, vážení
čtenáři, pak přeji šťastné a veselé prožití svátků, hodně radosti
mezi Vašimi blízkými, bohatého Ježíška, a především hodně
sil, úspěchu, odvahy a štěstí do
roku 2008.
Těším se na další setkávání
s Vámi, osobně, nebo alespoň
na stránkách tohoto měsíčníku.
JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

a nebojí se pustit do kohokoliv.
O to více si osobnosti roku cení.
Naopak Karel Holoubek je na
sbírání vavřínů zvyklý. Obrat jeho
firmy, v níž zaměstnává 350 lidí, je
přes dvě miliardy korun a i když
sídlo kvůli dotěrným kontrolám
přesunul do Prahy, hlavní aktivity a největší sponzorské dary
odvádí v Karlovarském kraji. „Je
dobré, když lidem, kteří se snaží
pro kraj něco udělat a nějak mu
pomáhat, někdo třeba formou této ankety vyjádří uznání,“ vyhlásil
Holoubek za potlesku všech. Na
osobnost kraje byl nominovaný
už v roce 2005 ale přeskočili ho
jiní.
(RED)
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Persona kraje

Hoteliérka Ivana Lojínová: Můj
sen byla rodinná firma
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Loni dvě ženy a spisovatel Vladimír Páral. Letos (zleva) spisovatel Zdeněk Šmíd, podnikatel Karel Holoubek a
archeolog Jiří Klsák byli vyhlášeni osobnostmi Karlovarského kraje.

Dráhy slíbily nové soupravy Do Tunisu se už létá
Právě na Mikuláše podepsal Karlovarský kraj novou smlouvu s Českými
drahami. Za zajištění základní dopravní
obsluhy na železnici v roce 2008 zaplatí
kraj na dotacích 122 milionů korun.
Požaduje ale za to modernizaci souprav
nasazovaných na regionálních tratích.
Za nedostatek považuje vedení kraje
několik let odkládanou rekonstrukci
Horního nádraží v Karlových Varech,
které je ostudou krajského města.
Smlouvu s Českými drahami dohodl
a podepsal kraj jako první region v republice. Rychlé jednání umožnila dlou-

Karlovarský kraj rozdělí v příštím roce
mezi firmy zajišťující základní dopravní obslužnost asi 309 milionů korun.
Největší část, téměř 177 milionů korun,
je určena pro dopravce na železnici.

hodobá smlouva, kterou oba partneři
uzavřeli loni s platností do roku 2010.
Nyní se upřesnil a podepsal pouze
dodatek. Podle něho zvýšil kraj dotaci
v porovnání s loňskem o téměř dvě
procenta. Dráhy za to zvýšily o 70 tisíc
kilometrů závazek, který osobní vlaky
v regionu ujedou. Slíbily také modernizovat vozový park. „ Na regionální tratě
budeme postupně nasazovat buď zcela nové, nebo alespoň modernizované
soupravy,“ ohlásil náměstek generálního ředitel ČD pro osobní dopravu Jiří
Kolář. V Karlovarském kraji jezdí čtyři
modernizované soupravy Regionova a
zapůjčené moderní německé soupravy
Desiro. Příští rok by se tu mohly objevit ještě další dvě Regionovy. Do roku
2013 slibují České dráhy nakoupit pro
dopravu v Karlovarském kraji nové vozy
téměř za 800 milionů korun. Ovšem za
předpokladu, že získají maximální objem dotací z EU a že s nimi kraj uzavře
dlouhodobou smlouvu i po roce 2010.
Dráhy uznaly výtku kraje kvůli
skluzu oprav Horního nádraží. Podle Koláře musela společnost Grandi
Stationu přehodnotit projekt. „Staré
nádraží nebude opravovat, ale zbourá
ho. Stavba nového by snad mohla do
roka začít,“ tvrdil Kolář.
(KÚ)
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stavu, kdy rychlé sanitky dojedou všude do 15 minut. Jsme
tak prvním krajem v republice
(kromě Prahy), kde dostupnost
neodkladné zdravotní pomoci
je zajištěna. „Do 15 minut jsme

Jak se dělá rozpočet kraje.
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Návštěva měsíce

První dáma Livie Klausová
nadchla karlovarské seniory.
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Střípky
LIGU VYHRÁLY TUŘANY

O možnostech výměny studentů, rozvoji cestovního
ruchu a zkušenostech v lázeňství jednali spolu karlovarský hejtman Josef Pavel a velvyslanec Tuniska
Radhouane Larif. Zatímco v Tunisku, kde jsou Češi
pátou nejpočetnější skupinou turistů, je cestovní ruch
v rukách státu, lázeňská péče v našem kraji je ryze
privátní. Letecké spojení z Karlových Varů do Tunisu
a na Djerbu funguje, na možnostech studia fyzioterapie
a balneologie tuniských specialistů v Mariánských Láz(KÚ)
ních se velvyslanec s hejtmanem shodli.

Síť záchranek je nyní kompletní

Lidé i v těch nejodlehlejších
místech kraje mohou klidně spát.
Dokončením v pořadí jedenáctého výjezdového místa záchranné služby v Horním Slavkově
(16.11.) dosáhl Karlovarský kraj

Téma

všude,“ vyhlásil hejtman Josef
Pavel a upřesnil: „Tedy u 99,42
procent obyvatel. Zbylých 0,58
procent lidí žije v odlehlých samotách hlavně Vojenského újezdu Hradiště. Těch šest desetin
tvoří mimořádné situace jako je
sněhová kalamita.“ Ještě na jaře byla v kraji řada míst, kam
to sanitky nestíhaly. Například
část Žluticka, horské samoty
u Božího Daru a okolí Horního
Slavkova. Dobudování celé sítě
přišlo kraj na 50 miliónů korun.
Rozhodnutí o tom padlo před
třemi lety, kdy radní kraje určili,
že je nutné k osmi stávajícím
stanovištím záchranky (v Chebu,
Aši, Mariánských Lázních, Karlových Varech, Toužimi,Kraslicích,
Ostrově a Sokolově) dobudovat
další tři (ve Žluticích, v Nejdku

a Horním Slavkově). Dnes zbývá
v kraji jediná lokalita, kde limit
pro dojezd sanitky nemusí být
vždy splněn. Je to v okolí Lubů na Chebsku. „Situaci řešíme
s německou stranou, aby umožnila přejezd sanitek přes své území. Budovat stanoviště v Lubech
se kvůli malému počtu zásahů
nevyplatí. Po otevření hranic se
problém definitivně vyřeší a přejezd sanitek přes hranice nebude problém,“ upřesnil hejtman.
Kromě výjezdových stanovišť
disponuje kraj i dvěma heliporty
pro přistání vrtulníku v Chebu
a u Vintířova. Třetí se chystá na
střeše karlovarské nemocnice.
Není to levná záležitost. Jen
poslední výjezdové stanoviště
v Horním Slavkově stálo 12,1
miliónu korun. Do Nového roku
bude ve zkušebním provozu, od
1. ledna 2008 pojede naostro.

Nejlepší obcí kraje v třídění
odpadů se staly Tuřany a v kategorii nad tisíc obyvatel Skalná
na Chebsku. Do soutěže, kterou
vyhlásil Karlovarský kraj spolu
s firmou Eko-kom se přihlásilo
35 měst a obcí. Oba vítězové
dostanou 60 tisíc korun. K podpoře třídění rozeslal kraj 51 tisíc
startovacích balíčků.

RYTÍŘI MÍŘI DO KRAJE
Velvyslanec Řádu maltézských
rytířů Mario Quagliotti potvrdil
hejtmanovi úmysl otevřít v Karlových Varech centrum pomoci.
Jeho náplní by byla nejen charitativní a humanitární činnost, práce
s handicapovanými dětmi, pomoc
seniorům bez rodin a poradenství
ve věznicích kraje. Řád maltézských rytířů se chce v našem regionu také orientovat na pomoc při
integraci cizinců, žijících v Karlovarském kraji. Formou maltézské
pomoci by bylo sociální poradenství určené migrantům a všem
cizincům. Tuto službu poskytuje zatím neoficiálně křesťanský
duchovní Maltézské pomoci ve
věznicích Vykmanov a Horní Slavkov.
(KÚ)

Nedošly vám tyto
noviny do schránky?
Stěžujte si u svého
pošťáka, distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.
Nebo nás informujte na
tel.: 224 816 821.

(RED)

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

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

I nformace z úřadu

Komunitní plánování pomáhá obcím

Záměr: Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III

Zjišťovací řízení záměru: Revitalizace letiště Cheb

Karlovarský kraj, jako dotčený samosprávný celek v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje, že byla
předložena dokumentace vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“ na životní prostředí.
Jedná se o dobývací prostor o rozloze 0,1002155 km, těžbu
kaolinu (průměrná roční těžba 100 kt), přepravu suroviny do
úpravnické linky v Sadově, rekultivaci. Těžba bude probíhat po
dobu 13 let. Záměr je situován v k.ú.Podlesí u Sadova, obec
Sadov. Oznamovatelem je Sedlecký kaolin, a. s., Božičany.
Zpracovaná dokumentace vlivů na životní prostředí je
k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství.

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný
v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje,
že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení
záměru „Revitalizace letiště Cheb – I. a II. etapa“.
Záměrem oznamovatele je vybudovat vnitrostátní letiště
pro sportovní a rekreační letadla, bezmotorová letadla
a sportovní létající zařízení v k.ú. Cheb na p.p.č. 3056/1
a v k.ú. Horní Dvory na p.p.č. 431/11 a 431/13. V první
etapě bude zřízena travnatá vzletová a přistávací plocha o
rozměrech 1500 x 80 m, přiléhající z jižní strany ke stávající betonové dráze letiště. Ve druhé etapě bude na
začátku pojížděcí dráhy vybudováno zázemí aeroklubu;
tj. výstavba hangáru, provozní budovy a přístřešku pro
uskladnění pohonných hmot.
Stavba by měla být zahájena v březnu 2008 a ukončena v březnu 2009. Oznamovatelem je Aeroklub Karlovy Vary o.s., Jan
Plachý, K letišti 197, 360 01 Karlovy Vary – Olšová Vrata.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na městě Cheb.

Zjišťovací řízení záměru: Multifunkční hřiště
pro dospívající mládež – U Jezírka
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný
v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje, že bylo
předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru
„Multifunkční hřiště pro dospívající mládež – U Jezírka“.
Záměrem oznamovatele je vybudovat polyfunkční areál
na p.p.č. 67/1, 90/5 v k.ú. Františkovy Lázně, kde budou
vybudován skatepark, multifunkční zpevněná plocha,
víceúčelové hřiště, dětské hřiště, kopec na sáňkování
s vnořenou tribunou, inline dráha, zázemí areálu – klubovna, přípojky inženýrských sítí a štěrková požární
cesta. Areál bude o celkové výměře 12 000 m2.
Stavba by měla být zahájena v květnu 2008 a ukončena v květnu 2009. Oznamovatelem je Město Františkovy
Lázně, zastoupené starostou Ivo Mlátilíkem, Nádražní
208/5, 351 01 Františkovy Lázně.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na městě Cheb.

Zjišťovací řízení záměru: Průtah II/215 ulice Pohraniční stráže, Velká Hleďsebe
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění, oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru Průtah II/215 ulice
Pohraniční stráže, Velká Hleďsebe.
Záměr řeší nové uspořádání dopravního prostoru ve stávající šířce komunikace ulice Pohraniční stráže ve
Velké Hleďsebi. Budou doplněny stavební prvky pro usnadnění přecházení, upraveny stávající křižovatky, u
autobazaru bude vybudována okružní křižovatka o průměru 39 m se šesti paprsky a nový propustek pod křižovatkou na malém vodním toku Schlötzerbach, který bude z betonových rámových propustí 2 x profil 2 x 1 m.
Předpokládané zahájení realizace je 15. 3. 2008 a ukončení 31. 12. 2009. Oznamovatelem je Ing. Jana
Řezníková, Vodohospodářské stavby, Hluboká 10, 405 01 Děčín II.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na obecním úřadě Velká Hleďsebe.

V jakých příjímu vyřízení. O vyřípadech lze
zení stížnosti musí
prostřednictvím
být stěžovatel v této
odboru zdralhůtě vyrozuměn.
votnictví podat
Stanovenou lhůtu je
stížnost a jak
možné překročit jen
postupovat?
tehdy, nelze-li v jejím
Občan si může
průběhu zajistit podRoman
Rokůsek
stěžovat na kvalitu
klady potřebné pro
výkonu zdravotní
vyřízení. Překročit
péče nebo na chování konkrét- lhůtu je možné pouze se souhlasem
ního zdravotnického pracov- ředitele krajského úřadu.
níka či na provozovatele zdravotnického zařízení. Stížnost je Jaký je postup na odboru
možno učinit ústně do proto- zdravotnictví při vyřizování
kolu nebo písemně. Stěžovatel stížnosti?
v podání uvede jméno, příjmení,
Stížnost, ať už podaná ústně, pídatum narození a místo trvalé- semně či elektronicky, se nejdříve zaho pobytu, popř. jinou adresu eviduje v evidenci přijatých stížností.
pro doručování. Z podání musí Tuto evidenci vede odbor příslušný
být jasné, kdo podání činí, které dle organizačních předpisů, který
věci se týká a co navrhuje.
jí bez zbytečného odkladu postoupí k vyřízení odboru zdravotnicJaká je lhůta k vyřízení stížtví. Odbor zdravotnictví dále řádně
nosti?
prošetří všechny skutečnosti ve
Stížnost se vyřizuje nejpozději do stížnosti uvedené. Nejčastěji si vy60 dnů ode dne jejího doručení žádá stanovisko od zdravotnického
správnímu orgánu příslušnému k je- zařízení nebo zdravotnického pra-

Volný nebytový prostor 120 m2
Zbrojnická ulice, Karlovy Vary
Jedná se o nebytový prostor v objektu E o velikosti
120 m2. Úpravy dispozice možné.
Možné využití - ordinace lékaře, kancelářské
prostory, obchod, služby apod.
y
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Závěr zjišťovacího řízení záměru:
Lyžařský vlek Boží Dar - Pod hranicí.
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný
v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, sděluje, že na základě zjišťovacího
řízení vydal Závěr zjišťovacího řízení záměru „Lyžařský
vlek Boží Dar – Pod hranicí“ v katastrálním území Boží
Dar, obec Boží Dar, s tím, že záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona. Oznamovatel může požádat
příslušné správní úřady o potřebná povolení. Se Závěrem
zjišťovacího řízení je možné se seznámit na webových
stránkách a úřední desce Karlovarského kraje, na úřední
desce města Boží Dar a na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Název: „Lyžařský vlek Boží Dar – Pod hranicí“ Kapacita
(rozsah) záměru: Vodorovná délka 480 m
Převýšení 55 m
Nadmořská výška údolní stanice 1025 m n.m.
Nadmořská výška vrcholové stanice 1080 m n.m.
Počet traťových podpěr 8
Typ vleku 2 kotva pro samoobsluhu
Přepravní rychlost 1200 os./hod
Charakter záměru: Záměrem je novostavba lyžařského
vleku v lokalitě Boží Dar – Neklid. Celkově navržený
lyžařský areál v lokalitě obsahuje sjezdovku, vlek, technické zasněžování, osvětlení pro večerní lyžování a
obslužné objekty s potřebnou infrastrukturou.
Zahájení: 9/2007; Ukončení: 9/2009
Oznamovatel: Ing. Anton Jurica a Blanka Juricová, Boží Dar

inzerce

Ředitel krajského úřadu informuje
Na téma kdo a za jakých podmínek může vykonávat povolání
lékaře, o nové legislativě v oblasti poskytování informací ve
zdravotnictví a o zdravotnické dokumentaci jsme hovořili s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem.
(Dokončení z minulého čísla HL).

SC-72150/1

kové akce nebo ankety, jejichž • služby pro rodiny se zdravotně
cílem bylo zjistit potřeby občanů
postiženými dětmi, služby pro
obcí v sociální oblasti. Výsledky
občany společensky nepřizpůtěchto anket lze shrnout do zpráv
sobené.
o tom, zda v uvedených obcích
V našem kraji byl od dubna
chybí (nebo nejsou dostačující) 2005 do června 2006 realizován
tyto sociální služby:
projekt „Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kra• hospic, chráněné bydlení, den- ji“. V rámci něho byly rovněž
ní stacionář, celoroční lůžkové zjišťovány potřeby poskytování
zařízení (sociální lůžka)
sociálních služeb, a to od uživa• pracovní uplatnění pro osoby telů, poskytovatelů i zadavatelů.
se zdravotním postižením, re- Podněty se dají shrnout náslehabilitační služby
dovně: poskytovatelé a uživatelé
• bezbariérové přístupy, azylo- sociálních služeb nejvíce postrávé domy, poradny, asistenční dají: denní stacionáře, osobní
služby
asistenci, pečovatelskou službu
• byty pro nízkopříjmové skupi- o víkendech a v noci, chráněné
ny obyvatel, byty pro rodiny dílny, domovy pro seniory a azy(KÚ).
s dětmi
lové domy.

SC-71201/1

Krajský úřad Karlovarského kraje,
jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících
zákonů, sděluje, že na základě zjišťovacího řízení vydal Závěr zjišťovacího
řízení záměru„2. etapa výrobního areálu SCHNEEBERGER Cheb“ v katastrálním území Dolní Dvory, obec
Cheb, s tím, že záměr nebude dále
posuzován dle citovaného zákona.
Oznamovatel může požádat příslušné
správní úřady o potřebná povolení.
Se Závěrem zjišťovacího řízení je
možné se seznámit na webových
stránkách a úřední desce Karlovarského kraje, na úřední desce města
Cheb a na odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Název: 2. etapa výrobního areálu
SCHNEEBERGER Cheb
Kapacita záměru: rozšíření stávající
haly (4000 m2) o 2273 m2 navýšení
parkovacích míst (15) na 53
Charakter záměru: Záměrem je rozšíření stávající výrobní haly Schneeberger na výrobu odlitků z polymerbetonu na p. p. č. 219/21 a 365 v k.ú.
Dolní Dvory. V nové části výrobní
haly bude nově umístěna temperovací a voskovací kabina. Navýšení
výroby bude ze stávajících 2000 t/rok
na 4000 t/rok.
Zahájení: 3/2008
Ukončení: 3/2009

inzerce

covníka, kterého se podání týká,
nebo si vyžádá dokumenty, které
bezprostředně s obsahem stížnosti
souvisejí. Odbor zdravotnictví se
při řešení stížnosti obrací na řadu
institucí, např. na Českou lékařskou
komoru, Českou stomatologickou
komoru, Českou lékárnickou komoru nebo na zdravotní pojišťovny.
Co se stane, pokud se jedná
o obzvláště složitý případ?
Pro obzvláště složité případy,
kdy je nutno posoudit, zda byl či
nebyl při výkonu zdravotní péče
dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví,
ustavuje ředitel krajského úřadu
z vlastního nebo jiného podnětu
územní znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, ke kterému
došlo při výkonu zdravotní péče
ve zdravotnickém zařízení, jenž
má sídlo na území kraje. Činnost
územní znalecké komise se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů.
Zdravotnické zařízení či zdravotnický pracovník se informuje o zjištěných nedostatcích a bezodkladně
učiní nezbytná opatření k nápravě.
(KÚ)

Prodej zajišťuje a bližší informace získáte na:
Recom reality - tel.: 353 228 545, 353 223 516
e-mail: recom@recomreality.cz
Baustav, společnost s ručením omezeným
tel.: 353 561 343
e-mail: flek@baustav.cz

www.baustav.cz

SC-72149/1

Závěr zjišťovacího řízení:
výrobní areál Cheb

nančních prostředků na sociální
služby. Karlovarský kraj navázal
spolupráci s organizací Komunitní
plánování o.p.s., která již dlouhou
dobu působí v oblasti podpory
a rozvoje sociálních služeb. V současné době se realizuje projekt
s názvem „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření
místních partnerství v Karlovarském kraji“. V rámci toho projektu
se provede profesionální výzkum
potřeb veřejnosti v sociální oblasti.
Jeho výsledky budou k dispozici
v dubnu a květnu příštího roku. Ve
většině obcí, kde již mají zpracované komunitní plány (Aš, Cheb,
Chodov, Karlovy Vary, Mariánské
Lázně), byly realizovány dotazní-
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www.recomreality.cz

www.ceskydomov.cz
VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
A OBCHODNÍM PARTNERŮM
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU

Děkujeme Vám
za Vaši přízeň v letošním roce
a těšíme se na shledanou
v roce 2008
na našich prodejnách
v Karlových Varech a v Sokolově.

SC-72159/1

Dnem 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Krajům je v něm
dána povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních
služeb. Ty slouží ke zjišťování
potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných
zdrojů. Zpracovaný plán včetně
ekonomické analýzy je povinnou
přílohou žádosti o dotaci ze státního rozpočtu, kterou předkládá
krajský úřad Ministerstvu práce
a sociálních věcí. Plán vytvořený
v souladu s principy komunitního
plánování přispívá k rovnému přístupu k sociálním službám, jejich
dostupnosti, přehlednosti, vyšší
kvalitě a efektivitě vynakládání fi-
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persONA kraje

Ivana Lojínová, hoteliérka: Můj sen byla rodinná firma
i oba synové téměř neznají, co
je to volno. Otročina byla hlavně
s prvním domem, zničeným po
bezdomovcích,“ vzpomíná podnikatelka. Jejím snem i životním
vzorem byly a jsou rodinné firmy.
Takové, kde se tradice předává
z generace na generaci. Než
získali k sobě spolehlivý personál, aby to byl tým, vyměnili 50
lidí. Dnes dává práci 13 stálým
a 40 externím zaměstnancům.
Ty stálé platí i přes zimu, aby si
je udržela. Ačkoliv oba hotely
jsou někdy i tři měsíce prázdné.
Většinu aktivit vymyslel manžel,
ona to udržuje v chodu. Jako
třešničku na dortu spustili nyní ve druhém hotelu rodinný
pivovar. „Je to všechno běh na
dlouhou trať. Zaplnit sto lůžek,
to je velká starost. Do rozjezdu

Rudolf Chlad, náčelník Horské služby: Zima je moje hobby
ní, které nám ukradli nenechavci. Měli jsme objednané auto od
léta ale nakonec jsme si museli
tyče sami nařezat. Byla to makačka. Od kraje jsme dostali na
vybavení 300 tisíc korun! Dík za
ně. Jak s nimi naložíme? Koupili
jsme elektrocentrály, aby výpadky energie neohrozily naši činnost. Bohužel na horách jsou
výpadky hlavně v krizových situacích časté. Z peněz kraje se
také dodělává vozík na převoz
sněžného skútru a saní, případně terénní čtyřkolky a přívěsného vozíku na přepravu zraněných.Je to náš vklad na otevření hranic,kdy předpokládáme
pohyb ve volném terénu jako
nikdy v minulosti.Potřebujeme
Pro náčelníka Horské služby „Začala nejdříve za posledních být mobilní,zasahovat se bude
Krušných Hor Rudolfa Chlada 25 let. Na poslední chvíli jsme i v odlehlých oblastech,které
je letošní zima už v v pořadí 36. zvládli obnovu tyčového znače- byly v minulosti pro návštěvníky

Nemocnice je priorita kraje
Využívám této možnosti,
abych se s vámi podělil o názory a pocity zastupitele Karlovarského kraje a také předsedy
Klubu zastupitelů v Zastupitelstvu kraje za ČSSD. Rád bych
se dotkl tří problémů, které považuji v životě kraje v poslední
době za nejdůležitější.
1. Je to několik dní, kdy byl schválen tzv. Regionální operační program NUTS II. (ROP pro Karlovarský a Ústecký kraj) a tím byla
definitivně otevřena možnost čerpat značné finanční prostředky
z rozpočtu Evropské unie. Do našeho kraje by mělo přijít celkem
kolem 7,5 miliard korun. O jednotlivých projektech, s kterými
Karlovarský kraj při čerpání těchto prostředků počítá, bylo již
napsáno hodně. Pokud se podaří tyto projekty realizovat, a já jsem
o tom přesvědčen, zlepší se významným způsobem infrastruktura
kaje, atraktivita kraje pro návštěvníky, ale také technické a materiální zabezpečení našich organizací, zejména škol a nemocnic.
Tyto peníze jsou první a poslední velké peníze, které rozpočet
Evropské unie poskytne České republice. Již jsem vyjádřil přesvědčení, že tyto peníze využijeme, ale k tomu je potřebná i součinnost všech obcí a měst v našem kraji, a dalších potenciálních
příjemců těchto peněz.
2. S ROPem souvisí i další projekt, který připravuje Karlovarský kraj,
a to je rekonstrukce tzv. Císařských lázní v Karlových Varech. Tato
památka výjimečné architektonické a historické hodnoty nemá dle
mého názoru jinou šanci na záchranu, než aby ji převzal Karlovarský kraj a zrekonstruoval ji. Dle projektu by se z těchto Císařských
lázní mělo stát krajské informační centrum, zázemí pro Krajské
muzeum a v neposlední řadě i zázemí pro Karlovarský symfonický
orchestr. Tato investice je jediná investice v Karlových Varech, na
který hodlá kraj čerpat evropské peníze. Ostatní projekty jsou, dle
mého, spravedlivě rozděleny do všech lokalit kraje.
3. Musím zmínit i o problematice zdravotnictví, zejména o Karlovarské krajské nemocnici, a. s.. Jsem přesvědčen o tom, že sloučení
tří nemocnic bylo krokem správným směrem. Problematickým
se ale jeví angažování společnosti Česká zdravotní, a. s.. Tato
společnost nesplnila úkoly a očekávání, které jsme do ní vkládali,
a proto spolupráce Karlovarského kraje s touto společností končí
k 31. 12. 2007. V roce 2008 povedou společnost noví vrcholní
manažeři, kteří vzejdou z právě probíhajících výběrových řízení.
České zdravotnictví se v současné době nachází ve fázi zásadních
změn, a i když jako sociální demokrat s naprostou většinou změn
nesouhlasím, jako člen vedení Karlovarského kraje se zasadím
o to, aby Karlovarská krajská nemocnice, a. s. tyto změny přestála
bez viditelných otřesů a aby byla udržena kvalita a rozsah zdravotní péče pro obyvatele a návštěvníky našeho kraje.

(RED)

Úředníci kraje dostali jedničku

Známkování služeb a chování úředníků Krajského úřadu dopadlo
skvěle. Starostové obcí, zastupitelé, návštěvy i další hosté dali úřadu
celkovou známku 1,3. Na stupnici 1 až 4 hodnotili nejlépe jednání a
vystupování úředníků. Sami občané je oznámkovali dokonce 1,2. Uvítali by jen přehlednější orientační systém. „Třiadevadesát procent
dotázaných vědělo, na koho se obrátit,“ uvedl ředitel Krajské úřadu
Roman Rokůsek (na snímku). Starostové obcí dali úřadu známku
1,5. Ocenili by pomoc při zvyšování jejich odborných znalostí. Podle
krajských zastupitelů je devět ze 17 odborů kraje nadprůměrně
dobrých. Cílem analýzy z anonymních dotazníků bylo další zlepšení
(KÚ)
kvality služeb úřadu.

(RED)

Hotel Císař Ferdinand.

inzerce
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SC-72160/1

Slovo zastupitele

nezajímavé a tabu.Také jsme
rozdělili sanitní materiál po stanicích,i ten byl nakoupen za
krajské peníze. Čekáme ještě
na dodávku dvou Volkswagen
Busů 4x4, dále na dva sněžné
skútry, které nahradí ty starší,
dosluhující.
Loni jsme měli v Krušných
horách 104 úrazy, o čtyři víc
než Horská v Krkonoších, 18krát
u nás zasahovala záchranka, měli jsme dvě pátrání, kdy jsme
během sedmi hodin naběhali
a najeli 50 kilometrů.V minulé
zimě zemřelo na českých horách 13 lidí, z toho jeden v Krušných horách.Letos už jsme měly
v Krušných horách dva smrťáky,
472 úrazů, 71krát vyjížděla do
hor záchranka, dvakrát vrtulník
a bylo 6 hledaček.

nám hodně pomohl kraj. Získali
jsme dotaci na rekonstrukci domů i obnovu sklepů ze 14. století. Jezdí kontrolovat, jak jsme
s penězi naložili. Chci, aby naše
jméno byla záruka spolehlivosti,“ říká podnikatelka roku Ivana
Lojínová.

SC-72161/1

Hotel Svatý Florián.

tovní agenturu Gothe Tour a infocentrum. Dnes spolu s manželem a dvěma syna vlastní dva
prosperující hotely Svatý Florián
a Císař Ferdinand v Lokti.
„Jsem pyšná na to, co jsme
dokázali. Od nuly s pomocí úvěru vybudovat z ruiny chátrajícího domu na okraji náměstí
špičkový hotel s 51 lůžky,“ říká
majitelka. Úvěr splatili za pět
let a hned vzali další na protější
dům. V něm je dnes malý rodinný pivovar, restaurace a hotel
s 50 lůžky. Starší syn Lukáš, kterému je dnes 24 a končí studium
na Vysoké škole ekonomické,
pomáhal na hotelu od svých
12 let. Stejně jako 20letý Jakub
zvládne perfektně ustlat i vozit suť ze stavby. „Neměli jsme
pořádnou dovolenou. Manžel

SC-72162/1

Vítězka soutěže Makro Živnostník roku Ivana Lojínová (45)
získala letos vavříny jako nejlepší hoteliérka Karlovarského
kraje. Porota ocenila, s jakou
odvahou a kuráží se vrhla do
podnikání. Začínala v roce 1990
jako zástupce firmy, obchodující
s bižuterií. Pak rozjela vlastní
prodejnu suvenýrů, přibrala ces-

PETR HORKÝ, NÁMĚSTEK HEJTMANA:

www.kr-karlovarsky.cz

T éma: Rozpočet
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Jiří Červenka, náměstek hejtmana: V závěru roku neřeším Vánoce, ale rozpočet

Jiří Červenka, náměstek hejtmana

Před koncem roku většina lidí
podlehne předvánočnímu shánění
a nákupům nebo se nechá zlákat
adventními kulturními akcemi.
Pro zaměstnance ekonomického
odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje a náměstka hejtmana
pro ekonomiku Jiřího Červenku
znamená závěr roku vrcholící pro-

ces přípravy a schválení rozpočtu
na příští rok.„V době, kdy vyjde
tento článek, už budeme vědět,
zda krajské zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu.Byl navržen
jako schodkový s deficitem ve
výši 1, 3 miliardy korun,“ uvedl náměstek hejtmana s tím, že
deficit bude kryt jak z vlastních
zdrojů, tak i prostřednictvím přijatých úvěrů. Tato skutečnost je
důsledkem nastávajícího druhého
programovacího období EU 2007–
2013, kdy Karlovarský kraj musí
zajistit finanční prostředky na spolufinancování i na předfinancování
jednotlivých etap projektů tak,
aby alokované prostředky EU byly
vyčerpány co nejefektivněji, včas
a v maximálním objemu.
Jak se návrh rozpočtu 2008
sestavoval? Východiskem byl
rozpočtový výhled, který zastupitelstvo schválilo 8. listopadu.
Vychází z potřeb a zdrojů kraje

na roky 2008 až 2011. Z nich vyšla nezbytnost kraje dofinancovat
své potřeby z cizích zdrojů prostřednictvím dvou různých úvěrů
a velice rychle byla zrealizována
výběrová řízení na poskytovatele těchto finančních prostředků.
Schválení smluv o úvěrech s vítězi
výběrových řízení bylo předmětem rozhodování krajského zastupitelstva na prosincovém zasedání.
Dalším důležitým dokumentem je závěrečný účet kraje, který v sobě obsahuje údaje
o hospodaření za rozpočtový
rok a jehož součástí je zpráva
o přezkoumání
hospodaření
kraje, které ze zákona provádí
Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí. V této
souvislosti je třeba zdůraznit, že
v letech 2005 a 2006 náš kraj
vždy dodržel parametry svého
rozpočtu a hospodařil s přebytky
ve formě finančních prostředků

určených k dodatečnému rozdělení. „V roce 2005 to bylo více než
87 milionů korun, o rok později
přes 91 milionů,“ upřesnil Červenka. Téměř 70% těchto prostředků
bylo přiděleno do Fondu budoucnosti, který dnes tvoří základ vlastních zdrojů pro financování evropských projektů .
Ze zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření Karlovarského
kraje za roky 2005 a 2006 vyplývá,
že Karlovarský kraj nebyl povinen
přijmout k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu další opatření. „Kraj si mohl nechat
schválit závěrečné účty v tomto
období bez výhrad. Podle sdělení
kontrolních pracovníků Ministerstva financí patří Karlovarský kraj
dlouhodobě mezi ty nejlépe hodnocené ,“ vysvětlila vedoucí ekonomického odboru Dagmar Divišová.
Karlovarský kraj s výjimkou
roku 2005, což byl první rok po

krajských volbách, hospodařil
s řádně schválenými rozpočty
již od prvního dne daného rozpočtového roku. Při sestavování
a schvalování rozpočtů byly ve
všech případech dodrženy podmínky a v konečné fázi byly rozpočty bez problému schváleny
zastupitelstvem. „Rozpočty byly koncipovány jako vyrovnané
s výjimkou rozpočtu na rok 2006,
kde deficit byl tvořen financováním z úvěru v celkové výši
300 milionů. Úvěr kraj přijal za
účelem předfinancování a spolufinancování projektů z Evropské
unie v prvním programovacím
období,“ dodal Červenka.
Ani na počátku roku 2008 si
ekonomický odbor s náměstkem
hejtmana nevezmou oddychový
čas. V nadcházejícím období totiž začne kraj jako první v zemi
kontrolovat své hospodařením
prostřednictvím projektu nákla-

Dagmar Divišová,
vedoucí ekonomického odboru

dového účetnictví. Podle slov Jiřího Červenky tím kraj získá ještě podrobnější přehled o všech
výdajích, které má krajský úřad
a tímto způsobem bude možné
sledovat veškeré položky, které
ovlivňují výši nákladů na činnost
úřadu.
(KÚ)

Kraj přidal na internet Peníze na lesy budou! Kontroly dopadly dobře
Téměř 700 tisíc korun chce
rozdělit Karlovarský kraj mezi žadatele, kteří pečují o lesní
porosty. „Jsou určeny majitelům lesů na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů a na
ekologické a k přírodě šetrné
technologie. Obce mohou ještě
žádat o příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi,“ uvádí
radní kraje pro životní prostředí
Luboš Orálek. V letošním roce
bylo zatím rozděleno 8, 2 milionu
korun. Kraj ale může rozdělit
až 15 milionů korun. Loni vydal
přes osm milionů, letos chce dát
víc.Karlovarský kraj má z celkové rozlohy 331 541 ha plných
Za prvních 40 dní provozu internetového školského portálu
se do systému přihlásilo 7 000
studentů z celkového počtu
14 435 středoškoláků, kteří letos
nastoupili ke studiu na středních
školách, zřizovaných krajem. To
znamená, že školský portál využívá polovina žáků v kraji. Například v případě Gymnázia Cheb
se za zmíněné období podívalo
na svou internetovou kartu 658
studentů z celkového počtu 748,
na SOŠ stavební Karlovy Vary
se zaevidovalo v systému 263
studentů z 369. „Zavedení školy online vyvolalo rozporuplné
ohlasy ze strany učitelů i žáků,
ale už dnes lze říci, že se portál

osvědčil,“ uvedl krajský radní
Kamil Řezníček.
Učitelé se nejvíce obávali práce
se zanášením informací do databáze, ovšem podstatně si tím zjednodušili kontakt s rodiči. Škola online
nemá v žádném případě ambice
nahradit komunikaci školy a rodiny, ale dokáže ji usnadnit a ušetřit
čas oběma stranám. Do systému
se zapojilo více než 3000 rodičů.
Školský portál byl uveden do
zkušebního provozu před více
než rokem a v první etapě propojil 15 škol. Od září se začal
oficiálně využívat na všech 27
středních školách zřizovaných
krajem. Kraj za něj zaplatil 1 mili(KÚ)
on 660 tisíc korun.

Odměny si rozdělí školy
Celkem 930 tisíc korun rozdělí Karlovarský kraj mezi 18 škol a 5 měst v rámci projektu na třídění odpadů , na němž se podílí
se společností EKO – KOM. „Školy získají
dohormady 230 tisíc korun. Peníze využijí
především na zakoupení nádob na tříděný

140 687 ha lesa. To představuje
42,1 procent území. Ve správě
Lesů ČR je 91 200 hektarů, dalších 17 166 ha spravují města
a obce a 13 293 ha jsou vojenské
lesy, které spravuje Ministerstvo
obrany. O kolik žádají jednotlivé
subjekty?
Z celkové částky 627 647
korun žádá nejvíce obec Mnichov (198 450), město Boží Dar
(153 845), karlovarské Lázeňské lesy (119 250) a Loketské
městské lesy (114 822). Firma
Gerimo žádá o 63 840, město
Krásno o 24 600, obec Stráž nad
Ohří o 10 110, Klášter Nový Dvůr
o 7590 a obec Chyše o 6570 Kč.

Karlovarský kraj
si Vás dovoluje pozvat na výstavu
k 5 letům trvání projektu
Českého olympijského výboru 2003–2007
Slavnostní zahájení výstavy proběhne
dne 4. ledna 2008 od 10:00 hodin
ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje
v Karlových Varech, Závodní 353/88,
za účasti uvolněného zastupitele KK pro oblast školství

Ing. Kamila Řezníčka
a vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy

Ing. Martiny Klánové
Výstavu můžete navštívit v měsíci lednu
a to v pondělí a středu v době od 8:00 do 17:00 hodin,
v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

odpad a akce spojené s projektem „Školy
odpadům v patách“,“ vysvětluje radní kraje
pro oblast životního prostředí Luboš Orálek. 700 tisíc korun si mezi sebou rozdělí
5 měst. „Jedná se o města, která zažádala
o prostředky na aktivity spojené s tříděním
odpadů,“ pokračuje Luboš Orálek. Společný
projekt Karlovarského kraje se společností

Od začátku roku do konce listopadu 2007 provedl Karlovarský
kraj celkem 128 veřejnosprávních kontrol u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců této podpory poskytované
krajem.“Kraj dostává finance ze
strukturálních fondů EU a je
povinen jejich využití kontrolovat, aby nedošlo k situacím, kdy
budou prostředky zneužity a jejich příjemce bude sankcionován
a nucen peníze vrátit,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zborník.
Krajský úřad Karlovarského
kraje provádí tři typy kontrol.
Jedná se o předběžné kontroly EX – ANTE probíhající před
uzavřením smluv o poskytnutí
grantu. Cílem těchto kontrol je
ověřit údaje uvedené v žádosti
o poskytnutí veřejných prostředků. Průběžné kontroly INTERIM
se zaměřují na průběh realizace
projektů, např. výstavby, rekonstrukce, výroby, školení apod.
Kontroluje se zároveň příslušná účetní, evidenční a stavební
dokumentace, která prokazuje
využití veřejných prostředků.
Následné kontroly EX POST
ověřují výsledky realizace akce,
to znamená plnění jejího účelu
nebo udržení nových pracovních
míst po dobu 5 let po ukonče-

ní. Kontrol EX – ANTE provedl
krajský úřad do konce listopadu
tohoto roku 26, kontrol INTERIM 78 a následnými kontrolami
EX – POST prošlo 24 příjemců
evropských peněz.
Mezi kontrolovanými příjemci,
kteří své projekty financují ze
strukturálních fondů EU, bylo například občanské sdružení Český západ. Veřejnosprávní kontrola se týkala projektu Komunitní
práce v Dobré Vodě a okolí na
Toužimsku, na který sdružení
získalo 4, 3 milionu korun (EU,
státní rozpočet a rozpočet kraje).
Další z kontrolovaných projektů
byla Obnova zámeckého pivovaru Chyše. Na jeho uskutečnění
žádal majitel pivovaru Vladimír
Lažanský o veřejné finanční prostředky z EU a od kraje ve výši
8, 4 milionu korun. „Byli jsme
kontrolováni nejen krajským
úřadem, ale proběhla i kontrola
z ministerstva pro místní rozvoj,
neshledali žádný problém,“uvedl
Lažanský. Všemi třemi fázemi
kontrol krajského úřadu prošla
také akce Hotel Ferdinand v Lokti, restaurace, pivovar a pivnice
St. Florian. V tomto případě se
jednalo o kontrolu čerpání evropských a krajských prostředků ve
(KÚ)
výši 9, 6 milionu korun.

EKO-KOM byl zahájen v roce 2005 a má
podpořit třídění komunálních odpadů. Loni
zaplatil EKO-KOM obcím nové kontejnery
na vytříděné odpady a podpořil částkou 2,5
miliónu korun další aktivity. Podle odhadu
by se letos mohlo v našem kraji vytřídit 22,7
kilogramu odpadu na osobu a rok. To by bylo
(KÚ)
o 1,6 kilogramu více než loni.

Nový domov našly stovky dětí
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Náhradní rodinnou péčí se Krajský úřad Karlovarského kraje zabývá od ledna 2002. V regionu
bylo od jeho vzniku evidováno 392 dětí vhodných
do náhradní rodinné péče, přičemž rodinu se podařilo vyhledat pro 327 dětí. Souběžně s evidencí dětí
vhodných do náhradní rodinné péče je na krajském
úřadu vedena také evidence žadatelů o náhradní
rodinnou péči. Od vzniku Karlovarského kraje
bylo evidováno 226 žadatelů. Smyslem náhradní
rodinné péče je poskytnout dětem péči co nejvíce
se podobající péči biologické rodiny.
Proces zprostředkování náhradní
rodinné péče je definován zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí. V souladu s tímto zákonem zřídil hejtman ke dni 1.
6. 2006 pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
zvláštní orgán kraje, poradní sbor,
a jmenoval jeho členy. Členy poradního sboru jsou odborníci působící
v oblasti sociálně-právní ochrany,
z oboru pediatrie, psychologie,
pedagogiky, ale také zaměstnanci
krajského úřadu. Poradní sbor se
schází zpravidla v měsíčních intervalech, vždy však neprodleně poté,

www.kr-karlovarsky.cz

co krajský úřad zjistí vhodné žadatele pro určité
dítě vedené v evidenci kraje.
Krajský úřad zajišťuje rovněž přípravu fyzických
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám
poradenskou pomoc související s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. Přípravy
žadatelů se v kraji konají dvakrát do roka , zpravidla při počtu alespoň deseti párů žadatelů. Na přípravách se podílí tým specializovaných odborníků
včetně pracovnic odboru sociálních
věcí zajišťujících náhradní rodinnou
péči na krajském úřadu.
Pro rodiny, kterým bylo svěřeno
dítě do pěstounské péče, zabezpečuje Krajský úřad minimálně jednou v roce konzultace o výkonu
pěstounské péče. Účastní se jich
rodiny pěstounů, odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů a také pracovníci z odboru
sociálních věcí krajského úřadu.
Během těchto setkání dochází
k navazování kontaktů mezi pěstouny, k lepší komunikaci a spolupráci mezi pěstouny a pracovníky
(KÚ)
krajského úřadu.

SIMPLY CLEVER

Nová Fabia za cenu, která
Vás opravdu překvapí!
Zeptejte se Vašeho prodejce
vozů Škoda na výhodnou
nabídku předváděcích
a výstavních vozů.
Každá Fabia nabízí:
• 4 airbagy a ABS
• posilovač řízení
• vynikající jízdní vlastnosti
• velký prostor pro
zavazadla 300 l
• záruku 12 let
na prorezavění karoserie

NOVÁ ŠKODA FABIA

Z NABÍDKY PŘEDVÁDĚCÍCH A VÝSTAVNÍCH VOZŮ

Nová Škoda Fabia
ve výbavové verzi Ambiente
s klimatizací za 3 990 Kč
měsíčně.
Při využití originálního
financování od ŠkoFINu
s měsíční splátkou 3 990 Kč*
dostanete navíc zimní kola
zdarma.
Akce trvá do 32. 12. 2007 * RPSN od 7,56%.
Splátka předem 100 000 Kč, zůstatková hodnota
30 000 Kč, délka financování 72 měsíců.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejcŃ vozŃ 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

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
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

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz
SC-72144/1

F irmy a podnikatelé kraje

BVD PECE

Krátce z kraje

Na kolech
podél Ohře
Pro milovníky výletů na kolech se chystá další cyklostezka.
Povede podél Ohře ze Šemnice
do Kyselky. Zjišťovací řízení již
proběhlo a stavebnímu úřadu
nic nebrání vydat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Cyklostezka bude dlouhá 4,860
kilometru, základní šířka majít
být tři metry s krajnicemi 50
centimetrů. Povrch zčásti živičný a zčásti nezpevněný s hlinitopísčitou úpravou. Nový úsek
(Pulovice) – Šemnice – Kyselka
bude později součástí připravované cyklostezky (Waldsassen)
–Cheb–Sokolov–K.Vary–Ústecký kraj.

Odběratel si můzadání. K zákazže vybrat ze široké
níkům firmy patří
škály nabídky pecí
i umělci a školy,
pro
průmyslokde nacházejí
vé použití, kde většina výrobků uplatnění studiové pece.
vzniká na základě individuálního
Další oblastí specializace společ-

nosti jsou topné systémy pro elektrický i plynový ohřev. Standard
tvoří také široká nabídka mikroprocesorových programovatelných regulátorů od renomovaných výrobců
s velikým výběrem funkčních možností včetně propojování a přenosu
dat do vzdálených PC. Pro aplikace
s nejvyššími nároky je samozřejmostí řízení pomocí průmyslových
automatů s vizualizací procesů.
Firma klade důraz na kvalitu
svých výrobků a poskytovaných
služeb. Na vývoji a uplatňování
nových technických poznatků se
podílí tým zkušených odborníků.
Díky kvalitě své produkce firma
za dobu svého působení získala velmi dobré renomé. V rámci
ČR patří BVD PECE spol. s r.o.
k vyhledávaným obchodním
partnerům a o úspěchu v zahraničí svědčí export poloviny roční
produkce na náročné evropské
(RED)
i zámořské trhy.

Spolupráce škol v rámci projektu „Mládež pro Evropu“, která již trvá přes 10 let, přivedla
tentokrát do sokolovské školy
zástupce tří partnerských zemí.
Projekt, který sdružuje stavební
školy finského Kuopia, ruského Pskova a vzdělávací instituci
z německé Gery pověřil sokolovskou ISŠTE uspořádáním pravidelné koordinační schůzky pro
následující období ve dnech 1.
až 4. listopadu 2007. Roky trvající spolupráce přinesla například pomoc rekonstrukci statku
Bernard v Královském Poříčí,
ověření stavebních dřevařských
technologií ve Finsku při re-

Finsko – země tisíců jezer

konstrukci tradičních staveb, či
vybudování národních zahrad
v saské Geře v areálu zahradnické výstavy BUGA.
Další plány směřují v září
2008 do ruského Pskova, kde
žáci partnerských škol společně
vybudují park v centru města.
Vykonaná práce bude jejich společná vizitka a účastníci si navíc
vyzkouší to, o co jde především.
Prověří si své jazykové schopnosti, naučí se podílet se na společné práci, naučí se komunikaci
možná někdy i beze slov, naváží nová přátelství,… Zjistí, jako
ostatně účastníci každým rokem,
že vzájemná domluva není obtížná a zažije se při tom spoustu
legrace.
Zástupci finské, ruské i německé strany vyjádřili uznání
nejen nad organizací pobytu, ale
i nad úrovní vybavenosti školy
a spolupráci sokolovské školy
při plnění aktivit projektu. Někteří účastníci byli v Čechách
poprvé a byli velmi nadšeni krásou našeho regionu, lázeňskými
městy a naší přírodou.

S návrhy na prohloubení obchodních kontaktů a výměny informací
o podnikatelské sféře obou zemí
přijel za karlovarským hejtmanem
nový obchodní rada Ruské federace v ČR Grigorij Sarišvili. Shodli
se na tom, že v prvopočátku by

Horníci vyčistí vodu z lomu Jiří
Nejméně 55 milionů korun investuje celkem letos Sokolovská
uhelná do čištění důlních vod,
které jsou vypouštěny z lomu Jiří. Nová technologie má zajistit
vyšší čistotu vod hlavně v období
vyšších srážek a tání sněhu. Dosud odtékala voda přímo do Vintířovského potoka nebo sedimentačních nádrží. Nyní bude důlní

voda svedena až do úpravny ve
Svatavě, jejíž kapacita se zvýší po
dokončení rekultivace lomu Medard-Libík. „Základem nové technologie je nová retenční nádrž
v Lomnici. Její tři čerpadla vychrlí 300 litrů vody za vteřinu,která
poteče čtyři kilometry dlouhým
potrubím až do Svatavy,“ slíbil
vedoucí investic Petr Linha.

eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve
kterém dvě či více škol z různých zemí realizují
vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tento projekt
je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů
mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. Spolupráce může probíhat na několika
úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky,
řediteli, žáky či celými třídami. ETwinning je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou
během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je
velmi významná pro posilování evropského rozměru
ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti a multikulturní společnosti a jejich dovednosti
vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.
Projekt eTwinning je otevřen všem typům mateřských, základních a středních škol. Nejde o dotační
typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci
Evropské unie - nemá vymezená kritéria účasti
ani termíny pro zapojení či předkládání projektů.
eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým
způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou

Cyklotrasy v kraji

Po signálce z Hranic do Aše
CYKLOTRASA 2058 (KRÁSŇANY–HRANICE–TROJMEZÍ–AŠ)

Cyklotrasa 2058 začíná na
hraničním přechodu Krásňany–Bad Elster. Dříve se tomu
zde německy říkalo Landschulz,
podle majitele bývalé restaurace Švýcarský dům. Po válce zabrali celnici pohraničníci a dnes
je tu domov důchodců. Hned
za hraničními patníky uvidíme
v Sasku zajímavý skalnatý monolit Hoher Stein. Je od čáry
asi kilometr na cestě, která po
500m za celnicí odbočuje vlevo.
Cyklotrasa pak z přechodu vede do města Hranice. Původně
se jmenovalo „Rossbach“, což

„Jsem překvapen, že z ruské strany je zájem nejen o naše lázeňství a cestovní ruch,“ řekl po schůzce hejtman Josef Pavel.

se ekonomická spolupráce měla
týkat výměny nabídek na možné investiční příležitosti v obou zemích
a setkání podnikatelů. Obchodní
rada se zajímal o vznik nových průmyslových zón v našem kraji a také
o jezero Medard na Sokolovsku.

Školou zazněla finština Partnerství škol v Evropě – šance pro nás

Kraj přidá
na barvu
Částkou 200 tisíc korun
přispívá Karlovarský kraj už
od roku 2005 Klubu českých
turistů na značení tras v regionu. Díky tomu mohl klub
vyznačit více než sto kilometrů nových tras pro pěší turisty
i cyklisty. Letos kraj zvýšil příspěvek o 120 tisíc korun, aby
mohly být vyznačeny také trasy ve zpřístupněné části Vojenského újezdu Hradiště na
Doupovsku. Obnovy značení
cest se také dočkají rezervace
Slavkovského lesa. K dnešku
je v kraji 921 kilometrů značených tras.
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Ruské firmy chtějí investovat

Firma kraje

Na kolik stupňů to chce ohřát?
Keramiku, porcelán nebo železo
a kolik tun? Postavíme vám pec
na míru, tak začíná každý nový
obchodní dialog Firmy BVD PECE, spol.s r.o. Vznikla v roce 1990
a má velmi atraktivní výrobní program. Je zaměřený na vývoj a výrobu průmyslových pecí, sušáren
a na vývoj a výrobu technické keramiky. Společnost se zabývá také
opravami, rekonstrukcemi a modernizacemi pecí, zajišťuje výrobu
a dodávky náhradních dílů.
K hlavním oborům, kde firma uplatňuje svojí nabídku, patří
sklářský a keramický průmysl,
výroba porcelánu, strojírenství
a barevná metalurgie. K nabídce
firmy patří také zařízení pro nízkoteplotní ohřevy, sušení a vytvrzování.

strana
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znamená „Koňský potok“. První
obyvatelé tady napájeli své koně,
a tak se pijící kůň dostal i do
znaku města. V Hranicích můžeme vidět evangelický kostel
Nejsvětější Trojice a vedle něho
jeden z největších zachovalých
válečných pomníků na Ašsku.
Cyklotrasa z Hranic pokračuje
na samotu Trojmezí s bývalými
kasárnami pohraničníků, odtud
nás povede na signálku a po ní
pokračuje směrem na Aš. Z trasy
ale odbočíme a navštívíme bývalý hraniční přechod na Trojmezí.
Do konce války stával necelý
kilometr před hraničním přechodem Kaiserhammer. Původně to
byl hamr s pilou a později i hostinec U Jakuba, který se stal
oblíbeným výletním místem pro
poutníky ze tří stran hranice. Po
cestě k přechodu uvidíme zbytky
budov z Horního mlýna, v zatáčce stopy Kaiserova hamru z roku 1555 a nejblíže k hraničnímu
přechodu zbytky Dolního mlýna.
Nedaleko něho hned u cesty je

kamenný kříž a kousek dál vedle
sebe tři hraniční kameny. Na
našem území je to hraniční kámen č. 1/1 a dva vyšší hraniční
kameny. První označuje území
Saska a je označen D/S (Deutschland - Sachsen) a druhý na
území Bavorska s označením
D/B (Deutschland–Bayern).
Na obou kamenech je rok 1844

a šipka označující přesnou hranici uprostřed potoka, kde by
měly oba kameny správně stát.
Z Trojmezí se vrátíme zpět na naší cyklotrasu a vydáme směrem
na Aš. Kolem vlakové zastávky
předměstí dojedeme do centra
Aše. Tam cyklotrasa 2058 končí.
Více informací o ní naleznete na
cykloportále Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
nebo v programu Cyklotrasy na
www.cyklotrasy.info.
TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE. MÍRA LANDA

www.kr-karlovarsky.cz

aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony
považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a
konec spolupráce s partnerskými školami.
Portál eTwinning poskytuje všechny důležité informace, nástroje, materiály a dokumenty, které jsou
potřebné pro přípravu, plánování a rozvíjení spolupráce: novinky, nápady a inspirace, nástroj pro hledání partnerů, prostor pro spolupráci, pedagogickou
podporu, galerii projektů, zdroje informací. Vše je v
českém jazyce. Aktivity programu eTwinning podporuje i helpdesk, kde získáte odpověď na Vaše dotazy
týkající se zařazení projektu do výuky. Pracovníci
helpdesku jsou učitelé, kteří se zájemci komunikují
přes e-mail nebo chat, motivují je, podporují a zjišťují
jejich potřeby a to vše v národních jazycích.
Evropský portál eTwinning je tvořen několika
úrovněmi služeb, které můžete využívat. Po registraci na portálu získáte přístup k databázi škol v Evropě,
budete moci využívat nástroje pro virtuální komunikaci, na propojení Vašich tříd s třídami v Evropě
a další technologickou a metodickou podporu pro
spolupráci s partnery.
KONTAKT: EUROCENTRUM KARLOVY VARY
(V BUDOVĚ KRAJSKÉ KNIHOVNY)
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První dáma nadchla seniory

Kontakty
na Krajský úřad


Vzácnou návštěvu hostila Krajská knihovna. Na setkání s absolventy
kurzů pro seniory přijela první dáma Livie Klausová. Manželka prezidenta a předsedkyně správní rady Nadačního fondu se chtěla osobně
přesvědčit, s jakým ohlasem se setkaly kurzy počítačových dovedností,
které v rámci projektu Senioři komunikují jejich nadační fond financoval.

učit se používat počítač, internet,
mobilní telefon či bankovní kartu
a usnadnit jim tak řešení běžných
životních situací. Livii Klausovou
přivítal vicehejtman Jan Zborník spolu s ředitelkou knihovny
Evou Žákovou. Absolventi sdělili
první dámě své poznatky z kurzů a potěšil je její zájem o budoucí využití nabytých dovedností.
„Sama se do podobného kurzu
asi budu muset přihlásit,“ přiznala Livie Klausová s tím, že
její znalosti počítače jsou asi na
stejné úrovni jako u těch, kteří
se odhodlali kurz navštěvovat.
Kurzy počítačových dovedností pro seniory letos absolvovalo
v celé republice okolo 600 zájemců. „Podařilo se nám uspořádat
dva týdenní kurzy. Zájem o účast
mnohonásobně převyšoval povolenou kapacitu,“ informovala
ředitelka knihovny Eva Žáková.
Senioři byli z neformální besedy s první dámou nadšeni
Díky nadačnímu fondu manželů
Klausových byly kurzy pro seniKurzy pořádala Krajská knihov- projektu bylo pomoci seniorům, ory zcela bezplatné.
(KK)
na v říjnu a listopadu. Cílem kteří dosud neměli možnost na-

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


Livii Klausovou uvítal náměstek hejtmana Jan Zborník

Mladí malíři převzali ceny Příspěvky lze posílat až do Silvestra
Rekordní množství 223 výtvarných prací zaslali ze základních,
uměleckých a středních škol kraje
do 3. ročníku soutěže dětí a mládeže. Fantazii autorů nikdo nebránil.
Téma byla volné. Hodnotitelská
komise v čele s výtvarníkem Václavem Balšánem to měla těžké. Nakonec udělila hned 16 hlavních cen
a k tomu osm čestných uznání. „Vaše kresby a fotografie budou zdobit

prostory krajského úřadu. Možná
se s nimi setkáte za deset či patnáct
let až sem přijdete jako dospělí,“
chválil vítěze ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek. V kategorii do
10 let zvítězila Anna Sojková,ve starších školácích Jakub Hildebrant a
Markéta Galeková a mezi autory
fotografií si vavříny odnesl Ondřej
Vavřín. Vítězové si odnesli ceny
v hodnotě tří tisíc korun.

Začínajícím literátům je určena velká literární soutěž, kterou v rámci Týdne knihoven,
v říjnu 2007, vyhlásila Krajská knihovna Karlovy Vary.
Našim cílem bylo oslovit a podchytit neprofesionální autory
prozaických textů z celého Karlovarského kraje. Patronem soutěže je známý cestovatel a spisovatel Josef Formánek, který při-

slíbil osobní předání cen vítězům
soutěže a navíc vlastní komentář
k pěti nejlepším dílům
Literární díla se vkládají přímo
na web Krajské knihovny Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz .
V odkazu Vstup do soutěže je
nutné si pozorně pročíst pravidla.
Prozaický útvar vkládá soutěžící do přihlašovacího formuláře
v tomto odkazu.

Příjem soutěžních literárních
prací bude uzavřen 31.12.2007.
V lednu 2008 díla zhodnotí odborná porota ve složení: Hynek
Mašata, Pavel Vítek, Martina
Vejvodová a David Stefanovič.
Čestným členem poroty je Josef
Formánek.Slavnostní vyhlášení
výsledků spojené s autorským
čtením je naplánováno na 8. úno(KK)
ra 2008.

vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz


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


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


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



Zachránili ho jako dítě v roce 1939

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

...ehao kaje posa k pokasko.
sino belleve SOUTĚŽE
i katum seneconum
PRAVIDLA
LITERÁRNÍ
posa k pokasko
i sinuto pocom dedorium
i sinat....ehao kaje
sino belleve i katum seneconum deber......ehao kaje posa k

Asaf Auerbach byl jedním ze zachráněných Wintonových dětí

Nejvzácnějším hostem výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství, otevřené ve vestibulu
Krajského úřadu, byl nenápadný 79letý prošedivělý muž. Asaf
Auerbach byl v roce 1939 ve
svých jedenácti letech jako jedno z židovských dětí zachráněných Nicholasem Wintonem
převezen do Anglie. „Po čtyřiceti hodinách cesty vlakem si mě
s bratrem převzali v Londýně

mladým lidem hrůzy doby, kdy
byli odpůrci fašistického Německa zavírání do koncentráků
a hromadně likvidováni,“ řekl
při vernisáži náměstek hejtmana Jiří Behenský. Dobové materiály na 28 panelech shlédli jako
první studenti karlovarského
Českého gymnázia. Výstava po(KÚ)
trvá do 7.ledna.

a do Čech jsem se vrátil až po
šesti letech,“ vzpomínal muž,
jehož rodiče zemřeli v koncentračním táboře. Po návratu do
Čech zde nalezl jen torzo původní rodiny.
Putovní výstava s podtitulem
Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
dokumentuje zrůdnost jednotlivých táborů, káznic a věznic.
„Má připomenout především

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

Krajská knihovna Karlovy Vary
Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84,
tel. 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
MHD č.1 + č.10 (směr Tašovice, zastávka
Říční nebo Krajský úřad)
Otevřeno: pondělí–sobota, 10:00–19:00

Informační středisko Karlovarského kraje
přízemí krajské knihovny - tel. 353 502 820
Informační a kulturní servis, mapy, brožury,
předprodej vstupenek na akce v celé České
republice i na vybrané akce v zahraničí, prodej místenek na dálkové autobusové linky.

PROGRAM – PROSINEC
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
14. 12. od 14.00
Turnaj v luštění SUDOKU

Krajská knihovna K.Vary-Dvory
Výstava – kavárna (po – pá, 10:00 – 18:00)
Krajkové límce a oděvní doplňky – 30.11. –
22. 12. 2007
Výstava – hala
15. 11.–30. 12. 2007 Zaniklé obce Doupov- Expozice betlémů z přírodních materiálů
ska
Ve spolupráci se STUŽ Ekocentrum K.Vary
Retrospektivní výstava fotografií a dokumentů.
Herní klub –w každý čtvrtek od 15:00, A-klub
Chytrá zábava pro každého bez rozdílu věku.
Výstava – prostor u kavárny
Pro zájemce o hraní strategických a logických
17.–22. 12. Betlémy
deskových, společenských her (Carcassone,


vedoucí odboru investic
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz
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...ehao kaje posanejúspěšnějším
k pokasko.
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belleve
i
katum
seneconum
osobně předá Cenu poroty a Cenu čtenářů
Ing. Eliška Vršecká
i sinuto pocom dedorium
iliterátům
sinat....ehao
kaje posa k pokasko
pěti nejlepším soutěžním příspěvkům napíše komentář
esoto is abykom kelosom
comor tes.sino belleve i katum sene
tel.: 353 502 220
esat
toro
pomelo
bakirdeset
seamaritanum
quarto doscondumo
sekt
nezávislým
hodnocením
porota určíseneconum
soutěžních prací,
které postoupí
užšího kola sekto
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
sino
belleve
i
katum
debquarto
scondumo
rozhodne
o vítězném
díle
iporota
sinuto
pocom
dedorium
i sinat.sino bquarto scondumo sekt

sicenumo elefa con pomorado sinus.
po celou dobu
trvání soutěže budou
na webových
stránkách krajské
zveřejněny
všechnyse
quarto
scondumo
sektor
e estotolee
.sinoknihovny
belleve
i katum
vedoucí odboru školství,
quarto
scondumo
sektor
e estotolee.
soutěžní práce
s možností hlasování
čtenářů
mládeže a tělovýchovy
...ehao kaje posa k pokasko. sino belleve i katum seneconum
iocenění:
sinuto pocom dedorium i sinat....ehao kaje posa k pokasko
Ing. Martina Klánová
esoto isporoty
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toro
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bakir seamaritanum quarto scondumo sekt
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čtenářů
sino Cena
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i katum seneconum
debquarto
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deseti nejúspěšnějších
prací
sborníku
knihovny
i sinuto
pocom
dedorium
i do
sinat.
sino
bquarto scondumo sekt martina.klanova@kr-karlovarsky.cz
sicenumo elefa con pomorado sinus.

quarto scondumo sektor e estotolee .sino belleve i katum se
vedoucí odboru kultury, památkové
quarto
scondumo
sektor
estotolee.
soutěžní práce
po pečlivém
přečteníepravidel
vkládejte výhradně na adrese:
...ehao
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Jan Prudík
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esat toro pomelo bakir seamaritanum quarto scondumo sekt
tel.: 353 502 230
sino belleve i katum seneconum debquarto scondumo sekto
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz
i sinuto pocom dedorium i sinat.sino bquarto scondumo sekt
Závodní 378/84, Karlovy
Vary-Dvory,
www.knihovna.kvary.cz,
e-mail:sinus.
literarnisoutez@knihovnakv.cz, tel.: 353 224 034, 353 234 542
sicenumo
elefa
con
pomorado

soutěž:
je pro všechny začínající autory z Karlovarského kraje, kteří se literární tvorbou nezabývají
profesionálně

Krajská knihovna K.Vary – studijní oddělení
Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20
Karlovy Vary - Drahovice, tel: 353 224 034
Otevřeno – pondělí – pátek, 12:00 -18:00
Atlantic Star, Amun-re, Da Vinci Code a
další)

Literární klub pro seniory:
každý lichý čtvrtek od 10:00

18. 12. 17:30 - odd. pro nevidomé
Reading group – setkání zájemců o britskou Pro děti (6-15 let)
Každé pondělí, středa a čtvrtek, 14:00-16:00
literaturu.
– Advent v knihovně
Ve spolupráci s British council

www.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
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

U dálosti měsíce v kraji
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Dárky pod stromeček
Jako vítané vánoční dárky pro všechny vzali občané Karlovarského kraje
opravy a investice, které se stihly dokončit. Opravený dětský domov v Aši,
zrekonstruované mosty v Hazlově a Nejdě nebo nové silnice z Kyšperka
do Kolové, malý průtah Luby a horská silnice do Potůček. Děkujeme.

JINDŘICHOV – Rekonstrukce 56,2 metru dlouhého mostu přes
Ohři u Jindřichova se prováděla za úplné uzavírky silnice. Pěší obcházeli stavbu po souběžném železničním mostě, řidiči vyhlíželi, kdy
HAZLOV – Také osmnáct metrů dlouhý most u Hazlova dostal nový práce na mostě skončí. Výměna mostního svršku, vybetonování nokabát. Při rekonstrukci za osm miliónů korun byl úplně odstraněn vé betonové desky i výměna zábradlí stály kraj 17,8 miliónu korun.
mostní vršek a po demolici nosné konstrukce stavbaři vybetonovali
nové úložné prahy a nosníky. Frekventovaný most má nové římsy i
zábradlí.

AŠ – Opravená budova Dětského domova v Aši, která byla dříve
využívána jako léčebna dlouhodobě nemocných, nabízí dětem kvalitnější bydlení. Náklady na obnovu objektu přesáhly deset a čtvrt
milionu korun.

LUBY – Kamennou dlažbu konečně vyměnili za pěknou silnici
v Masarykově ulici v Lubech. Součástí opravy za 16 miliónů korun
byla také rekonstrukce mostu přes řeku Lubinku a úprava dvou křižovatek. Lidem už docházela trpělivost, neboť kvůli silnici byly zcela
uzavřeny ulice Příčná a Revoluční. Práce skončily a plánovanému
přeshraničnímu spojení Lubů se sousedním Wernitzgrünem nestojí
nic v cestě. Výstava přechodu začne příští rok.

POTŮČKY – Ve sněhové vánici byla předána po rekonstrukci silnice k hraničnímu přechodu Potůčky. Její zpevnění a rozšíření tak,
aby se na ní mohly bez problémů vyhnout protijedoucí auta, stála
31,1 miliónu korun. Navázala na dokončenou kruhovou křižovatku
v obci za 20 miliónů korun.

KYNŠPERK – Nového povrchu se dočkala i rozbitá silnice z Kynšperka na Kolovou. I když šlo o krátký úsek v délce 210 metrů, dal NEJDA – Rekonstrukci 56 metrů dlouhého mostu u obce Nejda si
silničářům zabrat. Firma Skanska DS musela odstranit všechny vynutil jeho havarijní stav a zatékání do nosné konstrukce. Stavební
vrstvy. Oprava stála 4,2 milionu korun.
práce trvaly od června do listopadu. Stavbaři museli odstranit původní
vrstvy vozovky, porušenou izolaci a demontovat římsy mostu i zábradlí.
Komplikovaná oprava přišla kraj na více než osm miliónů korun.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2007
Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji k podání návrhu
na vyhlášení nejlepšího sportovce v roce 2007.
Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci
• sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář
• sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2007
Důležité údaje:
umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS, účast na významných mezinárodních soutěžích; u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS,TJ, sportovní klub, oddíl atd., příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší
umístění v roce 2007; vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby OS, TJ, klubu, oddílu, svazu atd.


Nominace – kategorie – důležité údaje
………………………………………………………….………………………………………………………….…………
……………………………………………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….………………………………………………………….……………………………
…………………………….………………………………………………………….………………………………………
………………….………………………………………………………….…………………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….…………………..
Návrhy zasílejte do 1. února 2007
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary,
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, Informace: Josef Kočí, tel. 353 502 491, mobil 736 650 340, www.kr-karlovarsky.cz

KARLOVY VARY – Policejní delegace z Bosny a Hercegoviny přijal
na krajském úřadě náměstek hejtmana Jiří Červenka. Hovořili spolu o
činnosti úřadu a plánovaném vstupu ČR do schengenského prostoru.
Shodli se, že využívání evropského informačního systému přinese těsnější spolupráci mezi členskými státy a jejich policejními složkami.
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