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Osobnost roku

Ředitelka Krajského muzea, šéf 
kardiologického centra Karlovar-
ské nemocnice a ředitel strojíren-
ské firmy získali prestižní ocenění.
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Liga odpadů

Obce Plesná a Tuřany (ty dokonce 
podruhé po sobě) zvítězily v letoš-
ním ročníku Ligy odpadů, jež učí 
lidi správně třídit.
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M E D I Á L N Í  P A R T N E R
K A R L O VA R S K É H O  K R A J E

Skatepark

Kdo jezdí, nezlobí. Město Bochov 
zřídilo za pomoci kraje nový ska-
tepark určený především potenci-
álně problémovým teenagerům.
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Kdo nám vládne
Představujeme nového hejtmana

Karlovarského kraje 

a dalších osm členů rady.
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Firma kraje
STRUNAL CZ úspěšně drží 

staletou tradici výroby 

hudebních nástrojů v Lubech. 
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Hejtmani a poplatky
Asociace krajů v čele 

s Michalem Haškem se postavila 

proti poplatkům u lékaře.
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Hejtman Josef Novotný, radní 
pro oblast zdravotnictví Bereni-
ka Podzemská a další členové 
rady kraje uprostřed prvního 
týdne ve funkcích diskutovali se 
zástupci vedení nemocnic, pri-
máři a sestrami. 

Hovořilo se především o nedo-
statku středního zdravotnického 
personálu a potřebě najít pro-
fesionálního personalistu, který 
by aktivně pomáhal zajistit příliv 
především sester do nemocnic.

Dalším tématem byla také mož-
nost zřízení stipendijního fondu 
pro budoucí lékaře jako motivace 
k návratu do regionu po ukonče-
ní studia. „V polovině prosince 
plánujeme setkání starostů měst 
a obcí s vedením našeho kraje, 
kde bych chtěl požádat, aby sta-
rostové vyšli vstříc zdravotníkům 
v místě působení například nabíd-
kou bytu nebo jinými výhodami,“ 
řekl  hejtman Novotný. 

Řešil se také způsob, jakým bu-
dou pacientům vraceny poplatky. 
Konkrétní postup  by měl být sta-
noven během prosince. V Kar-
lových Varech se shodlo vedení 

kraje i nemocnice společně s pri-
máři na nutnosti realizace pláno-
vaného projektu pavilonu akutní 
medicíny a centrálního příjmu 
s tím, že by se tak navrátila ne-
mocnice na standardní úroveň. 
Podle krajské radní Bereniky 
Podzemské jde o nezbytný krok, 
neboť financování a výstavba no-
vé nemocnice přichází v úvahu 
až v horizontu deseti let.

Více šancí postiženým
Kromě nemocnic se vedení 

kraje věnovalo také projektům, 
jež kombinují řešení zdravotních 
a sociálních problémů. Chystá 
proto Krajský plán pro vyrov-
návání příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením. Doku-
ment vznikne ve spolupráci s Ná-
rodní radou osob se zdravotním 
postižením v návaznosti na re-
publikový Národní plán podpory 
a integrace osob se zdravotním 
postižením, schválený vládou ro-
ku 2006.

„Jeho úkolem je zmapovat sou-
časný stav a navrhnout řešení 
v konkrétních oblastech, života 

lidí se zdravotním postižením, ja-
ko je například odstranění bariér 
ve veřejných budovách, zlepšit 
přístup ke vzdělání, či zpřístup-
nění veřejné dopravy,“uvedl ná-
městek hejtmana pro sociální 
věci Miloslav Čermák.

Koncept materiálu vypracuje 
Národní rada osob se zdravot-

ním postižením. „Na jeho zákla-
dě vznikne dlouhodobý plán kon-
krétních postupů při začleňování 
hendikepovaných spoluobčanů 
do běžného života v regionu,“ 
vysvětlil předseda Národní rady 
osob se zdravotním postižením 
ČR Václav Krása. V současné do-
bě má Krajský plán vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravot-
ním postižením sedm krajů. 

„Při tvorbě plánu Karlovarské-
ho kraje se chceme inspirovat 
těmi nejzdařilejšími materiály 
z ostatních regionů,“ uzavřel 
Miloslav Čermák s tím, že do-
kument by mohla projednat rada 
kraje koncem příštího roku.   KÚ

Nová rada začala pracovat na problémech nemocnic
Jedny z prvních kroků nového vedení Karlovarského kraje vedly 
do nemocnic, jež byly před krajskými volbami předmětem ostrých 
věcných i politických sporů.

NA BOŽÍM DARU ZAČALA 
ÚŘADOVAT JEŽÍŠKOVA 

POŠTA 
Speciálním vánočním razít-
kem začala 1. prosince razít-
kovat zásilky pošta na Božím 
Daru. Svá přání mohou Ježíš-
kovi malí i velcí psát na adresu 
Vánoční pošta, 362 62 Boží Dar
Vánoční přání je třeba před ode-
sláním opatřit známkou a zpá-
teční adresou a vložit do obálky. 
Tradiční vánoční razítko vyda-
la Česká pošta už popatnácté, 
každý rok s originálním motivem. 
V uplynulých letech byl na příleži-
tostném razítku zobrazen vánoční 
stromek, betlém, beránek či Jezu-
látko v jesličkách.
Jak vypadaly motivy z předešlých 
let, si mohou zájemci prohlédnout 
na unikátní výstavě v jáchymov-
ském muzeu, kde jsou vystaveny 
otisky razítek Ježíškovy pošty z let 
1994–2006. Razítka jsou oblíbeným 
úlovkem filatelistů. Poštovní úřed-
nice na božídarské poště každo-
ročně razítkují desítky poštovních 
pytlů plných přání z celého světa. 
O vánoční razítko si můžete psát 
do 23. prosince.

KÚ

Na prvním jednání o budoucí 
krajské tripartitě se v prvním 
prosincovém týdnu sešli zástup-
ci krajské samosprávy, zaměst-
navatelů a odborových svazů. 
V Karlovarském kraji by měla po 
vzoru krajů Vysočina či Ústecké-
ho vzniknout Rada hospodářské 
a sociální dohody. Zástupci všech 
tří stran by měli navrhnout členy 
této rady do konce ledna. 

Představitelé kraje požádali ostat-
ní partnery, aby připomínkovali 
a navrhli kroky k realizaci strate-
gických dokumentů kraje. Jedná se 
o Strategii rozvoje lidských zdrojů 
Karlovarského kraje či Program 

rozvoje Karlovarského kraje včetně 
jeho Akčního plánu. Předmětem 
jednání byl také záměr zřídit Fond 
rozvoje vzdělanosti, do kterého by 
přispívali mimo jiné i zainteresova-
né podnikatelské subjekty, a jehož 
cílem by bylo nabídnout budoucí 
uplatnění v kraji studentům střed-
ních či vysokých škol. 

Karlovarský kraj zastupovali 
hejtman Josef Novotný, náměs-
tek hejtmana pro oblast sociál-
ních věcí Miloslav Čermák, ná-
městek hejtmana pro regionální 
rozvoj Petr Navrátil a náměstek 
pro oblast majetkoprávní a vnitř-
ních věcí Jaroslav Borka. 

Za zaměstnavatele se jednání 
zúčastnili zástupci Regionální 
hospodářské komory Poohří Ru-
dolf Borýsek a Jiří Veselý. Okres-
ní hospodářskou komoru Cheb 
zastupoval její předseda Jakub 
Pánik. 

Zástupci odborových svazů 
byli předseda Rady sdružení od-
borových organizací Sokolovské 
uhelné Jan Smolka, Jiří Vrablec, 
předseda regionální rady odbo-
rových svazů ČMKOS Karlovar-
ský kraj, a Jiří Šťovík za Český 
odborový svaz energetiků ČOSE 
sdružený v Asociaci samostat-
ných odborů.                          KÚ

Projekt si vyžádá  833 040 euro, 
což je přes 20 milionů korun. 
Dotaci chtějí oba partneři získat 
z programu Cíl III Česko – Ba-
vorsko s tím, že by měl pokrýt 
85-90 procent celkových nákla-
dů. 

„Bavorská strana se zavázala 
ke zpracování studie, týkající se 
problematiky na německé straně 
hranice, česká strana se bude 
podílet na realizaci i na práci na 
studii. Cílem projektu by mělo 
být zpřístupnění jezů a objektů 
na Ohři pro vodáky i vytvoření 
optimálních podmínek pro mi-
graci živočichů,“ uvedl Jiří Ne-
doma, generální ředitel Povodí 
Ohře.

„Rozhodnutí o udělení dotace 
očekáváme do šesti měsíců. Ve 
druhé polovině příštího roku 
bude vybrán zhotovitel a začne 
rekonstrukce tuhnického jezu. 
Zároveň s přestavbou jezu vznik-
ne i kombinovaný rybí přechod 
kartáčového typu, který vyřeší 
podmínky pro migraci ryb,“ do-
dal Jiří Nedoma. 

Na vypracování studií budou 
z dotací směřovat zhruba dva 

miliony korun; zbytek poply-
ne zřejmě už v druhé polovině 
příštího roku na přestavbu zmi-
ňovaného jezu Na financování se 
bude podílet také Povodí Ohře.  

„Dvěma miliony přispěl rovněž 
kraj,“ upřesnil vedoucí odboru 
regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Karlovarského kraje Jaro-
mír Musil.

Na české straně hranice by 
studie měla zmapovat celkový 
stav jezů a dalších objektů na ře-
ce Ohři. Některé z nich  předsta-

vují pro vodáky velké riziko. Pří-
kladem může být jez v Radošově 
nebo jezy v Lokti. Dokument 
by měl stanovit také technickou 
náročnost rekonstrukce jednot-
livých objektů a výši nákladů 
na jejich opravy. Na německé 
straně se má studie zaměřit pře-
devším na využití území okolo 
Ohře nejenom pro vodáctví, ale 
také kupříkladu pro hypoturisti-
ku, cykloturistiku, pěší turistiku 
nebo ornitologii.

KÚ

Karlovarský kraj jedná o budoucí tripartitě

Kraj pomáhá zkrotit zrádnou Ohři
Společný projekt Povodí Ohře a Aliance Bavorsko-Čechy se bude skládat z marketingové studie 
a rekonstrukce jezu v Karlových Varech-Tuhnicích, jednoho z nejzrádnějších míst na řece Ohři.

Regionální malíř, grafik a čestný občan Karlových Varů pan Petr 
Strnad představí v lednu průřez svou celoživotní tvorbou Ex-libris 
v Krajské knihovně Karlovy Vary. 

Výstava Petra Strnada Ex-libris

Petr Strnad, který je mimo 
jiné více než 30 let členem spol-
ku Sběratelů a přátel Ex-libris, 
zahájí svou výstavu  vernisáží 6. 
1. 2009 v 15:00 hodin v kavárně 
knihovny. Představí zde výběr 
Ex-libris ze své kolekce více než 
200 kusů, vytvořených od 50. let 
minulého století až po dnešek. 
Autor říká: „Jsem rád, že prá-
vě tato tvorba, která je bytostně 
spojena s knihou a její estetickou 
stránkou, bude vystavena v Kraj-
ské knihovně Karlovy Vary.“

Pro krajskou knihovnu je po-
těšení z této akce o to větší, že 
u příležitosti autorovy výstavy 
v jejích prostorách vytvořil Petr 
Strnad vlastní originální  Ex-lib-
ris také knihovně. Toto dílo bude 
použito jako výchozí motiv všech 
propagačních materiálů k ledno-
vé výstavě Petra Strnada v Kraj-
ské knihovně Karlovy Vary.

Výstavu Petra Strnada „Ex-li-
bris – výběr z tvorby“ si mohou 
návštěvníci prohlédnout do kon-
ce ledna 2009.                      KKKV

Ministerstvo zdravotnictví tak 
opakovaně hledá ekonomické 
úspory tam, kde to bude mít ci-
telný dopad na zdraví i životy oby-
vatel regionů. Traumacentra jsou 
přitom jen špičkou ledovce. Ve 
skutečnosti stát, i přes opakované 
upozorňování ze strany krajů, ne-
dokázal dosud připravit funkční 
koncepci financování zdravotnictví.  

Po vzniku krajů přešla klíčová 
zdravotnická zařízení v nově zříze-
ných územních celcích pod jejich 
správu. Stejně tak stát převedl na 
kraje další majetky a s nimi spo-
jené závazky s tím, že postupně 
obdrží kraje nezbytné podíly na 
daňové výtěžnosti tak, aby byly 
schopny zajistit existenci těchto 
zařízení. Dosud se tak nestalo. 

Karlovarský kraj se 300 tisíci 
obyvatel proto dodnes není scho-
pen na daňových a jiných výnosech 
získat tolik prostředků, aby doká-
zal i třeba jen udržoval své vlastní 
nemocnice. Natož aby je mohl roz-
víjet a rozšiřovat. Pokud tak chce 
činit, lze to jen za cenu úvěrového 
zatížení, které není východiskem, 

ale pouhým odložením problému, 
který se projeví později nebo jinde. 

V bouřlivé diskusi na obranu 
traumacenter se tak ztrácí mno-
hem podstatnější informace. Ve 
skutečnosti nejde o tato centra, ale 
především o nejasnou budoucnost 
zdravotnických zařízení v celé Čes-
ké republice. Na tom nic nemění 
ani momentální možnost čerpat 
prostředky z fondů Evropské unie. 
Dlouhodobě je současný stav sku-
tečně neudržitelný. Věřím ale, že 
ministerstvo zahájí urychleně ote-
vřenou diskusi s odbornou veřej-
ností o tom, jak řešit tento závažný 
problém.

JOSEF NOVOTNÝ, HEJTMAN 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Rušení traumacenter
Dalším dokladem nekoncepčnosti českého systému zdravotnictví je 
aktuální problém rušení čtyř z celkem čtrnácti traumacenter v ČR. To 
bude mít zásadní dopad i na obyvatele Karlovarského kraje. A to 
i přesto, že se v regionu žádné traumacentrum nenachází. 

Hejtman Josef Novotný (třetí zprava) a radní pro zdravotnictví Berenika Podzemská (uprostřed) vedli krajskou 
delegaci na cestě po krajských nemocnicích.                                                                                            Foto archiv

Tuhnický jez, jedna z nejzrádnějších pastí na vodáky.                     Foto archiv
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Roman Rokůsek

První jednání Rady Asociace 
krajů ČR v třetím volebním ob-
dobí 2008–2012 se uskutečnilo 5. 
prosince v Praze. Nově zvolení 
hejtmani se sešli na ustavujícím 
zasedání, aby si zvolili vedení 

Asociace krajů ČR, zřídili své 
iniciační a poradní orgány a na-
značili směr dalšího působení 
své asociace.

Dosud v Radě Asociace krajů 
ČR zasedali občanští demokraté 
a jeden lidovecký hejtman, po 
podzimních krajských volbách 
se ale její složení radikálně mě-
ní. V Asociaci krajů bude nyní 
působit třináct  sociálnědemo-
kratických hejtmanů a pražský 
primátor Pavel Bém za ODS. 
Historicky poprvé také v čelech 
dvou regionů stojí ženy.

„Dnešního jednání se zúčast-
nilo třináct hejtmanů. Jediným 
nepřítomným, ale řádné omluve-
ným členem, byl primátor hlavní-
ho města Prahy Pavel Bém,“ řekl 
na zasedání hejtman Jihomorav-

ského kraje Michal Hašek, který 
byl zvolen předsedou Asociace 
krajů ČR. 

Prvním místopředsedou se stal 
pardubický hejtman Radko Mar-
tínek, dalšími místopředsedy byli 

zvoleni Martin Tesařík, hejtman 
Olomouckého kraje, David Rath, 
hejtman Středočeského kraje, Ji-
ří Běhounek, hejtman Vysočiny 
a Milada Emmerová, hejtmanka 
Plzeňského kraje.

Na programu jednání asociace 
byla také otázka regulačních po-
platků ve zdravotnictví. „Všichni 
jsme deklarovali, že Julínkův sys-
tém považujeme za špatný, ne-
mravný, který je třeba v ideální 
verzi zrušit nebo alespoň omezit. 
Co se týká naší politiky v kra-
jích, všichni budeme nyní navr-
hovat krajské rozpočty, v nichž 
počítáme s nabídkou lidem, že 
kraje za ně regulační poplatky 
z veřejných peněz uhradí,“ krát-
ce shrnul Hašek. Hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Jaroslav 
Palas v této souvislosti zmínil 
zákonodárnou iniciativu svého 
kraje, kterou by se měly poplatky 
ve zdravotnictví zrušit plošně. 

Předmětem společného jedná-
ní byl i postup Ministerstva zdra-
votnictví v otázce nově stanovené 
sítě traumacenter. Rada AKČR 
odmítla postup ministerstva před 
a při vydávání svého věstníku, 
kdy ministerstvo kraje nekon-
taktovalo ani se s nimi neradilo. 
Hejtmanům také není známo, na 
základě jakých podkladů minis-
terstvo o rušení traumacenter 
rozhodlo, a domnívají se, že ten-
to postup může ohrozit zdravotní 
péči o občany v regionech.

„Například pardubická nemoc-
nice tímto přichází o 80 milionů 
na vybavení přístroji,“ dodal čer-
stvý první místopředseda AKČR 
a hejtman Pardubického kraje 
Radko Martínek a připojil in-
formaci, že hejtmani se shodli 
v této záležitosti pozvat na příští 
zasedání Rady AKČR ministra 
zdravotnictví Tomáše Julínka 
a o vysvětlení ho požádat.       KÚ

Národní cena kvality patří 
k nejvýznamnějším oceněním, 
jaké mohou organizace a firmy 
získat. V Evropě jsou tyto ce-
ny udělovány podle jednotných 
pravidel Evropské nadace pro 
management kvality (EFQM) 
a jejich držitelé se mohou zapojit 
do celoevropské soutěže EFQM 
Excellence Award. 

V soutěži se hodnotí celkem 
devět kritérií, mezi něž patří hod-
nocení managementu či hodno-
cení organizací z hlediska výsled-

ků a cílů, jichž chtějí dosáhnout. 
Hodnotí se také spokojenost za-
městnanců a rovněž vztah k oko-
lí, kde organizace působí. Model 
EFQM umožňuje odhalit slabá 

místa organizace a lépe využít 
silné stránky, proto jej v Evropě 
využívá přes 30 tisíc společností.

Čestné uznání v kategorii ve-
řejný sektor získal Krajský úřad 

Karlovarského kraje v letošním ro-
ce především za realizaci modelu 
CAF. „Od roku 2004, kdy byl u nás 
model CAF zaveden jako systém 
řízení kvality, umožňuje na základě 
sebehodnotících zpráv vidět čin-
nost úřadu z mnoha úhlů pohledu. 
Mnohem účinněji tak můžeme 
pracovat na tom, abychom posky-
tovali ještě kvalitnější služby všem 
občanům,“ uvedl ředitel krajského 
úřadu Roman Rokůsek.

Za úspěšné řízení kvality získal 
úřad celou řadu ocenění. V roce 
2005 to byla cena „Organizace 
zvyšující kvalitu veřejné služby“, 
o rok později ocenění „Chytrý 
úřad“ za efektivitu, v roce násle-
dujícím mimo jiné titul „Úřad 
roku „Půl na půl“.      

              KÚ

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byli ve 
čtvrtek 13. listopadu zvoleni noví členové Výboru Regionální rady 
za Karlovarský kraj.

Hejtmani vytáhli do boje proti poplatkům u lékaře
Tématem nejživější diskuse na ustavujícím zasedání nové Rady aso-
ciace krajů bylo – hned po zvolení nového vedení v čele s Michalem 
Haškem – zrušení či omezení poplatků ve zdravotnictví.

Regionální rada má nové členy

Jsou jimi hejtman Josef Novotný 
(ČSSD), Tomáš Hybner (ČSSD), 
Radek Novák (ČSSD), Jakub 
Pánik (ČSSD), Václav Jakubík, 
(KSČM), Karel Jakobec (ODS), 
Josef Hora (Koalice pro KK) a Be-
renika Podzemská (Doktoři (za 
uzdravení společnosti)). Schůze 
Výboru Regionální rady v novém 
složení bude svolána poté, co bu-
dou noví členové výboru zvoleni 
také v Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje. Mandát stávajícího Výboru 
Regionální rady trvá až do zvolení 
nových členů výboru v obou kraj-
ských zastupitelstvech.

Výbor Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad má šest-

náct členů. Jedná a rozhoduje ve 
věcech spojených s realizací ROP 
Severozápad, zejména pak schvalu-
je: realizační a řídicí dokumentaci 
ROP Severozápad, opatření týka-
jící se publicity a informovanosti 
o ROP Severozápad, výběr projek-
tů, kterým Regionální rada regionu 
soudržnosti Severozápad poskytne 
dotaci či návratnou finanční po-
moc,výroční a závěrečnou zprávu 
o realizaci, případně i další zprávy 
a podklady spojené s regionálním 
operačním programem. Výbor ta-
ké schvaluje rozpočet a závěrečný 
účet Regionální rady regionu sou-
držnosti Severozápad.

KÚ

Národní cena kvality: ocenění pro Krajský úřad 
V uplynulém týdnu převza-
li zástupci Krajského úřadu 
Karlovarského kraje ve Špa-
nělském sále Pražského hradu 
čestné uznání v rámci udělování 
Národní ceny kvality ČR.

Významná česká hotelová společnost, působící v Karlovarském kraji, 
přijme nové spolupracovníky nebo spolupracovnice na pozice:

Požadujeme:  dokončené odborné vzdělání v oboru a maturitu
 znalost alespoň dvou jazyků z kombinace NJ, RJ, AJ

Požadujeme:   vyučení v  oboru
 práce na obdobné pozici min. 3 roky

  NJ, RJ alespoň na komunikativní úrovni

Požadujeme:  znalost RJ/NJ
  pracovní nasazení

Nabízíme:  zajímavé platové ohodnocení
  příjemné a moderní pracovní prostředí

Kontakt: Imperial Karlovy Vary a.s., Generální ředitelství,
 k rukám personálního ředitele Ing. Robina Čejky
 U Imperialu 31, 361 21 Karlovy Vary
 e-mail: personal@imperialgroup.kv.cz
 telefon: 353 206 406, 353 206 407, www.imperial.kv.cz

Výběr pracovníků bude probíhat formou výběrových řízení.
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WHIRPOOL

SAUNA

PARNÍ 
KABINA

LUXUSNÍ BAZÉNY

www.pvpool.cz 
kancelář: Chebská 355/49, K. VARY -  DVORY 

(u světelné křižovatky)
tel.: 353 230 513, mobil: 777 003 891

e-mail: pvpool@seznam.cz 

INTERIÉROVÉ I ZAHRADNÍ

NOVOROČNÍ SLEVA 10% 

NA CELÉ DÍLO 
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Co občané mohou od projek-
tu SOLVIT očekávat?

Je to vlastně on-line síť v rám-
ci členských států Evropské unie, 
které spolupracují při účelném 
řešení problémů vznikajících v dů-
sledku nesprávného používání 
právních předpisů v oblasti vnitř-
ního trhu ze strany orgánů veřej-
né moci. V každém členském státě 
EU a navíc v Norsku, Lichtenštejn-
sku a na Islandu existují SOLVIT 
centra, která mohou pomoci se 
stížnostmi občanů i podniků. 

Z jakého důvodu projekt 
vznikl?

Představme si reálnou situaci, 
kdy  naši občané chtějí například 
studovat, pracovat nebo žít v jiné 
zemi Evropské unie nebo tam začít 
s podnikáním. Zatímco vnitřní trh 
obecně vzato funguje dobře, ob-
čas se stávají chyby nebo dochází 
k problémům souvisejícím s výkla-
dem zákonných práv občanů. Např. 
mohou nastat problémy se získá-

ním povolení k pobytu, s uznáním 
diplomu či odborné kvalifikace, 
s registrací motorového vozidla... 
Podniků se týkají především potíže 
s administrativními překážkami.

Jde tedy o řešení sporů napří-
klad mimosoudní cestou?

Dá se říci, že SOLVIT funguje 
jako mechanismus pro alternativní 
řešení sporů, který je mnohem 
rychlejší, než kdyby byla podána 
formální žaloba.  Občan obdrží in-
formace od svého domácího SOL-
VIT centra o dosaženém pokroku 
a o navrhovaném řešení. Navrho-
vané řešení nemusí přijmout, ale 
nemůže ho formálně prostřednic-
tvím SOLVIT napadnout. Může 
podat žalobu u vnitrostátního sou-
du nebo zaslat formální stížnost 
Evropské komisi.

Můžete uvést konkrétní pří-
klady pomoci prostřednic-
tvím SOLVITu?

SOLVIT se v podstatě zabývá 

jakýmkoli přeshraničním problé-
mem mezi podnikem nebo obča-
nem na straně jedné a vnitrostátním 
orgánem na straně druhé, který se 
týká případného nesprávného pou-
žití právních předpisů EU. Systém 
doposud řešil například komplika-
ce spojené s uznáváním odborné 
kvalifikace a diplomů, s přístupem 
ke vzdělávání, s volebním právem, 
řidičským oprávněním, přístupem 
výrobků na trh a podobně.

Jaká je úloha krajského 
úřadu v informování občanů 
o projektu?

Samozřejmě se snažíme účelně 
pomoci  národnímu SOLVIT CEN-
TRU při šíření informací o systé-
mu mezi občany, organizacemi 
a podnikateli tak, aby  v případech 
sporů s úřady jednotlivých člen-
ských zemí EU jednajícími v roz-
poru s právem unie, věděli kam se 
obrátit a kde lze nalézt okamžitou 
pomoc při řešení jejich problémů. 
Podrobnosti o SOLVITu se lidé 

dozvědí především na krajských 
internetových stránkách.
Blíží se Vánoce, co byste 
popřál v závěru roku obyva-
telům kraje?

Především klidné prožití vánoč-
ních svátků pokud možno v kru-
hu svých nejbližších, v roce 2009 
pevné zdraví a úspěchy v osob-
ním i pracovním životě. Byl bych 
rád, kdyby se na nás lidé v příštím 
roce obraceli i nadále s důvěrou 
a setkávali se jen se vstřícnými 
úředníky, kteří dokáží kvalifikova-
ně a rychle řešit jejich záležitosti.

V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ KRAJSKÝCH LISTŮ JSME SE ZEPTALI ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO 
KRAJE ING. ROMANA ROKŮSKA NA INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU SOLVIT

Michal Hašek                    Foto archiv

Poplatky v krajských nemocnicích chtějí hejtmani hradit ze svých rozpočtů.  
Foto archiv

Ředitel KÚKK Roman Rokůsek s oceněním.                                 Foto archiv
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Absolvoval jsem základní ško-
lu v Březové u Sokolova a poté 
v letech 1968–1972 Gymnázium 
Sokolov. Studia na vysoké ško-
le patřila mezi nejkrásnější část 

mého života. Vystudoval jsem na 
Karlově univerzitě matematicko 
fyzikální fakultu a fakultu tělesné 
výchovy a sportu. V roce 1987 
jsem tamtéž dokončil doktorát. 
Má studia prakticky pokračují až 
do současnosti. V roce 2005 jsem 
dokončil funkční studium pro 
ředitele a manažery škol. 

Celé mé mládí a vlastně celý můj 
život je ve volném čase naplněn 
mým největším koníčkem – volejba-
lem. Po ukončení závodní činnosti 
jsem začal pracovat jako funkcionář 
a trenér mládeže v Sokolově a také 
národního družstva ČR kadetů. 

Po vojně mne na umístěnku 
poslali učit na Gymnázium a pe-
dagogickou školu v Karlových 
Varech. Požádal jsem o přeložení 
do Sokolova na Střední odbor-

né učiliště strojírenské a také 
jsem tam v roce 1978 nastou-
pil. V letech 1983-1987 jsem byl 
na zkušené na Hnědouhelných 
dolech v Sokolově v odboru in-
vestic. Pak jsem se vrátil na SOU 
strojírenské jako zástupce ředite-
le pro teoretické vyučování. Od 
roku 1998 zde pracuji jako ředitel 
nyní už Integrované střední školy 
technické a ekonomické Soko-
lov. Od roku 1983 do roku 1989 
jsem byl řadovým členem KSČ. 
V roce 2002 jsem byl jako nezá-
vislý za ČSSD zvolen do zastupi-
telstva a rady města Sokolov. 

Moje rodina

Oženil jsem se v roce 1977. 
Manželka Zdeňka učí na prvním 

stupni základní školy v Sokolově. 
Máme dva syny; starší Jakub se 
stal po studiu na gymnáziu pro-
fesionálním volejbalistou, mladší 
Josef během studií na Gymnáziu 
v Sokolově a později na Univer-
zitě v Baltimore v USA hrál tenis. 
Teď pracuje ve filmovém průmys-
lu v Los Angeles. Se ženou se 
moc těšíme na vnoučata a snad se 
již brzy dočkáme. Do rodiny patří 
také pes Saša a dvě kočičky. 

Dosavadní úspěchy

Tak a tady se teď budu vytahovat. 
Nemám to moc rád, ale všichni 
říkají, že to tady být musí. Když 
jsem dostudoval Univerzitu Karlo-
vu – matematika a tělesná výchova 
- začal jsem učit na střední škole. 

Současně jsem trénoval (zadarmo) 
i volejbal. Nejdříve jsem trénoval 
dívky a ze sokolovského oddílu 
jsem připravil několik hráček do 
extraligy. Později jsem začal tréno-
vat kluky a ty trénuji dodnes. Jakub 
Novotný a Aleš Správka ze Soko-
lova získali bronzové medaile na 
ME juniorů a dnes hrají v extralize 
volejbalistů a národním týmu ČR. 

Založil jsem Volejbalový klub IS-
ŠTE Sokolov, kde dodnes trénuji. 
Také trénuji národní tým kadetů 
ČR. Na ME kadetů v roce 1999 
v Polsku jsem získal s družstvem 
bronzové medaile. Od roku 1998 
dělám ředitele na Integrované 
střední škole v Sokolově, která má 
dnes 1300 žáků a 140 zaměstnan-
ců. Podařilo se mi získat pro školu 
40 milionů Kč na přestavbu a vy-

bavení strojařských dílen. Dnes 
má škola moderní a důstojné dílny 
pro tolik potřebné profese. 

Škola je zapojena do řady pro-
jektů EU a získala vybavení za 
mnoho miliónů korun ať už na 
výpočetní techniku (máme více 
než 200 počítačů) či elektro po-
můcky. Škola se velmi aktivně 
zapojuje do kulturního i sportov-
ního dění ve městě. Adoptovali 
jsme na dálku dvě africké děti. 

Velmi si cením i toho, že jako 
radní města Sokolov jsem se vý-
razně zasadil o to, aby nebyla 
zrušena žádná základní škola 
v Sokolově. Jako člen výkonného 
výboru Hospodářské a sociální 
rady Sokolova vnímám proble-
matiku nezaměstnanosti i život-
ního prostředí Sokolovska.

PaedDr. Josef Novotný (56, ČSSD) hejtman Karlovarského kraje

Narodil jsem 
se v Marián-
ských Lázních. 
Rád město na-
vštěvuji nejen 
proto, že zde 
mám spolužáky 
ze střední školy, 

ale i pro jeho klidné a přívěti-
vé prostředí. V součastné době 
bydlím v krajském městě, v Kar-
lových Varech. Jsou lázeňským 
skvostem, ale zdá se mi, že si 
toho nevážíme. Moje manželka 
se jmenuje Věra a děti Ivan a Ve-
ronika. Ivanovi je 30 let a pracuje 
jako obchodní zástupce, Vero-
nice je 17 let a studuje třetím 
rokem střední školu. Mám jed-
nu jednu zásadu: spoléhat pře-
devším na vlastní síly. V praxi to 
znamená podporu místního prů-
myslu a podporu tradiční výroby 

typické pro tento kraj – porcelánu, 
skla a drobné výroby.

Pracoval jsem jako učitel a pro-
fesionálně jsem dělal politiku. 
V posledním období jsem pra-
coval jako asistent poslance. Při 
této práci ve spojení s výkonem 
funkce zastupitele města i kra-
je jsem získal jedinečné životní 
zkušenosti. Pracovat s lidmi je 
pro mě práce a uspokojení zá-
roveň. 

Nejvíce si na své profesní ces-
tě vážím toho, že jsem vycházel 
s lidmi různých politických názo-
rů a většinou jsme společně našli 
uspokojivé řešení mnohdy velmi 
složitých životních záležitostí.

Rád si poslechnu jak vážnou 
hudbu, tak i hudbu 60 let. Při-
znám se, že příliš nerozumím 
současné muzice. Mám rád lite-
raturu o přírodě.

Narodil jsem 
v roce 1967 
v městečku Le-
deč nad Sázavou 
na Českomo-
ravské vysoči-
ně. Rád se tam 
vracím při svých 

cestách za maminkou, sestrou 
i přáteli. 

Po ukončení vzdělání jsem se 
nejdříve podílel na řízení staveb 
(nejvýznamnější z nich je Park-
hotel v Sokolově). Dalších 12 
let jsem pracoval jako specialis-
ta v oboru bezpečnosti, požární 
prevence a koordinace staveb 
v Elektrárně Tisová. 

V Sokolově žiji 18 let. Jsem 
ženatý, manželka Michaela je 
učitelkou, dcera Michaela stu-
duje na gymnáziu a syn Miloslav 
navštěvuje základní školu. Moje 

rodina je pro mne tím nejcenněj-
ším, co jsem v životě zatím získal. 
Ve svém volném čase rád hraji 
volejbal a pořádám amatérské 
turnaje. Poslouchám folkovou 
hudbu (Kryl, Nohavica) a zají-
mám se o sci-fi filmy i literaturu.

Na Sokolově se mi líbí, že ač je 
spojován zejména s těžbou hně-
dého uhlí, není to na samotném 
městě znát. Je tady mnoho parků 
a prostoru pro sportovní aktivity. 
Rád bych vyzdvihnul fakt, že se 
již po dlouhou dobu daří politic-
kému vedení města (bez ohledu 
na svou stranickou příslušnost) 
pracovat společně ve prospěch 
rozvoje města a spokojenosti je-
ho obyvatel. Z tohoto rozumné-
ho, a bohužel velmi vzácného 
přístupu k řešení problémů, by 
si spousta politiků měla vzít pří-
klad.

Miloslav Čermák (41, ČSSD)
náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí

Narodil jsem 
se v roce 1954 
v Chebu, od 
roku 1979 žiji 
v Karlových Va-
rech a považuji 
se za „krajoob-
čana“. Město, 

v němž v současnosti bydlím, mi 
učarovalo jedinečnou atmosférou 
v údolí usazeného lázeňského 
centra, které nabízí průřez růz-
nými architektonickými styly, a 
tak mám při procházce karlovar-

skými ulicemi pořád co obdivovat. 
Ne vše je samozřejmě obdivuhod-
né, například stav silnic, který se 
jen pomalu mění k lepšímu.

Jsem ženatý, má žena Martina 
pracuje jako lékařka ARO v kar-
lovarské nemocnici. Syn David 
studuje doktorandské studium 
na UK Praha a dcera Marta je 
posluchačkou 4. ročníku pražské 
lékařské fakulty.

Rozhlédnu-li se po našem kra-
ji, musím konstatovat, že nabízí 
obyvatelům i návštěvníkům snad 

všechno – lyžování na horách, lá-
zeňství, unikátní památky, skvělou 
polohu směrem k západní Evropě. 
Zkrátka náš kraj má bohatý poten-
ciál, který se ale musíme snažit 
lépe využít v jeho prospěch. 

Nejvýznamnější událostí v mém 
životě se stala svatba, narození dětí 
ale také okamžik, kdy jsme letos 
v dubnu s ostatními členy hnutí 
Doktoři seděli nad nepopsaným pa-
pírem se spoustou nápadů v hlavě a 
za půl roku jsme uspěli ve volbách 
a získali místa v krajské radě.

Mám rád pohodu a klid, nesná-
ším podrazy a nejlépe se cítím do-
ma, s rodinou, ve své dílně nebo na 
horském kole. K mým oblíbeným 
sportům patří lyžování a pétanque. 
Z hudby si nejraději poslechnu jazz 
nebo Beatles, nepohrdnu dobrou 
literaturou faktu, a pokud mám 
zmínit oblíbený film, tak se mi vy-
baví... Mým největším koníčkem je 
lodní modelářství, konkrétně ma-
kety řízené rádiem, s nimiž jsem 
letos uspěl a šampionátu v Petro-
hradu a stal se mistrem světa. 

Narodil jsem 
se prvního jar-
ního dne roku 
šedesát šest 
v Karlových Va-
rech a dodnes tu 
žiji, konkrétně 
v Drahovicích. 

Miluji Karlovy Vary, jsou pro 
mě krásným lázeňským městem, 
oceňuji možnost vzít kolo a vy-
razit do nádherných lázeňských 
lesů. 

Jako rodákovi a patriotovi mi 
trochu kazí radost neestetické 
rychlorekonstrukce poslední 
doby, které narušují architekto-
nickou podstatu Karlových Varů, 
onen pověstný „slet dortů“. Mám 
rád i tento region, jako kluk jsem 
trávil většinu prázdnin u praro-
dičů ve Františkových Lázních, 
v Sokolově jsem hrával v hornic-
ké dechovce, prostě v Karlovar-
ském kraji jsem se narodil, prožil 
celý život, a doufám, že tu jednou 
i spokojeně dožiji.  

Moje žena se jmenuje Hana, na-
še dcera Markéta studuje v Pra-
ze mediální studia. Poslouchám 
a vyhledávám jazz, čtu současné 
americké autory, třeba Kena Ke-
seyho, a sportovně střílím. 

Za svůj život jsem byl celní-

kem; prošel jsem si celou kari-
éru celníka od přepážky přes 
boj proti podloudnictví až po 
ředitele Celního úřadu. Dva 
roky jsem byl tajemníkem Ma-
gistrátu města Karlovy Vary, 
a poslední čtyři roky jsem řídil 
banky. Mám rád změnu, nejvíce 
mě vždycky těšily začátky, po-
znávání nového, první úspěchy. 
Nemám rád stereotyp. Proto 
jsem se také rozhodl aktivně 
vstoupit do politiky, baví mě 
čelit výzvám a řešit problémy, 
a věřím, že díky tomu mohu 
svému kraji prospět. Nesnáším 
intriky, chci čestné a přímé jed-
nání, nejlépe z očí do očí, i když 
to vždycky nemusí být nejpří-
jemnější.

Za svůj hlavní úkol jako ná-
městek považuji dostát progra-
movým prioritám, které si mí 
spoluobčané zvolili, především 
ve zdravotnictví. Byly mi svěře-
ny krajské finance a legislativa, 
a mými cíli jsou udržitelný a po-
kud možno vyrovnaný rozpočet, 
a také zlepšení právních služeb 
v rámci Krajského úřadu. Jsem 
rád, že současné vedení kraje je 
dobrý tým, a že mohu být plat-
ným a užitečným členem tohoto 
týmu. 

Narodil jsem 
se 8. 10. 1975 
v Praze, ale ještě 
než mi byly dva 
roky, přestěho-
vali jsme se do 
Chebu. Téměř 

celý život jsem žil na jednom 
místě a vlastně na jednom mís-
tě stále ještě žiji. V rodinném 
domku s výhledem na vojenská 
kasárna, později na vietnamskou 
tržnici a dnes na přestavěnou, 
ale stále vietnamskou tržnici. 

V 11 letech jsem vstoupil do 
turistického oddílu Nezmar, na 
výletech prochodil celý náš kraj 
a zjistil, že je v něm mnoho hez-
kého a mnoho k poznání. A také 
jsem něm pozna... Hezkou dívku 
Reginu, do které jsem se za-
koukal a řekl si, že bych jednou 
takovou ženu chtěl mít. A ačkoliv 
nás čas později rozdělil, nakonec 
jsem si ji vzal a dnes máme rodi-
nu se dvěma dětmi. 

Kdo má dvě malé děti, ví, že na 
nějaké koníčky už moc času ne-
zbývá. Turistika se omezila na ta-

kové cesty, kde projede kočárek. 
Hodně jsem jezdil na koni a dnes 
už si tak maximálně na dovolené 
zaplatím vyjížďku. Při čtení večer 
usnu, ale naštěstí mé oblíbené 
autory Kinga, Kulhánka a Žam-
bocha výborně nahradí návrhy 
zákonů, které chodí na krajský 
úřad k připomínkování. Čtení je 
také to jediné, co mi z koníč-
ků zbylo. Hned po příchodu na 
krajský úřad jsem dostal stoh 
dokumentů, začal číst a dodnes 
číst nepřestal.

Regionální rozvoj je dnes spo-
jen s obrovským nárůstem admi-
nistrativy a myslím, jeden z dů-
ležitých úkolů kraje je v pomoci 
dobrým projektům se nejenom 
prokousat horou dokumentů, ale 
i je prosadit tak, aby bylo využito 
co nejvíce prostředků ze všech 
operačních programů. A ačkoliv 
jako občan vidím největší pro-
blém ve zdravotnictví, na které 
zaměřují svou pozornost všichni 
radní, prostředky na regionální 
rozvoj se v budoucnu už asi ni-
kdy nebudou opakovat.

Bydlím v Pod-
krušnohoří na 
malé vsi a jsem 
tam šťastná. Mám 
tři děti a manžela, 
žijeme spokojeně 
a máme se rádi. 

Ráda se starám o rodinu, pacien-
ty, sázím stromy, jezdím na kole, 
lyžuji, potápím se, plavu, vařím, 
piji růžové víno, cestuji, klábosím 
s přáteli, chodím na houby, krmím 
zvěř, čtu, koukám na filmy, poslou-
chám Vivaldiho a Mozarta.

Nesnáším pokrytce, lhá-
ře, zloděje a obraceče kabátů. 
Proto jsem se dala na politiku, 
abych se jim postavila a dokáza-
la, že i slušností a ohleduplností 
lze v politice dosáhnout dobrých 
věcí. 

Jako politička-radní pro zdra-
votnictví musím řešit spousty 
věcných problémů a poctivě se 
té práciv věnuji. Stejně podstat-
né je pro mne dokázat lidem, že 
politika nemusí být nutně jen 

semeništěm gaunerů, klientelis-
tů a  pletichářů. Narazila jsem 
v krajském zastupitelstvu a úřa-
dě na mnoho normálních lidí 
- úředníků i politiků. Jenže zkuše-
nost mi říká, že stačí hrstka kazi-
světů, aby znechutila a rozložila 
kvantum normálních lidí. Tito 
kazisvěti asi mají za úkol zkoušet 
naši sílu a odolnost. 

Vy, kterých se to týká, vaše 
mise skončila. Odejdětesami, 
prokažte, že ve vás zbylo kus se-
beúcty, soudnosti… Nejde o žád-
né likvidační choutky. Jde o chuť 
pracovat v dýchatelné atmosféře. 
V týmu, kde si lidé důvěřují, kde 
se nepodráží a nešpiclují. 

Milí občané kraje karlovarské-
ho, vězte, že je  mým zájmem, 
stejně jako vašim, aby politici 
naslouchali, vedli dialog, sloužili 
těm, kteří jim dali šanci obstát 
se ctí. Když dělám pro druhé, 
dělám i pro sebe. Když budu cítit, 
že to nedokážu, tak se vrátímzpět 
do ordinace. Tak slibuji.

Ačkoli jsem se 
narodila v Ústí 
nad Orlicí, za 
rodiště považuji 
Sokolov, kde od 
svého příjezdu 
z porodnice žiji 

dodnes. Na Sokolovu se mi dnes 
líbí jeho veselejší tvář. Ale stále 
jsou věci, které je nutné ještě 
udělat a vyřešit. Trápí mě např. 
vandalismus, je to takový neko-
nečný boj. 

Manžel Vladimír pracuje 
jako obchodní referent na So-
kolovské uhelné. Starší dcera 
Jana pracuje ve stejné firmě jako 
manžel a mladší dcera Martina 
studuje prvním rokem ČVUT.

Na našem kraji je hezké to, že 
zde na poměrně malém území 
najdeme téměř vše. Hory, koupá-
ní, lázně, množství turistických 
tras, řadu různých památek... 

Musíme se snažit především 
o to, aby zde lidé chtěli žít a pra-
covat. Abychom tady vytvořili 
nejen podmínky pro vznik no-
vých pracovních příležitostí, ale 
také lidem nabídli bohatou na-
bídku možností, jak vyplnit volný 
čas. Zajistit kvalitní vzdělání pro 
jejich děti. A v neposlední řadě 
zajistili kvalitní lékařskou péči.

Po škole jsem nastoupila na 
Pohraniční stráž, k. p. před-
chůdce dnešní Sokolovské uhel-
né, a. s. na úsek ekonomiky prá-
ce a u toho jsem zůstala dodnes, 
snad i proto že mě práce bavila.

Nejdůležitější události měho 
života bylo, když jsem pozna-
la svého muže a pak narození 
obou dcer. Jinak ráda čtu a jez-
dím na kole, mám ráda histo-
rické romány; mým největším 
přáním je stoprocentní zdraví 
pro své blízké.

Mgr. Jaroslav Borka (KSČM)
náměstek hejtmana pro oblast majetkoprávní 
a vnitřních věcí

PaedDr. Vratislav Emler (54, Doktoři za uzdravení společnosti)
člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, uvolněný člen zastupitelstva

Mgr. Martin Havel (42, ČSSD) 
náměstek hejtmana, statutární zástupce hejtmana 
náměstek hejtmana pro ekonomiku, 
legislativu a informatiku

Ing. Petr Navrátil (33, ČSSD)
náměstek hejtmana pro dopravu, 
silniční hospodářství a regionální rozvoj

MUDr. Berenika Podzemská 
(42, Doktoři za uzdravení 
společnosti)
členka rady kraje pro oblast zdravotnictví, 
uvolněná členka zastupitelstva Ing. Eva Valjentová (KSČM)

členka rady kraje pro oblast kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu, 
uvolněná členka zastupitelstva 

Na svět jsem 
sice přišel, jako 
většina mých 
vrstevníků v té 
době, v Chebské 
porodnici. Od na-
rození pak s růz-

nými peripetiemi žiji ve Skalné. 
Nejprve chvilku v Hájku-Novém 
Drahově, později přímo ve Skalné. 
Proto se považuji za skalenského 
rodáka a patriota. Absolvoval jsem 
devět let studií v Plzni a pak rok 
vojny a pět let práce v severních 
Čechách, v Bílině, což na mém 
vztahu ke Skalné nic nezměnilo, 
možná jsem si víc uvědomil, že se 
mi tam líbí a jsem tam doma.

Jsem původním povoláním stroj-
ní inženýr, a v různých  pozicích,-
jako konstruktér, investiční tech-
nik, hlavní mechanik a vedoucí 
technických provozů,a v posední 
době jako soukromý živnostník, 
jsem ve své profesi i pracoval. 

Víc než dvacet let pracuji v ko-
munální politice, a vím, že veřej-
ná práce je náročná a nevděčná. 

Jsem ale toho názoru, že chci-li 
změnit to co se mi nelíbí, musím 
taky pro to něco udělat. A pak, 
když je potřeba něco vymys-
let,připravit a postavit, a pak to 
funguje tak, že už je to pro lidi 
samozřejmost, je to nejlepší po-
cit a ocenění co znám. Není nut-
né dělat všechno sám, naopak, 
je správné pomáhat těm, kteří 
mají chuť a schopnosti. Spolu-
pracovníci z odborů, které mi 
byly svěřeny, na mě působí jako 
profesionálové, kteří dělají svou 
práci proto, že  věří v její smysl. 

V mém věku a s mým zdravím 
toho už moc nenasportuji, ale ba-
ví mě myslivost. Máme v našem 
kraji krásná místa a zákoutí. Byla 
by škoda je nechat zničit, je v na-
šem společném zájmu je chránit, 
i v tom, myslím, bude má práce. 
Je mým přáním, aby i moje děti 
syn Jaroslav, který je strojní in-
ženýr jako já, i dcera Helena, vy-
studovaná ekonomka, se vraceli 
domů a jako rodáci a patrioti i byli 
hrdí na to, jak je tu krásně. 

Ing. Jaroslav Bradáč (54, ČSSD)
člen rady kraje pro oblast životního prostředí 
a zemědělství, uvolněný člen zastupitelstva
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Jedná se o program zacílený 
především na děti a mladistvé 
ohrožené sociálně patologický-
mi jevy a na ochranu mladých 
lidí před trestnou činností. Na 
realizaci programu se podílejí 
nejen úředníci ministerstva 
a krajského úřadu, ale také poli-
cie a neziskové organizace.

Do programu byly pro rok 
2008 zařazeny projekty, které 
se týkaly například zpracování 
koncepcí prevence kriminality, 
zbudování hřišť nebo vydávání 
informačních publikací. Nejvyšší 
dotaci v regionu získalo město 
Bochov na projekt skateparku, 
který je v současnosti stavebně 
dokončen a v příštím roce by 
měl být slavnostně zahájen jeho 
provoz. 

„Po dlouhodobých přípravách 
a ve spolupráci s krajským úřa-
dem i policií se nám podařilo 
získat  763 tisíc korun na vybu-
dování skateparku, přičemž 20 
procent z této částky musí město 
pokrýt ze svých zdrojů,“ uvedl 
místostarosta Bochova Luboš 
Chalupný.

Bochovský skatepark by měl 
být atraktivní příležitostí k tráve-
ní volného času pro mládež na 
skateboardu, inline bruslích ne-
bo na kolech BMX. Plocha bude 
vhodná pro začátečníky, kteří si 
chtějí osvojit základní dovednos-
ti, ale i pro pokročilé jezdce, kteří 
budou moci vyzkoušet pět překá-
žek s různými stupni obtížnosti. 
„Skatepark je začleněn do spor-
tovního areálu při základní škole, 

pro který se připravuje provozní 
řád jednotlivých sportovišť. Na 
dodržování tohoto řádu bude do-
hlížet pověřený správce areálu 
ve spolupráci s policií,“ dodal 
místostarosta.

O příspěvek z Programu pre-
vence kriminality na rok 2008 
usilovala kromě Bochova měs-
ta Karlovy Vary, Cheb, Soko-
lov, Habartov a Luby. S úspě-
chem se setkal v současnosti 
dokončený sokolovský projekt 
s názvem ADRENALIN, který 
získal dotaci 400 tisíc korun, 
a projekt hracího koutu na ko-
šíkovou za půl milionu korun 
v Habartově. 

Cheb získal 132 tisíc na kon-
ferenci CASE management 
a Karlovy Vary 11 tisíc korun na 
zhotovení informační publikace 
o domácím násilí.

KÚ

Spolupráce s krajem přinesla Bochovu nový skatepark
V uplynulém roce oslovil kraj města a obce, aby se zapojily se svými 
projekty do Programu prevence kriminality ministerstva vnitra. 

Letos byla zrealizována druhá 
etapa projektu v délce 270 metrů. 
Práce na této části stezky zahrno-
valy například přemostění řeky 
Teplé ocelovou lávkou, výstavbu 
opěrné zdi, přemostění náhonu 
nebo bezpečnostní oplocení. 

Náklady vyšplhaly na 8,3 mili-
onu korun. „Kraj přispěl stejnou 
částkou jako loni, tedy jedním 
milionem korun,“ uvedl Milan 
Zukal z odboru regionálního roz-
voje krajského úřadu. Na finan-
cování akce se podílel také Státní 
fond dopravní infrastruktury.

O dva dny později, přesněji 15. 
listopadu, proběhla podobná akce 
ve Skalné, kam přilákala malé i 
velké cyklisty nová cyklostezka 
mezi Skalnou a Starým Rybníkem. 
Město na ní slavnostně zahájilo 
provoz v sobotu 15. listopadu. 

„Stezka měří 888 metrů a cel-
kem jsme za ni zaplatili více než 

šest milionů korun,“ uvedl sta-
rosta Skalné Radomil Gold. Stez-
ka byla zbudována především 
pro posílení bezpečnosti chodců 
a cyklistů v oblasti, a také jako 
napojení na páteřní cyklostez-
ku. Stavba trvala  tři měsíce, 
na financování úseku se podílel 
společně s městem Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI) 
a jeden milion korun přidal Kar-
lovarský kraj.

Při výstavbě se vyskytl pro-
blém především s tím, že SFDI 
neuznal rozprostření ornice na 
násep cyklostezky jako kon-
strukční vrstvu komunikace, ale 
jen jako sadovou úpravu. Město 
by v tom případě nezískalo po-
třebnou výši financí k výstavbě. 
Nakonec se však Skalné podařilo 
na dotacích dostat okolo osmde-
sáti procent nákladů. 

Vzniklo tak postupné propojení 

místního okruhu mezi hradem 
Vildštejn ve Skalné, zříceninou 
hradu ve Starém Rybníku, místní 
částí Vonšov s nově obnovenou 
mariánskou kapličkou. Cyklisté 

i pěší mohou také pokračovat k  
Národní přírodní rezervací SO-
OS a zpět přes nově opravenou 
kapličku v místní části Zelená 
do Skalné.

V Teplé a Skalné mají nové cyklostezky

„Jsme velmi rádi, že se nové ve-
dení Karlovarského kraje k pro-
jektu Euroklíč tak rychle a ope-
rativně přihlásilo,“ řekl předseda 
Národní rady osob se zdravotním 
postižením Václav Krása.

O vybudování sociálních zaří-
zení s Eurozámkem projevily zá-
jem Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, 
Mariánské Lázně, Aš a Skalná. 
„Tento dílčí projekt za zhruba 26 
milionů korun by měl být finan-
cován z ROPu,“ uvedl hejtman 
Josef Novotný. Města a obce mu-
sí definitivně svou účast potvrdit 
v průběhu příštího týdne. „Pro-
jekt musíme podat do 22. ledna 
2009. Pokud uspějeme, měl by 
se realizovat ve druhé polovině 
příštího roku,“ dodal náměstek 
Miloslav Čermák.

Systém Euroklíč je celoev-
ropský projekt, který umožňuje 
zdravotně postiženým lidem, aby 
se dostali pomocí vlastního spe-
ciálního klíče do všech veřejně 

přístupných objektů, například 
na úřady, do školských, zdravot-
nických, kulturních a sportov-
ních zařízení, nádraží, obchod-
ních center či čerpacích stanic.

V těchto objektech budou 
problematická místa z hlediska 
dostupnosti ( především výtahy, 
svislé a schodišťové plošiny, ale 
i WC a umývárny) osazena Eu-
rozámkem. Zdravotně postižení, 
senioři či rodiče s dětmi do tří 
let pak dostanou univerzální klíč, 
který jim umožní snadný přístup 
a využití těchto zařízení.

Do projektu Euroklíč je v sou-
časnosti zapojeno 22 evropských 
států, kde systém funguje řadu 
let. V České republice probíhá 
pilotní ověřování ve Středočes-
kém kraji, k projektu se kromě 
Karlovarského kraje přihlásil ješ-
tě Královéhradecký, Pardubický 
Moravskoslezský a Plzeňský 
a Zlínský kraj.

KÚ

Společnost bfz o.p.s. s dvaceti-
letou praxí v oblasti vzdělávání 
nejen v ČR, ale také v Německu, 
Rakousku či Švýcarsku (www.bfz.
cz) v tomto roce rozšířila svou ob-
last působení i na spolupráci s Ná-
rodním institutem dětí a mládeže 
MŠMT a jeho střediskem Česká 
národní agentura Mládež v Praze. 

Za podpory této organizace se 
podílíme na naplnění a realizaci 
akčního programu Evropské-
ho společenství Mládež v akci 
(MVA) v Karlovarském kraji. 
Mládež v akci je program Evrop-
ské unie, který podporuje nefor-
mální vzdělávání mladých lidí. Je 
zaměřen na volnočasové aktivity 
mladých lidí. Navazuje na přede-
šlý program Mládež (2000–2006) 
a pokračuje v podpoře osvěd-
čených opatření: mezinárodních 
výměn mládeže, evropské dob-
rovolné služby, iniciativ mládeže 

a aktivit zaměřených na rozvoj 
kvalifikace pracovníků s mládeží 
(www.mladezvakci.cz).

V rámci tohoto programu již 
v říjnu proběhl v Sokolově první 
seminář pro mladé lidi a pracov-
níky s mládeží. Hlavním záměrem 
bylo představit program Mládež 
v akci se zaměřením na Evrop-
skou dobrovolnou službu (EDS). 

Seminář přinesl spoustu zají-
mavých informací nejen o EDS, 
ale zejména ze strany účastníků. 
Většina z nich se shodla na tom, 
že o programu MVA nemají zatím 
dostatek informací, proto všichni 
uvítali realizaci tohoto semináře 
a zřízení regionálního konzultač-
ního střediska v KV kraji.

Kromě toho dostali sokolov-
ští mladíci k dispozici V prosto-
rách u 3. ZŠ Sokolov další hřiště 
s umělým povrchem třetí gene-
race. Minihřiště s klasickými fut-

salovými rozměry spadá do akce 
výstavby minihřišť Grassroots 
UEFA 2008, na kterou grantem 
přispívá Českomoravský fotba-
lový svaz. Na výstavbě tohoto 
hřiště se podílel majitel klubu 
Sokolovská uhelná, město So-
kolov a Karlovarský kraj. Hřiště 

bude volně přístupné veřejnosti, 
takže si na něm může zaspor-
tovat každý. Baníku pak přibyla 
další tréninková plocha, což při-
jde vhod zejména mládežnickým 
kategoriím. První zkoušku hřiště 
obstaral turnaj sportovních tříd 
Baníku ročníků 1997 a 1998. 

„Evropský program Grundtvig 
je otevřený všem institucím, or-
ganizacím a asociacím působí-
cím v oblasti vzdělávání dospě-
lých nebo celoživotního učení,“ 
řekl Kateřina Telínová, vedoucí 
Eurocentra Karlovy Vary. „Do 
programu se mohou zapojit pra-
covníci či instituce státní správy 
a samosprávy, neziskové organi-
zace, odborové a zaměstnavatel-
ské organizace, knihovny, muzea, 

nemocnice, sportovní sdružení a 
jiné subjekty reagující na potře-
by individuálního vzdělávání.“ 

Obsahem semináře byly prak-
tické informace o evropském 
Programu celoživotního učení 
(Lifelong Learning Programme 
2007-2013), informace o progra-
mu Grundtvig (aktivity, podávání 
žádostí, termíny, finanční pravi-
dla) a jeho nových aktivitách pro 
rok 2009. 

Příručka obsahuje návody 
a pravidla, jak pomoci lidem 
v kritických situacích, jak  po-
skytovat první pomoc v takových 
případech, jako je štípnutí vo-
sou, alergické reakce, pokousá-
ní psem a podobně. Určena je 
především pro školy, ale využít ji 
může prakticky kdokoliv. 

„Informovali jsme všechny ško-
ly v  kraji a chceme, aby se děti 
zapojily i do soutěže, která od-

startovala zároveň se spuštěním 
příručky. Máme řadu pozitivních 
ohlasů přímo od učitelů, kterým 
podobná pomůcka ve výuce chy-
běla,“ uvedla Veronika Krajsová, 
která je jedním z autorů příruč-
ky. 

Zejména malí uživatelé ocení 
animované provedení a průvodce, 
kterým je záchranářský pes Beny 
s hlasem herce Vladimíra Čecha. 
Převážnou část peněz na vytvo-

ření příručky asociace získala 
od ministerstva zdravotnictví, od 
nadace Naše dítě a 50 tisíci ko-
runami přispěl Karlovarský kraj. 
V současné době asociace hledá 
peníze k vydání příručky na CD, 
kterých má zatím pouze přes 
tisíc kusů. 

Asociace Záchranný kruh 
v tomto roce také zprovoznila 
nový bezpečnostní portál pro ši-
rokou veřejnost, jehož cílem  je 
zvýšení úrovně vzdělanosti a při-
pravenosti obyvatel, především 

dětí a mládeže, v oblasti běžných 
rizik, rizik mimořádných událos-
tí i krizových situací. 

Portál si klade za úkol rovněž 
zefektivnění postupů složek Inte-
grovaného záchranného systému  
v Karlovarském kraji a zvýšení 
prevence a přípravy obyvatelstva 
k sebeochraně a vzájemné po-
moci. Bližší informace najdou 
zájemci na stránkách www.mla-
dyzachranar.cz.

KÚ

Sokolov má Mládež v akci a umělé hřiště Celoživotní učení na úřadě
Mladí lidé na Sokolovsku mají od začátku prosince k dispozici nové 
konzultační středisko, jež v rámci programu Mládež v akci otevřela 
vzdělávací společnost bfz o.p.s v prostorách 1. ZŠ v Sokolově.

Eurocentrum Karlovy Vary a Národní agentura pro evropské vzdě-
lávací programy uspořádaly 10. prosince v jednacím sále Krajského 
úřadu Karlovarského kraje seminář k programu Grundtvig. 

Na programu byly i příklady dobré praxe a diskuse Indivi-
duální granty mohou získat pracovníci působící na částečný 
či plný úvazek v oblasti vzdělávání dospělých, tj.: 

•  učitelé a lektoři vzdělávající dospělé, školitelé těchto učitelů / 
lektorů

• vedoucí pracovníci institucí vzdělávajících dospělé 
• inspektoři, poradci a konzultanti z oblasti vzdělávání dospělých 
•  osoby pracující s lidmi ze sociálně-ekonomicky znevýhodněných 

skupin 
•  pracovníci působící ve vzdělávání osob se specifickými vzděláva-

cími potřebami 
• studenti 3. a vyšších ročníků andragogiky a příbuzných oborů.

Interaktivní příručka první pomoci je na světěNové vedení kraje pokračuje 
v projektu Euroklíč

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a jeho náměstek pro 
oblast sociálních věcí Miloslav Čermák jednali se zástupci pro-
jektu Euroklíč a starosty měst, která se chtějí do projektu zapojit. 
Nositelem a realizátorem projektu je Národní rada osob se zdra-
votním postižením ČR.

Asociace Záchranný kruh spustila na svých internetových stránkách 
interaktivní příručku první pomoci.

Nově vybudovaní stezka pro pěší a cyklisty vede městem Teplá 
k tamnímu klášteru premonstrátů. S jejím budováním se začalo 
v roce 2007, kdy byl vystavěn úsek o délce 450 metrů za téměř 
3,5 milionu korun. Jedním milionem korun přispěl Teplé na stavbu 
stezky Karlovarský kraj. 

Napřesrok už se v bochovském skateparku budou prohánět mladíci na prknech a bruslích.                         Foto archiv

Projektu Euroklíč se účastní 22 evropských zemí.                           Foto archiv

Na zimu byly v kraji otevřeny hned dvě nové trasy pro cyklisty.       Foto archiv
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, 
Roomster a Octavia: 4,1–7,7 l/100 km, 109–180 g/km

Nová ŠkodaOctavia

od 
ŠkodaRoomster

od 
ŠkodaFabia

od 

ŠkodaRoomster

Nevšední design teď provázejí i svěží ceny.
Každý Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní 
svícení, VarioFlex (variabilní systém zadních 
sedadel), funkční paket aj. Nechybí ani 
balíčky „Plus“, např. pro základní verzi klima-
tizace, el. ovládání oken vpředu a centrální 
zamykání jen za 10 000 Kč. 

Nová ŠkodaOctavia

Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou 
základní výbavu – to přináší nová Octavia. 
Např. verze Classic obsahuje el. ovládání 
oken vpředu, vyhřívaná a el. ovládaná zrcát-
ka, denní svícení, ESP a hlavové airbagy. 
A v balíčku „Plus“ je za pouhých 10 000 Kč 
klimatizace. 

ŠkodaFabia

Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz 
Fabia s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. 
A navíc jsou tu akční balíčky „Plus“ jen 
za 10 000 Kč: např. pro verzi Classic klima-
tizace a centrální zamykání.    

Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce, 
navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás.

od 229 900 Kč od 229 900 Kč od 229 900 Kč
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Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

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, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz 
www.carsbad.cz

SIMPLY CLEVER

SC-81698/1

inzerce

Pro Tuřany na Chebsku je to už 
druhé vítězství v řadě. „Snažíme se, 
aby každý z našich občanů měl ke 
kontejnerům na tříděný odpad blíz-
ko a našel je na viditelném místě. 
Dobrá je i spolupráce se svozovou 
službou, která dodržuje harmono-
gram tak, jak má,“ uvedla starostka 
Tuřan Miloslava Hošková. 

Do Ligy odpadů 2008 se přihlá-
silo 28 obcí, u nichž se hodnotila 
výtěžnost tříděného sběru, hus-
tota sběrné sítě, počet sbíraných 
typů odpadů nebo informovanost 

obyvatel. Vítězné obce získaly od-
měnu ve výši 60 tisíc korun. Obce 
na druhém místě v obou katego-
riích byly odměněny 30 tisíci a na 
třetím místě 10 tisíci korun. Ceny 
zástupcům obcí předal v krajské 
knihovně v Karlových Varech 
krajský radní pro oblast životního 
prostředí Jaroslav Bradáč.

V Karlovarském kraji v loňském 
roce obyvatelé vytřídili 24,9 ki-
logramu odpadu na osobu a rok. 
Bylo to o 2,2 kilogramu více než 
v roce předchozím. „Výsledky  za 

tento rok budou známy zhruba 
v březnu 2009,“ uvedl Luděk Kö-
nigsmark ze společnosti EKO-

KOM. Do společné kampaně letos 
kraj vložil okolo 1, 5 milionu korun, 
kromě Ligy odpadů a tzv. startova-

Tuřany a Plesná vyhrály Ligu odpadů

První banka, která za vedení účtu platí Vám
Za vedení eKonta Vám každý měsíc zaplatíme 
Zdarma získáte spořicí účet s jedinečným úrokem až 3,5 % ročně

Otevřete si eKonto a vyzkoušejte si ho na 3 měsíce zdarma! 

www.rb.cz   infolinka: 800 900 900
Karlovy Vary, Krále Jiřího 39, 360 01, tel.: 353 167 777; Dr. Bechera 23, 360 01, tel.: 353 231 673

„Bance svěřuji své peníze 
  a ještě jí za to mám platit?“

eKonto_141x109 K.Vary.indd   1 11/6/08   2:13:31 PM

SC-81697/1

V soutěži Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM na podporu 
třídění využitelných složek odpadu zvítězily Tuřany v kategorii obcí 
do 1000 obyvatel, Plesná v kategorii nad 1000 obyvatel. 

Akce doplňuje třetím rokem 
realizovaný pilotní program Kar-
lovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM zaměřený na podpo-
ru třídění využitelných složek 
odpadu v regionu.

Dosud projevilo zájem o různé 
druhy plastových nádob a kovo-
vých stojanů s pytli na tříděný odpad 
téměř 100 mateřských, základních 
a středních škol v kraji, nádoby však 
chtějí získat i městské úřady nebo 

domy dětí. Součástí nabídky jsou 
rovněž plakáty a informační brožu-
ry s návodem, jak správně třídit.

Distribuci nádob zajišťuje spo-
lečnost AVE CZ, která v nejbliž-
ších dnech začne celkem asi 10 ti-
síc nádob, stojanů a dalších mate-
riálů rozvážet. Nádob však oproti 
původnímu předpokladu nebude 
tolik, kolik si školy a ostatní zá-
jemci objednali. „Ministerstvo 
totiž původně nabízené množství 

sběrných nádob podstatně sní-
žilo, čili nebudeme moci dostát 
všem požadavkům,“ uvedl Viktor 
Kudláček z odboru životního pro-
středí krajského úřadu. 

Do konce února by měl být 
rozvoz ukončen. Školy tak mo-
hou vytvořit například ukázkové 
sběrné místo doplněné o infor-
mační materiály. Akce by rov-
něž mohla iniciovat jednání škol 
s obcemi o doplnění venkovních 
kontejnerových stání v okolí ob-
jektů, kam by byl vytříděný od-
pad dál předáván. 

Svá díla do soutěže pod hes-
lem „Třiďme odpad, má to smysl“ 
zaslalo celkem 267 dětí a škol-
ních kolektivů. Vítězné práce si 
mohou prohlédnout návštěvníci 
budovy A Krajského úřadu.

V letošním roce dětí soutěžily 
poprvé v kategorii fotografie pod 
heslem „Fauly a klady v odpa-
dech.“ Nejlepší práce si mohou 
prohlédnout návštěvníci krajské-

ho úřadu ve vestibulu budovy A.
Děti do svých děl nápaditě 

a vtipně zakomponovaly plastová 
víčka a láhve, kelímky od jogurtů 
či nejrůznější obalové materiály, 
z nichž vytvořily originální kolá-
že, plastiky a výtvarné objekty. 

Ve vestibulu budovy úřadu se 
ve středu 4. prosince na slavnost-
ním vyhodnocení sešly desítky 
dětí, jejich rodičů i pedagogů. 

Hodnotné ceny předával radní 
kraje pro oblast životního pro-
středí Jaroslav Bradáč. 

Autoři vítězných prací se ra-
dovali z mobilních telefonů, mp3 
přehrávačů a digitálních fotoa-
parátů. Nejúspěšnější soutěžící 
byla Radka Janků z Nejdku, jejíž 
snímky bodovaly v kategorii fo-
tografie hned třikrát. 

KÚ

cího balíčku byl projekt zaměřen 
především na školy, ať už v podo-
bě exkurzí do sběrných míst, vý-

tvarné a fotografické soutěže pro 
školní kolektivy a jednotlivce nebo 
dovybavení škol kontejnery.

POŘADÍ V KATEGORII OBCÍ DO 1000 OBYVATEL:

POŘADÍ V KATEGORII OBCÍ NAD 1000 OBYVATEL:

1. obec Tuřany + odměna 60 000 Kč
2. obec Zádub-Závišín + odměna 30 000 Kč
3. obec Libá + odměna 10 000 Kč
4. obec Šabina
5. obec Třebeň

1. obec Plesná + 60 000 Kč
2. statutární město Karlovy Vary + 30 000 Kč
3. město Chodov + 10 000 Kč
4. město Františkovy Lázně
5. obec Kraslice

I. Výtvarné práce autorů do 10 let (jednotlivci) 
1. Adéla Solomková ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 17 
2. Roman Malhocký ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 17 
3. Dominika Filipová ZŠ Skalná, Sportovní 260 
Zvláštní cena za komplexní zpracování tématu:
František Žoha; Denisa Söllnerová; Jiří Tancer (neslyšící) 
MŠ Aš, Nohova 2201 

II. Výtvarné práce autorů nad 10 let (jednotlivci) 
1. Tereza Polívková ZŠ Skalná, Sportovní 260 
2. Narankhuu Batmanlai 4 ZŠ Hradební 14, Cheb 
3. Karolína Žolnová ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37 
3. Kateřina Pokorná4. ZŠ Hradební 14, Cheb 
Zvláštní cena za originální zpracování
Dominik Miklušák 4. ZŠ Hradební 14, Cheb III. 

Koláže a výtvarné práce užívající k vyjádření myšlenky 
odpadové materiály (jednotlivci i kolektivy) 
1.  Kristýna Gloserová, Nikola Filipová, Verča Budaiová, 

Jirka Čada - ZŠP Ostrov
2. Kolektivní práce – mořský svět ZŠ Kyselka
3. Magdaléna Šolcová ZŠ Truhlářská 19, K. Vary 

Zvláštní cena pro nejmladší účastníky
1.–3. třída ZŠP Bochov IV. 

Fotografická soutěž na téma „Fauly i klady v odpadech“ 
1. Radka Janků – Modrá voda ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367 
2. Andrea Paulusová 4. ZŠ Hradební 14, Cheb 
3. Radka Janků – Podivná ryba ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367
3. Radka Janků – Krajina ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367 

Kraj převzal sběrné nádoby na odpad
Nádoby krajům poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR, které 
je pořídilo z evropských peněz.

Dětská výtvarná soutěž o odpadech zná vítěze

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE: 

Tuřanská starostka Miloslava Hošková přebírá cenu pro vítěze ligy odpadů.
Foto archiv

Mladá generace již ví, že třídit odpad má smysl.                                                                                      Foto archiv

Čínští partneři vedení staros-
tou distriktu panem Kuan Čeng-
chuou nejprve představili svou 
městskou část Pekingu, která 
v současnosti zažívá turistický 
boom nejen díky památkám, ale 
také rozvíjejícímu se lázeňství a 
přírodnímu bohatství. Hovořilo se 
například o možnosti kulturní vý-
měny uměleckých těles jako jsou 
orchestry či divadelní soubory, 
které by mohly navázat vzájem-

nou spolupráci a představit svou 
činnost v odlišném kulturním pro-
středí. 

Obě strany se věnovaly rov-
něž příležitostem k  rozvoji cestov-
ního ruchu a leteckému spojení 
mezi Českou republikou a Čínou. 

„Oceňuji, že mluvíme o konkrét-
ních věcech jako je potřeba přímé-
ho spojení mezi oběma zeměmi, o 
které budeme společně usilovat,“ 
uvedl hejtman. Čangpingští hosté 

se zajímali i o průběh a orga-
nizaci mezinárodního filmového 
festivalu v Karlových Varech, kde 
by rádi v budoucnu  představili 
čínskou filmovou tvorbu v někte-
ré ze speciálních sekcí. V závěru 
setkání pozvali Číňané zástupce 
vedení kraje k návštěvě distriktu.

Karlovarský kraj podepsal Pro-
hlášení o přátelské výměně a spo-
lupráci s Čang-pingem 6. března 
2007.

Kraj jednal s čínskými partnery o kultuře
Spolupráce v oblasti kultury, ochrana památek a sportovní vyžití - to byla hlavní témata, o nichž jednali předsta-
vitelé pekingského partnerského distriktu Čang-ping se zástupci kraje v čele s hejtmanem Josefem Novotným.
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Tradiční předvánoční akce 
propukla v chebském muzeu 
v sobotu 6. prosince. Po celý 
den byl v prostorách muzea při-
praven pro návštěvníky bohatý 
program. Muzejní adventní trh 
je tradičně plný vánočních drob-
ností, vánoční výzdoby, dřevě-
ných hraček, dětských knížek, 
keramiky, kovaných šperků, ale 
i cukroví a zdobených perní-
ků. Nechybějí  chybět ukázky 
moderního i tradičního dráto-
vání, úsměvné obrázky ze světa 
zvířat či veselý obrázkový ostrov. 

V muzeu se opět peklo a zájem-
ci nepřišli o šanci ochutnat něco 
z vánočních jídel a sladkostí voní-

cích po skořici a vanilce. „Nabíd-
neme také tradiční muzejní závin 
a připomeneme tajemství plete-
ní vánoček,“ poznamenala ještě 
před zahájením akce ředitelka 
krajského muzea Eva Dittertová.

Valdštejnská obrazárna mu-
zea ožila dětským zpěvem, při 
kterém se dopoledne představil 
pěvecký soubor Koťata z 5. ZŠ 
v Chebu. Odpolední vystoupení 
patřilo pěveckým sborům ZUŠ 
v Chebu a dětem z dramatické-
ho oddělení chebské základní 
umělecké školy. Na děti čekaly 
též výtvarné hrátky s naklada-
telstvím Anagram a po celý den 
si malí i velcí mohli vyzkoušet 

svůj postřeh a paměť při Velkém 
vánočním pexesu.

Adventní atmosféru navodila 
rovněž výstava a soutěž dětských 
školních prací, letos na téma Ad-
ventní věnec. Soutěž je vyhlášena 
pro čtyři věkové kategorie – ma-
teřské školy, 1. stupeň základních 
škol, 2. stupeň základních škol 
a střední školy. Jednotlivé soutěž-
ní práce jsou od 5. prosince vysta-
veny v expozici chebského muzea; 
o vítězi soutěže mohou příchozí 
hlasovat až do 13. prosince. „Ví-
tězné práce vyhlásíme v prosto-
rách muzea ještě před Vánoci, ve 
středu 17. prosince,“ dodala Eva 
Dittertová.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku 
navštívilo Karlovarský kraj více 
než 212 tisíc turistů, kteří přeno-
covali v některém z řady ubyto-
vacích zařízení v kraji. Statistický 
nárůst byl zaznamenán přede-
vším u tuzemských návštěvníků. 
Do regionu jich zavítalo téměř  
76 tisíc, to je o 3,4 procenta více 
než v loňském roce  Zahraniční 
turisté, kterých přijelo zhruba 
137 tisíc, však stále tvoří hlavní 
klientelu místních hostelů a lá-
zeňských zařízení. 

Stejný vývoj se týkal i počtu 
nocí, které turisté strávili v uby-

tovacích zařízeních. Nárůst ve 
3. čtvrtletí zaznamenal opět jen 
Karlovarský kraj - meziročně 
o 1,3 procenta - a Praha. V tomto 
případě ovlivnili pozitivní vývoj 
především hosté ze zahraničí; 
jejich počet se v porovnání s ro-
kem 2007 zvýšil o 3,2 procenta. 
Domácí hosté se dostali pod loň-
skou úroveň o 2,5 procenta.

Nejnavštěvovanějšími regiony 
byly tradičně Praha a Jihočeský 
a Jihomoravský kraj. Nejméně li-
dí přijelo do Pardubického kraje. 
Karlovarskému kraji patřila mezi 
regiony šestá příčka.

Mezi Karlovými Vary a Marián-
skými Lázněmi začne jezdit pří-
mé vlakové spojení. Novinky se 
cestující dočkají od 14. prosince, 
kdy začnou platit nové jízdní řády. 
Dosud museli lidé mířící z Karlo-
vých Varů do Mariánských Lázní 
přestupovat v Chebu. 

Z Karlových Varů do Mari-
ánských Lázní zamíří pět spojů 
denně, opačným směrem vypra-
ví České dráhy tři spoje. Rozsáh-
lé výluky, ale čekají na cestující 
z Chebu do Plzně. Na trati bude 
probíhat plánovaná výstavby tře-
tího koridoru. Největší výluka 
začne 3. srpna 2009 a potrvá do 
konce roku. Neprůjezdná bude 

trať mezi Planou a Chebem, kde 
všechny vlakové spoje nahradí 
autobusy. 

České dráhy jinak provoz ne-
omezí na žádné z tratí. Nově 

budou vlaky zastavovat na zna-
mení v Pomezí nad Ohří. Zastáv-
ka tady vznikla na žádost obce 
na trati z Chebu do německého 
Marktredwitz.

Tématem přednášky, na kterou 
se do jednacího sálu Krajského 
úřadu Karlovarského kraje sjelo 
více než 60 studentů Vysoké 
školy ekonomické v Praze, byla 
činnost odboru regionálního roz-
voje a projekty, které odbor při-
pravuje a realizuje.

„Mladým lidem tady přímo 
z praxe předáváme zkušenosti 
z různých oblastí  rozvoje kraje 
a také informace o konkrétních 
projektech a možnostech pora-
denství,“ uvedl náměstek hejtma-
na Petr Navrátil.

Budoucí ekonomům se tak 
představil odbor, který adminis-
truje některé dotační tituly kraje, 

radí žadatelům do jednotlivých 
operačních programů, pracuje 
na tvorbě zásad územního roz-
voje nebo poskytuje informace 
pro podnikatele. Do jeho činnos-
ti patří také organizační zajištění 
krajského kola soutěže Vesnice 
roku, informace v oblasti po-
hřebnictví a evidence válečných 
hrobů či prezentace kraje na 
veletrzích. 

Studenti rovněž měli příleži-
tost dozvědět se více o velkých 
projektech z akčního plánu kraje, 
kterými je například Vodácká 
Ohře, příprava tzv. vědeckotech-
nického parku nebo Cyklostezka 
Ohře.

KÚ

V Chebu zahájili desátý Muzejní advent Vlakem z Varů do Mariánek bez přestupu

Kraj přivítal více turistů
Karlovarský kraj zůstává oblíbenou turistickou destinací i přec 
celosvětovou ekonomickou krizi. V létě do regionu zamířily tisíce 
turistů. V letních měsících byl Karlovarský kraj jediným po Praze, 
kde návštěvnost rostla. 

Odborníci na regionální rozvoj přednášeli pro VŠE

                              měsíčník Karlovarského kraje
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V druhém prosincovém týdnu 
byl slavnostně uveden do provo-
zu most v Oloví na Sokolovsku, 
který byl součástí rekonstrukce 
tří na sebe navazujících mostních 
staveb na silnici III/21042.

Šlo o úsek silnice, na které 
v těsné blízkosti za sebou ležely 
tři mosty ve špatném technickém 
stavu a jejich šířkové urpořádání 
bez chodníků výrazně snižovalo 

bezpečnost provozu v obci. 
„Celková rekonstrukce pů-

vodně tří mostů v jeden přišla 
na 15,9 milionu korun, z čehož 
je více než 12 milionů korun 
hrazeno dotací z Evropské unie, 
asi jeden milion poskytla Regio-
nální rada ze státního rozpočtu 
a z krajských peněz byly pokryty 
náklady ve výši 2,4 milionu ko-
run,“ uvedl náměstek hejtmana 

Petr Navrátil. 
Stavba probíhala od počátku 

června do konce října tohoto 
roku. Stavbaři provedli celkovou 
přestavbu prvního mostu  na 
propustek vtažením železobeto-
nových trub, navazující  inun-
dační most  byl zcela odstraněn. 
Most přes řeku Svatavu byl cel-
kově zrekonstruován a rozšířen 
o jeden metr. 

Původní mostní konstrukce 
pochází z roku 1912 a byla na-
vržena profesorem Melenem 
z Německé technické univerzity 
v Praze. I když most není památ-
kově chráněn, v České republice 
jsou pravděpodobně pouze tři 
mosty obdobné konstrukce. 

Jde o masivní vetknutý žele-
zobetonový oblouk s parabolic-
kou střednicí a s odlehčovacími 
oblouky v krajích klenby. Mezi 
mosty vzniklo nové násypové sil-
niční těleso doplněné o gabiono-
vé konstrukce a byly provedeny 
nové chodníky, úpravy inženýr-
ských sítí a položeny nové kon-
strukční vrstvy vozovky.

Stavební práce probíhaly za 
úplné uzavírky silnice III/21042 

Cesta vlakem z Mariánských Lázní do Karlových Varů se zkrátí.      Foto archív

V éře ekonomické globalizace 
je stále řidčeji k vidění, aby se 
elitní výrobní obor držel místa, 
v němž začínal před více než 
třemi stovkami let, a dokázal 

přitom zůstat na špici. Jednou 
z těch vzácných výjimek se může 
pochlubit i Karlovarský kraj. Její 
dnešní podobu jí dává výrobce 
hudebních nástrojů Strunal. 

„Zpočátku řemeslníci nástroje 
vyráběli doma, později se někteří 
z nich sdružovali a vytvářeli ma-
lé manufaktury na výrobu hous-
lí, smyčců, louten, kytar a jiných 
strunných nástrojů,“ popisuje vý-
voj oboru generální ředitelka Stru-
nalu Ivana Stolařová. „V roce 1908 
byla založena houslařská škola 
v Lubech, která vychovala několik 
generací skvělých houslařů.“ 

Dnešní Strunal má obchodní 
zastoupení od Ameriky po Rus-
ko a několikrát se umístil mezi 
stovkou nejobdivovanějších fi-
rem v České republice. Na jeho 
kytary hraje profesor Jiří Jirmal, 
na housle koncertní virtuos Jaro-
slav Svěcený. Mezi další promi-
nentní zákazníky patří například 
houslisté - od národního umělce 
Václava Hudečka až po mladou 
hvězdu Jakuba Třasáka. 

Cesta k takovému postavení 
ovšem nebyla jednoduchá. Nej-
starší dochované housle pochá-
zejí od Mistra Jana Pöpela z roku 

1664. V 18. století Luby proslavily 
rody Sandnerů, Hoyerů a Schus-
terů, ale masový rozkvět přišelaž 
s objevem elektřiny. V rocd 1013 
se zde výrobou nástrojů živilo 
přes 3000 lidí. O devět let poz-
ději vznikla firma Cremona, jejíž 
věhlas přežil i druhou světovou 
válku a následnou komunistic-
kou diktaturu. Po privatizaci na 
počátku 90.let se jejím nástup-
cem stává Strunal. 

„Dnes využíváme tradiční zruč-
nosti a dovednosti svých houslařů 
stejně jako moderní technologie, 
navržené našimi inženýry a v ne-
poslední řadě také podněty z řad 
umělců. Na nástroje se používá 
kvalitní rezonanční dřevo,“ říká 
ředitelka Stolařová. „Všechny ty-
to aspekty jsou zárukou pro naše 
zákazníky, že se v naší společnos-
ti vyráběné nástroje vyznačují vy-
nikajícími zvukovými vlastnostmi 
a tradičním evropským zpraco-
váním a kvalitou. Naše nástroje 
jsou vhodné jak pro profesionální 

umělce, tak pro studenty a žáky 
hudebních škol.“

Firma sice drží tradici, ale zá-
roveň jde s dobou: dbá například 
na ekologická opatření. V září 
roku 2006 uvedla do provozu 
filtrační zařízení na výrazné sní-
žení emisí od stříkacích kabin 
pro povrchové úpravy hudeb-
ních nástrojů. Ta legrace přišla 
firmu na téměř sedm milionů 
korun (z nichž přes dva miliony 
poskytla Evropská unie a dalším 
půlmilionem Státní fond životní-
ho prostředí).

Ročně společnost STRUNAL 
vyrobí přibližně 50 000 nejrůzněj-
ších kytar, více než 6000 houslí, 
téměř 1 000 viol, až 2000 violon-

cell a stejný počet kontrabasů, 
3500 smyčců, přes 500 mandolín. 
K tomu připočtěte bendža, pouz-
dra, povlaky a nejrůznější doplň-
ky. Každý z nástrojů se vyrábí 
v několika modelech od levněj-
ších školních verzí až po kvalitní 
nástroje koncertní.

Český trh by samozřejmě tak 
masivní produkci sám neuživil. 
Proto jde přibližně 90 procent na 
vývoz: do USA (kde si firma před 
devíti lety dokonce založila vlastní 
pobočku), do Kanady, Německa, 
Francie, Švédska, Španělska, Mexi-
ka, Japonska a v posledních letech 
opět i do Ruska. Celkem aktivně 
vyváží do 52 zemí celého světa.

RED

Pokračovatelé slavné hudební tradice
Od sedmnáctého století se v Lubech na Chebsku vyrábějí špičkové 
hudební nástroje. Prapor, jenž poprvé pozvedli barokní houslařští 
mistři, dnes drží firma Strunal, nástupce slavné Cremony. 

Opravený most v Oloví už je v provozu

v místě rekonstruovaných mostů. 
„Od roku 2000 jsme na krajských 
silnicích rekonstruovali mosty 
za zhruba 300 milionů korun, 

v příštím roce nás na Sokolovsku 
čekají další stavební akce, napří-
klad dva mosty mezi Kraslicemi 
a Přebuzí, v Dolní Rotavě ne-

bo mezi Rotavou a Kraslicemi,“ 
uzavřel ředitel Krajské správy 
a údržby silnic Petr Želechovský.

KÚNáměstek hejtmana Petr Navrátil (druhý zprava) se účastnil slavnostního 
otevření olovského mostu.                                                             Foto archiv

Most v Oloví je konstrukční raritou, v Česku stojí jen dva podobné.                                                            Foto archiv

foto www.strunal.cz
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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, 
vedoucí odboru stavební úřad

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

pověřen zastupováním vedoucí 
odboru správních agend a dozoru, 

krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějček, tel: 353 502 469, 
daniel.matejcek@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

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

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

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461

vladimir.maly@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
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

pověřená zastupováním 
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460

drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

Servis a odkazy

Pro nadcházející vánoční čas 
připravilo Informační středisko 
v Krajské knihovně Karlovy Va-
ry nabídku právě takto regionál-
ně zaměřených titulů. Několik 
z nich zde  uvádíme. V naší nabíd-
ce jich však je mnohem více. Při 
své návštěvě krajské knihovny či 
při prohlížení našich webových 
stránek (http://www.knihovna.
kvary.cz/cs/pro-navstevniky/in-
focentrum/nabidka-publikaci) je 
naleznete všechny. 
1)  Karlovarská doprava v minu-

losti aneb od kočáru k auto-
mobilu. Karlovy Vary v letech 
1891–1938. Jiří Böhm

Čtyřjazyčná kniha historických 
fotografií. Čtyři tisícovky foto-
grafií prezentují bohatý pulzující 
život města v průběhu první tře-
tiny dvacátého století. 
2)  O papírnách ztracených i těch 

znovu nalezených.  Petr No-
votný 

Publikace zajímavá nejen svým 

obsahem, nýbrž  i grafickým 
zpracování nás seznamuje s 37 
ztracenými a znovu nalezenými 
papírnami v České republice 
včetně regionálních.
3)  Karlovy Vary ve 21. století. 

Zdeněk a Alena Halámkovi
Nejkrásnější pohledy na Karlovy 
Vary focené Zdeňkem Halám-
kem v letech 2006–2008.
4) Kalendář Karlovy Vary 2009. 
Nástěnný kalendář s fotografie-
mi známého karlovarského foto-
grafa Zdeňka Halámka.
5)  Básníci a spisovatelé u prame-

nů. Eva Hanyková
Kniha seznamuje čtenáře s živo-
tem a dílem bezpočtu literátů, 
kteří navštívili Karlovy Vary nebo 
se o nich zmiňovali ve svém díle. 
6)  Proměny města Sokolov. Jan 

Rund
Publikace seznamuje čtenáře se 
vznikem v rozvojem průmyslo-
vého města Sokolov. Obsahuje 
mimo jiné letecké snímky města 

od roku 1946 do roku 1998, dále 
pak fotokopie historických doku-
mentů, map a další.
7)  Památky Karlovarského kraje. 

Karel Kuča, Lubomír Zeman
Obrazová publikace představují-
cí na téměř šesti stech stranách 
nejvýznamnější památky karlo-
varského regionu. Obsahuje 
nejen fotky současného stavu 
těchto památek, nýbrž i množ-
ství historických fotografií da-
ných lokalit.
8) CD Kouzelná harfa. PhDr. Sta-
nislav Burachovič

Pověsti Karlovarska.  
Dárkový certifikát

Vzdělávací centrum Krajské 
knihovny Karlovy Vary připravilo 
pro letošní Vánoce dárkové certifi-
káty. Můžete jimi obdarovat ty, kte-
ří by si rádi osvojili základy práce 
s počítačem. Již nyní lze v  krajské 
knihovně zakoupit dárkový cer-
tifikát v hodnotě 300 Kč pro vaše  

blízké a umožnit jim tak účast na 
vzdělávacím programu, který se 
skládá ze tří počítačových kurzů: 
1)  Poprvé u počítače – ovládání 

počítače, práce se soubory
2) Práce s textem – psaní dopisů, 

formátování textu
3)  Internet a email – vyhledávání 

na internetu a posílání emailů
Tyto kurzy jsou určeny hlavně 

pro úplné začátečníky a budou 

probíhat ve vzdělávacím cent-
rum krajské knihovny od polovi-
ny ledna roku 2009. 

Udělejte radost svým blízkým 
a dejte jim netradiční dárek. Dár-
kový certifikát je možno zakoupit 
v informačním středisku Krajské 
knihovny Karlovy Vary od pon-
dělí do soboty vždy od 10:00 do 
19:00 hodin.

KKKV

INTERNETOVÉ ODKAZY
Lékařské a lékárenské pohotovosti
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/zdra-
votnictvi/seznam/zachranasl.htm
Kulturní a sportovní kalendář – najdete v něm všech-
ny důležité kulturní a sportovní akce v regionu
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/Kultu-
ra/seznam/kultkal2.htm
Občan a úřad obsahuje seznam všech obcí v kra-
ji s kontaktními údaji, přehled agend obcí s rozšířenou 
působností, kontaktní místa státní sociální podpo-
ry, návody k řešení záležitostí občanů na úřadech 
http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/Templates/index.aspx
Všechny stránky jsou dostupné z www.kr-karlovarsky.cz

UZAVÍRKY
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy 

a silničního hospodářství jako silniční správní úřad 
ve věcech I. třídy, povoluje částečnou uzavírku silnice 

I/6,  v Karlových Varech v Pobřežní ulici (ve směru 
Karlovy Vary – Ostrov) z důvodu výstavby protihlukové 
stěny v termínu od 1. prosince 2008 do 18. ledna 2009. 
Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude do-
prava svedena do jednoho jízdního pruhu.

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech I. třídy, 
povoluje částečnou uzavírku silnice I/13, 1. etapa u Všeboro-
vic, 2. etapa u Nejdy z důvodu osazení středových svodidel 
v termínu od 26. listopadu 2008 do 12. prosince 2009.

OZNÁMENÍ 
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Výstavba mobilní 

betonárny MB IT v Aši“
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný 
v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, sděluje, že na základě zjišťovacího 
řízení vydal Závěr zjišťovacího řízení záměru „Výstavba 

mobilní betonárny MB 1T v Aši“ v katastrálním území 
Aš, obec Aš, s tím, že záměr nebude dále posuzován dle 
citovaného zákona. Oznamovatel může požádat přísluš-
né 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 Aš a na odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského 
kraje.
Identifikační údaje:
Název: „Výstavba mobilní betonárny MB 1T v Aši“
Kapacita (rozsah) záměru: výroba betonových směsí, 
9000 m3/rok
Charakter záměru: Výstavba výrobny betonových směsí  
v k.ú. Aš, na p.p.č. 2454/1 a 2474/2.
Umístění: Karlovarský kraj, obec Aš, kat. území Aš
Zahájení: 12/2008, Ukončení: 1/2010
Oznamovatel: PREFA – BETON Cheb s.r.o., RNDr. To-
máš Zuckermann, Podhradská 7, 350 02 Cheb

Den plný veršů a poetiky se 
uskutečnil v sále knihovny v so-
botu 29. 11. 2008. Sešli se zde 
různé věkové kategorie, různé 
osobnosti s různým náhledem 
na svět a život, ale jedno měli 
všichni společné. Přišli, aby se 
zaposlouchali do veršů a próz 
z díla Rainera Marii Rilkeho 
v komponovaném pořadu, ve kte-
rém účinkovali sami knihovníci 
a jejich přátelé. Scénické čtení 
z Rilkova díla doplnily zádumči-
vé a tiché tóny kontrabasu. 

V průběhu Dne poezie přišlo 
na řadu autorské čtení básní sa-
motných návštěvníků. Je až pře-
kvapivé, jaká spousta začínajících 
poetů našla v sobě dost odvahy a 
přečetla svá  díla veřejně. Zazně-
ly verše různé, naivní, depresiv-
ní, úsměvné i vyzrálé. Některé 
za doprovodu kytary. V příjemné 
atmosféře až příliš rychle ubíhal 
vyměřený čas.

Dnes můžeme konstatovat, 
že den plný poezie se opravdu 
vydařil. Doufáme, že se z něj 
stane tradice a že milovníci po-
ezie najdou cestu do knihovny 
k vzájemnému setkávání i mimo 
toto oficiální datum.

KKKV

Pro veřejnost
Společenský sál Dvory: 
23.1. 17:00 Komety očima astronoma amatéra, 
přednáška k Roku astronomie, Martin Lehký, Petr 
Horálek. Vstup zdarma

A-klub Dvory:
8.,15.,22.,29.1. 15:00 Herní klub –  Pro zájemce o
hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 
let, horní věková hranice není omezena. Dětské 
verze her jsou k dispozici v Dětském oddělení.

Výstavy
Kavárna Dvory:
6. 1.–30.1. „Exlibris – výběr z tvorby“ výběr z tvor-
by regionálního výtvarníka Petra Strnada, vernisáž 
za účasti autora 6.1., 15:00 

Pro děti 
Dětské oddělení Dvory:
15. 1. 2009 13:00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ 

Zahrajte si s námi knihovnickou obdobu populár-
ních televizních soutěží, tentokráte „BINGO“.
19. 1. 2009 13:00 EVROPSKÝ DEN – CHORVATSKO 
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů dané země, 
výtvarná dílna, tradice, kultura, soutěže. 
25. 1. 2009 13:00 DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ 
Zahrajte si s námi knihovnickou obdobu populár-
ních televizních soutěží, tentokráte „AZ KVÍZ“.

Pro zájemce o anglický jazyk
Britský filmový klub: 
20. 1.  17:00 KES/KES drama GB 1969; režie 
Kenneth Loach, hrají David Bradley, Colin Wel-
land, v původním znění s anglickými titulky

Pro zájemce o počítačové kurzy
Vzdělávací centrum
7. 1. 2009 16:00 Začínáme s počítačem 1.část
14. 1. 2009 16:00 Začínáme s počítačem 2.část
21. 1. 2009 16:00 Začínáme s počítačem 3.část
28. 1. 2009 16:00 Základy práce s Internetem

KKKV

Titul pro svou kroniku získal 
karlovarský kronikář Květoslav 
Kroča. Kromě diplomu dostal za 
1. místo odměnu ve výši pět tisíc 
korun. Jako druhá nejlepší s pré-
mií tři tisíce korun byla vyhod-
nocena kronika města Chebu, 
kterou vede předchozí vítěz sou-
těže Jindřich Turek. Třetí místo 
a dva tisíce korun patří kronice 
obce Dasnice psané Radkou Po-
povičovou. 

Vítěze soutěže přišla pozdravit  
nová krajská radní pro oblast 
kultury Eva Valjentová: „Těší mě, 
že se mohu setkat s lidmi, kteří 
dělají tuto záslužnou práci, neboť 
kroniky jako důležité dokumenty 
po nás zůstanou nastupujícím 
generacím.“

Kronikář Květoslav Kroča 
vede karlovarskou kroniku od 
ledna 2004. Převzal ji po tragicky 
zesnulém historikovi a dlouhole-
tém karlovarském kronikáři Vla-

dislavu Jáchymovském. Kronika 
členěná do tématických kapitol a 
podstatí obsahuje kromě textové 
části i složky s fotografiemi, obál-
ky s negativy, záznamy na CD a 

dokumentaci v podobě plakátů, 
pozvánek, vzorků regionálního 
tisku a publikací.

Květoslav Kroča je také mimo 
jiné autorem knihy  Mezinárod-
ní filmový festival Karlovy Vary: 
kronika 1946–2001, kterou kaž-
doročně aktualizuje. 

Vánoční dárky 2008 z Krajské knihovny Karlovy Vary
Chcete potěšit své blízké pod vánočním stromečkem knihou? Krajská knihovna Karlovy Vary doporuču-
je knihy s regionální tematikou. V současnosti jsou knihy zabývající se přírodou a památkami našeho 
regionu mezi čtenáři velice populární. Také publikace o významných osobnostech, které náš kraj 
v minulosti navštívily a zasloužily se tak o rozšiřování jeho věhlasu, mají naši čtenáři v oblibě.

Program KK KV na měsíc LEDEN 2009

Den poezie v Krajské knihovně
V rámci celostátní akce Den poezie, letos s podtitulem V zrnku písku 
vidět svět, pořádala Krajská knihovna Karlovy Vary podruhé akci 
k její oslavě a zpřístupnění široké veřejnosti. 

Karlovy Vary mají Kroniku roku
Na 5. krajském semináři kronikářů obcí Karlovarského kraje byly slav-
nostně vyhlášeny výsledky letošního 2. ročníku soutěže Kronika roku.

Kronika Květoslava Kroči (na snímku) za rok 2007 je nejlepší v 
Karlovarském kraji.                                                Autor: Archiv Květoslava Kroči

Výstava byla součástí projektu 
Národního památkového ústavu 
nazvaného „Lázně a lázeňství 
v kontextu světového vývoje“. 
Projekt vznikl za podpory Karlo-
varského kraje ve spolupráci insti-
tucemi mnoha evropských zemí. 

Potřebné finanční prostředky 
na realizaci výstavy poskytla obec-
ně prospěšná společnost České 
lázně v Evropě, která zařadila 
výstavu ve spolupráci s autorem 
projektu, pracovníkem památko-
vé péče Lubomírem Zemanem 
mezi doprovodné akce Lázeňské-
ho festivalu Karlovy Vary 2008. 

Na osmi panelech se mohli 
návštěvníci seznámit s vývojem 
lázeňství v České republice, 
Francii, Itálii, Belgii, Německu, 
Velké Británii a Holandsku a po-
rovnat úroveň „českého“ lázeň-
ství s úrovní tohoto odvětví ve 
vyjmenovaných státech. 

Výstava o lázeňství byla
na krajském úřadě 

Návštěvníci krajského úřadu mohli napřelomu listopadu a prosince 
shlédnout ve vstupní hale budovy A výstavu s názvem „Západočeský 
trojúhelník v kontextu evropského lázeňství“.
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Z rukou hejtmana Karlovar-
ského kraje Josefa Novotného 
převzal ve slavnostním sále 
Grandhotelu Pupp ocenění za mi-
mořádný přínos kraji kardiolog 
Michal Paďour. „Není to ocenění 
ani tak pro mě, jako pro náš tým, 

pro skupinku lidí, která se snaží 
budovat naše oddělení a snad 
i nemocnici, aby byla skutečně 
krajská,“ uvedl Michal Paďour, 
který získal cenu za realizaci 
a rozvoj kardiocentra v Karlovar-
ské krajské nemocnici. 

Osobnosti kraje: muzejnice, kardiolog, strojař

inzerce

PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea KK, 1. místo v kategorii 
neziskových organizací.

MUDr. Michal Paďour, primář kardiologického oddělení karlovarské 
nemocnice, 1. místo v kategorii „zvláštní přínos kraji“.

V kategorii neziskových organi-
zací poslali občané nejvíce hlasů 
ředitelce krajského muzea Evě 
Dittertové, která se zasadila o roz-
šíření a zatraktivnění muzejních 
expozic v celém regionu. Krajské 
muzeum se v loňském roce stalo 
druhou nejnavštěvovanější insti-
tucí v Karlovarském kraji. Jeho 
výstavy a akce shlédlo 91 tisíc 
lidí.

V kategorii firem cenu převzal 
za manažerskou a podnikatelskou 
činnost v oblasti strojírenství jed-
natel společnosti Rotas Strojírny 
Jiří Hrůza. Všichni ocenění se 
shodli na tom, že bez dobrého 
kolektivu by úspěchu ve své práci 
dosahovali jen velmi těžko. 

Anketa letos vstoupila do 
svého čtvrtého ročníku. Nový 
hejtman Josef Novotný chce 
v tradici pokračovat. „Je to dobrá 
tradice, v našem regionu je řada 
osobností, které si cenu zaslouží. 

Chceme na tuto tradici navázat 
a dále ji rozvíjet,“ uvedl Josef 
Novotný. 

I letos bylo vyhlášeno celkem 
devět nominací. V kategorii ne-
ziskových organizací byla ještě 
nominována Hana Šimková za 
činnost v občanském sdružení 
ostrovský Macík, které se stará 
o opuštěná zvířata a ředitelka 
Denního centra Mateřídouška 
v Chodově Věra Bráborcová za 
obětavou práci ve prospěch men-
tálně postižených osob. 

V kategorii firem zasílali obča-
né své hlasy majiteli karlovarské-
ho hotelu Richmond Stanislavu 
Matouškovi za manažerskou 
činnost a podnikání v oblasti ho-
telnictví a jednateli společnosti 
apt Skalná Tomáši Polákovi za 
manažerskou a podnikatelskou 
činnost v oblasti strojírenství.

Za mimořádný přínos kraji by-
la nominována novinářka a pu-
blicistka Anna Fidlerová, která  
svým čtenářům přináší neotřelý 
pohled na kulturní dění v regi-

Ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje Eva Dittertová, kardiolog Michal Paďour a podnikatel 
Jiří Hrůza převzali v posledním listopadovém týdnu ocenění pro Osobnost Karlovarského kraje 2008. 

Slavnostní večer podložila svým zpěvem Věra Špinarová.

onu, zajímavé rozhovory s vý-
znamnými osobnostmi i aktuální 
informace především z divadel-
ního a hudebního světa. Nomina-
ci získal i ředitel Správy zdravot-
ních a sociálních služeb v Chebu 
Robert Plachý. Zasloužil se o re-
alizaci projektu preventivního vy-

šetření zraku předškolních dětí 
v Karlovarském kraji. Celkem 
odborníci vyšetřili asi 6000 dětí 
ve 136 mateřských školách  

V anketě Osobnost Karlovar-
ského kraje 2008 navrhli lidé 
na ocenění celkem 47 kandidátů 
a zaslali 901 hlasů.                  KÚ

Jednatel společnosti Rotas Strojírny Jiří Hrůza převzal cenu za manažer-
skou a podnikatelskou činnost.                                                  4x Foto archiv


