MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou
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Noviny jsou součástí projektu

Náš region se představil v Mnichově

V průběhu návštěvy bavorského ministra Sinnera byly vylosovány hodnotné ceny pro
návštěvníky. Víkendové pobyty v Karlovarském kraji věnovali zúčastnění vystavovatelé.

Pod motem „Turismus, lázeňství
a wellness“ se na historické radnici
v Mnichově uskutečnila 26. května první
samostatná prezentace Karlovarského
kraje. Do bavorské metropole se vypravila početná delegace zástupců lázeňských
zařízení, mezi kterými nechyběly Lázně
Františkovy Lázně a.s., Lázně Mariánské
Lázně a.s., Lázeňská léčebna Mánes,
Bohemia Lázně a.s., z řad hotelů se
zúčastnily THC Mariánské Lázně - Parkhotel Golf, Grandhotel Pupp a.s., Rich-

mond a. s., Hotel Krásná Královna
a Hotel Esplanade Spa and Golf Resort.
Z měst a obcí Karlovarského kraje,
které využily možnost představit náš
region s důrazem na jeho tradiční nabídku cestovního ruchu, se zúčastnily prezentace Mariánské Lázně a Bochov.
Nechyběli ani zástupci z podnikatelské
sféry. V Mnichově se tak představily společnosti TIC Cheb, AKORD Travel, Eden
Group a.s., Karlovarská Becherovka,
Zámek Mostov s.r.o., své možnosti nabídlo také Infocentrum města Karlovy Vary
a Krajský úřad Karlovarského kraje.
To vše za účasti a pod záštitou hejtmana
kraje Josefa Pavla a bavorského ministra
pro evropské záležitosti Eberharda Sinnera. Prezentace se zúčastnila i manželka
bavorského předsedy vlády Karin Stoiberová. S ní společně hejtman akci zahájil.
„Byla to jedna z mnoha prezentací, které
každoročně připravujeme, tentokrát jsme
se dohodli s mnichovskou radnicí. Velmi
mne potěšilo, že pozvání přijala Karin Stoiberová, která byla nedávno i na návštěvě
Karlovarského kraje, kde stojí její rodný
dům. Ať už se dělají prezentace kdekoliv
na světě, německý trh je pro nás důležitý
a navíc nesmíme zapomínat na naše nej-

Téma
DOPRAVA

Od 1. července startuje pilotní projekt Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) na Sokolovsku.
Jedná se o sjednocení městské
hromadné dopravy, příměstské
autobusové dopravy a železnice do
jednoho dopravního systému.
čtěte na straně 8

Sociální péče
SENIOŘI
Karlovarský kraj nezapomíná na
své obyvatele z řad seniorů a mentálně postižených, pro které připravil standardy kvality v sociálních
službách.
čtěte na straně 2

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
bližší sousedy. Musíme se představit, proPo celý den před mnichovskou radnicí
tože jsme byli dlouhá léta za železnou opo- zpíval a tančil karlovarský folklorní soubor
nou a řada obyvatel Německa nás stále Dyleň, který byl příjemnou atrakcí pro tisíRED
ještě nezná,“ říká hejtman Josef Pavel.
ce kolemjdoucích mnichovanů.

Sloupek hejtmana

Spisová služba kraje má certifikát

Vážení spoluobčané,
vítejte nad stránkami červnového čísla
zpravodaje vašeho, tedy
Karlovarského kraje.
Je červen, a v Karlovarském kraji běží
naplno
lázeňská
a turistická sezóna.
Naše lázeňská a turisticky zajímavá města
a obce letos opět navštíví statisíce hostů ze
všech koutů naší země i z celého světa. Karlovarský kraj je
světově proslulou destinací, cestovatele a návštěvníky lázní
lákají prameny a genius loci Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní, Jáchymova, ale také
historické a kulturní dědictví Bečova nad Teplou, Chebu,
Lokte, Teplé, Valče, Žlutic a mnoha dalších míst.
Často slýchám diskuse na téma, zda je podpora lázeňství
a cestovního ruchu v našem kraji dostatečná, zda přítomný průmysl či těžba nerostných surovin neničí jedinečné
podmínky, kterými se mohou pochlubit naše lázeňská a historická místa. Na první pohled je odpověď jasná a zřejmá
- těžko si lze představit lázeňské domy nebo historické
památky uprostřed továrních komínů či důlních zařízení.
Ovšem při hlubším zamyšlení získáme obrázek poněkud jiný. Lázeňství a cestovní ruch jsou pro náš region
důležitým a profilovým odvětvím, jsou jakousi značkou
našeho kraje. Zároveň jsou však naší značkou také proslulé značky výrobků, mezi které patří likér Becherovka,
sklo Moser, karlovarský porcelán, lubské a kraslické hudební nástroje, stolní a minerální vody, lité čedičové výrobky
Eutit a mnohé další.
Průmysl, těžba a výroba v našem kraji jednoduše má
také svou dlouholetou i moderní tradici. Je nemožné toto
odvětví ignorovat. I proto, že podle oficiálních statistik více
jak dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí v našem regionu
pracuje právě pro tento sektor. To je důležité mít na paměti, především v současné situaci, kdy se míra nezaměstnanosti u nás pohybuje dlouhodobě nad deseti procenty.
Proto se i Karlovarský kraj ve spolupráci s městy a obcemi, s investiční agenturou CzechInvest a s dalšími subjekty snaží podporovat vznik nových investičních ploch, revitalizaci dřívějších, nyní opuštěných provozů, propagaci
našeho regionu jako investiční příležitosti v zahraničí.
Není to proto, abychom nahradili naše lázně továrnami,
hledáme samozřejmě investory s vyspělou a ekologicky šetrnou technologií, kteří nebudou pro oblast služeb, turistiku
a balneologii hrozbou. I již existující podniky, jako například největší podnik kraje Sokolovská uhelná, činí všechny potřebné kroky pro ochranu životního prostředí, unikátních přírodních zdrojů a rekultivaci krajiny postižené
jejich činností.
Věřím, že pro náš region jsou životně důležité oba obory,
jak průmysl, tak lázeňství a cestovní ruch. Jedině s pomocí obou, pokud se nebudou vzájemně ohrožovat, můžeme
zajistit prosperitu našeho kraje. A náš kraj má rozhodně
k prosperitě dobré podmínky.

Krajský úřad Karlovarského kraje (hejtmanství)
zahájil prověrku svého informačního systému.
Zatím ji úspěšně absolvovala první část systému,
spisová služba. Povinnost atestace informačního
systému veřejné správy vyplývá ze zákona a za
porušení této povinnosti může ministerstvo informatiky udělit sankci až do výše 1 milionu korun.

JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

vé služby, který platí do května 2009, kraj zaplatil
přibližně 40 tisíc korun.
„V závěru roku bude následovat atestace publikačního systému a informačního portálu kraje.
Internetový portál geografické informační služby
přijde na řadu příští rok a uvažujeme také o možnosti atestace ekonomického systému a systémů
provozních agend příspěvkových organizací Karlo„Ministerstvo informací rozlišuje 3 typy atestavarského kraje,“ dodává Jiří Mutinský.
cí. První typ se týká ministerstev a dalších státních Ing. Jiří Mutinský
Při atestování se prověřuje shoda informačního
institucí, druhý městských úřadů, magistrátů člen Rady Karlovar- systému veřejné správy s předepsaným standardem.
a krajských úřadů. Třetí typ pak pověřených obec- ského kraje (ODS) Středisko, provádějící atestaci, se zajímá například
ních úřadů,“ vysvětluje krajský radní Jiří Mutinský.
o informační strategii prověřovaného subjektu, bezpečKarlovarský kraj začal s prověřováním informačního nostní politiku informačního systému i provozní dokumentaci.
systému počátkem letošního dubna jako první z českých
Vedle Krajského úřadu Karlovarského kraje získal atest
krajů. Po necelém měsíci pak získal od Atestačního středis- v našem kraji zatím jen Magistrát města Karlovy Vary a MěstRED
ka Relsie (www.relsie.cz) příslušný certifikát. Za atest spiso- ský úřad Mariánské Lázně.

Lůžek následné péče bude dostatek
Karlovarský kraj letos pravděpodobně naplní doporučovaný počet lůžek následné péče.

„V létě by měla otevřít
léčebnu dlouhodobě nemocných společnost Carvac v Aši.
Další lůžka letos vzniknou
i v chebské nemocnici. Doporučený počet lůžek vyplývá
z toho, kolik jich jsou ochotny
proplácet zdravotní pojišťovny,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
Petr Horký.
Společnost Carvac připravuje v Aši otevření zařízení,
v němž by mělo být 70 lůžek.
Společně s léčebnou v Chebu
tak bude na Chebsku provozovat 190 lůžek následné péče.
Podle Václava Hlaváče z Carva-

cu se v současné době připravují smlouvy o provozování
lůžek s pojišťovnami.
Ašské zařízení vzniklo přestavbou někdejší městské
nemocnice. Ta po svém uzavření ležela ladem a městu se
několik let nedařilo najít vhodného zájemce. Teprve před
dvěma lety se dohodla s firmou
Carvac na prodeji areálu za 12
milionů korun.
„Lůžek následné péče v kraji
postupně přibývá a starší zařízení se opravují. Přes 17 milionů investovala do rekonstrukce léčebna s 90 lůžky v Nejdku.
Před dvěma týdny byl otevřen

Dětský domov v Aši získal pro své
potřeby nový vůz. Sloužit bude především k přepravě dětí a zásobování.
čtěte na straně 3

JÁCHYMOVSKÉ PEKLO
Na konci
května
vzpomínali
v Jáchymově na oběti
komunistických pracovních
táborů.
strana 3

Kultura
DOTACE PRO PAMÁTKY
Více než 10
milionů korun
ze státního rozpočtu rozdělí
Krajský úřad
Karlovarského
kraje mezi obce
na
obnovu
památek. Dalších 5 milionů dá kraj ze svého rozpočtu soukromým vlastníkům památkových objektů.
čtěte na straně 3 a 7

Návštěva
z Bavorska

nový soukromý dům klidného
stáří se 30 lůžky ve Svatavě.
Ještě letos se počítá s dalšími
30 lůžky pro dlouhodobě
nemocné v chebské nemocnici,“ dodává náměstek Horký.

Nemocnice už nevytváří nové dluhy
K 1. lednu 2004 vznikly po rozhodnutí zastupitelů z bývalých okresních
nemocnic v Karlových Varech, Chebu
a Sokolově společnosti s ručením
omezeným. Zároveň stále existují
původní tři příspěvkové organizace.
Ty by však měly v letošním roce
ukončit svojí činnost.

www.ceskydomov.cz

2004 mají nemocnice v Karlových
Varech a Sokolově kladný hospodářský výsledek, chebská nemocnice má záporný výsledek způsobený tím, že proběhlo darování majetku v operativní evidenci a zásobách.
Jednalo se o standardní účetní
postup se všemi náležitostmi, navíc
v druhé polovině roku máme avizoV nových společnostech už funván nárůst výkonů, takže na konci
gují dozorčí rady, jednatelé i proku- RNDr. Petr Horký,
risté. „Nové obchodní společnosti náměstek hejtmana roku bude také dodržen vyrovnaný
hospodářský výsledek,“ říká Petr
startovaly s čistým štítem, tzn. se (ČSSD)
Horký.Všechny tři nemocnice mají
základním jměním 200 tisíc korun
a bez dluhů. V tuto chvíli mají schválené plány uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnana letošní rok s tím, že mají naplánované mi a poskytují služby ve stejném rozsahu jako
vyrovnané hospodaření. Za 1. čtvrtletí roku v minulém roce.
RED

V současné době má kraj
k dispozici 536 lůžek, z toho
261 v soukromých zařízeních.
Ke konci roku by počet lůžek
mohl dosáhnout 600.
RED

3. ročník soutěže
O hejtmanský mobil
O prázdninách budou na internetové stránce Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
zveřejněny otázky 3. ročníku
prázdninové soutěže pro děti do
15 let O hejtmanský mobil. „I když
jde o soutěž výtvarnou, soutěžní
úkoly mají děti především naučit
pracovat s internetem. První cenu,
mobilní telefon, předá vítězi po
prázdninách na slavnostním vyhlášení výsledků opět osobně hejtman Josef Pavel,“ říká tiskový
mluvčí úřadu Tomáš Svoboda.

V rámci navazování užších kontaktů a před podpisem Společného prohlášení o spolupráci mezi
Karlovarským krajem, Svobodným státem Bavorsko a Vládním
krajem Horní Franky, který se
uskuteční dne 28. června 2004
v hornofranském Bayreuthu za
účasti bavorského ministra pro
evropské záležitosti a regionální
vztahy Eberharda Sinnera, se ve
středu 16. června uskutečnila
jednodenní pracovní návštěva
vedoucích pracovníků bayreuthského vládního prezidia v Karlových Varech v čele s vládním
prezidentem Hansem Angererem.
Toho v Karlových Varech přivítal
náměstek hejtmana Jiří Behenský.
Po příjezdu k hotelu Thermal
čekalo 240 delegátů malé občerstvení a pak následovala prezentace Karlovarského kraje a jeho
krajského úřadu.
Poté následovala prohlídka
města. Někteří členové delegace
absolvovali pěší túru z Doubí na
Svatošské skály a do Lokte. Večer
pak společně navštívili pivovar
v Chodové Plané.
RED

Z astupitelstvo
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Slovo zastupitele
Vážení čtenáři,
v České republice
bude
postupně
docházet ke změnám, které umožnil
vstup do Evropské
unie. Jak významné
změny to budou,
ukáže čas a také
Jaroslav Borka,
schopnost orientace
KSČM
politiků,
firem
a všech občanů
v nových podmínkách.
A právě v těchto podmínkách bychom
měli pohlédnout do zrcadla a otevřeně si
říct, že ne vše, co v naší společnosti různým způsobem funguje, je to pravé ořechové. Chceme-li hrát roli rovnocenných
a důvěryhodných partnerů, je nejvyšší
čas některé věci razantně změnit.
Snad žádný z občanů – kromě některých ústavních činitelů – nepochybuje
o tom, že by byla například velmi prospěšná důsledná kontrola užívání prostředků
v rámci veřejných rozpočtů a kontrola
nakládání s majetkem ve veřejné správě.

Skutečností je, že ve společnosti došlo
od počátku devadesátých let k významnému oslabení vnitřních kontrolních
mechanismů v rámci orgánů veřejné
správy. Dlouhou dobu neexistovala jednotná pravidla postupu a vyhodnocování
kontrol. Na základě těchto nedostatků se
i v současnosti setkáváme s celou škálou
různých pochybení orgánů veřejné správy, včetně starostů, radních i zastupitelů
a úředníků.
Významnou oblastí kontroly veřejné
správy by měla být kontrola nakládání
s veřejnými prostředky a s majetkem
územní samosprávy. Důvod je prostý.
Obce jako představitel územní samosprávy získaly převodem státní majetek značného rozsahu a od státu získávají nemalé
prostředky z veřejných peněz.
Problém tkví v tom, že sice existuje
majetková bilance obcí, tzn. že by měl být
znám rozsah majetku ve vlastnictví samosprávy, ale ve většině případů chybí jasná
koncepce jeho maximální výtěžnosti ve
vztahu k vloženým finančním prostředkům (nebo spíše nevloženým). Tím

dochází ke znehodnocování majetku obcí
a výsledkem této činnosti je nutná privatizace obecního majetku a ztráta trvalého
příjmu do obecního rozpočtu.
Také kraje jako samosprávné orgány
získaly, po svém vzniku v roce 2000, značný majetek, který by měly řádně obhospodařovat a pečovat o něj. K tomu bylo
třeba vytvořit patřičné podmínky
a mechanismy, které odpovídají složitosti
problému i naléhavosti tohoto úkolu.
K řešení problému by bezesporu přispělo (a nejen podle mého názoru) ustanovení profesionálního Výboru zastupitelstva kraje pro hospodaření s majetkem.
Zastupitelé koalice tento návrh opozice
respektovali jen z části a to ustavením
Komise rady pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje. Tím zastupitelstvo částečně ztratilo přehled a také kontrolu nad činností tohoto orgánu.
Dalším nedostatkem, z mého pohledu,
je fakt, že nebyla příslušnými orgány
kraje vypracována koncepce hospodaření
se svěřeným majetkem a tudíž nebyly sta-

noveny představy ani záměry jak s majetkem nakládat.
Odmítnutím nebo jen částečnou realizací těchto požadavků opozice se kraj
posouvá směrem k obcím, které i přes
značné zkušenosti stále hovoří o tom, že
obce jsou špatnými hospodáři a že nemají majetek vlastnit, ale zbavovat se ho. Jen
je třeba zdůraznit, že obce mají odpovědné funkcionáře – radní, zastupitele, kteří
by měli rukou společnou a nerozdílnou
pečovat o svěřený majetek. Pokud to
neumí a nebo nechtějí umět, tak nemají
na svém postu co dělat a měli by včas
odejít. Chci tím naznačit, že obce nejsou
špatnými hospodáři, ale jsou to ti , kteří si
mnohdy dělají z obecního majetku doslova a do písmene dojnou krávu a nerespektují nic jiného než svůj vlastní prospěch, anebo prospěch svých přátel
a kamarádů. Příklady zneužívání pravomocí veřejného činitele se množí a dnes
a denně o tom můžeme číst v denním
tisku.
Vzhledem k výše uvedenému se
domnívám, že by dobře fungující kontro-

la neměla být strašákem, ale pomocníkem, který sleduje nejen hospodárnost
vynaložených prostředků, plnění usnesení, ale který především vytváří podmínky
pro prevenci výskytu negativních jevů.
Problém kontrolní činnosti orgánu
Zastupitelstva Karlovarského kraje –
kontrolního výboru vidím v tom, že kolegové- zastupitelé koaličního uskupení
odmítli respektovat nepsanou dohodu
o tom, že vedením kontrolního výboru
Zastupitelstva kraje je pověřen zastupitel
opozice. Ve vyspělých demokraciích
zemí Evropy je také samozřejmostí, že
opozice je automaticky zařazována do
dozorčích orgánů organizací, které spravují samosprávné orgány. Ani to se bohužel v Karlovarském kraji (ke škodě věci)
nepodařilo prosadit.
Kontrola jako prevence je vždy levnější
než následný postih. Důsledná kontrola je
také předpoklad splnění volebních slibů
i předpoklad perspektivy a prosperity.
Vezměme si to dobré ze zemí Evropské
unie a buďme důvěryhodným spoluhráčem na evropském hřišti.

Opravy silnic zatím kraj bude hradit ze svého Nová auta záchrankám
Pro letošní rok má Karlovarský kraj k dispozici peníze na pořízení
Karlovarský kraj bude první etapu oprav silnic II. a III. třídy zatím financovat ze svých zdro- s ročním úrokem 4,1 procenta. „Mezitím
jů. První výběrové řízení na úvěr ve výši téměř 325,9 milionu korun Rada kraje zrušila pro musí krajská správa silnic v co nejkratší tří nových záchranek. Po jedné sanitce tak získají posilu do vozového
době opět vyhlásit výběrové řízení na ban- parku záchranné služby v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
chybu v jeho vyhodnocení.
„První etapa rekonstrukcí silnic by měla
začít už v červnu. Kraj musel vyřešit náhradní způsob financování, aby nedošlo k ohrožení termínu. V úvahu přicházely tři varianty.
Vzít si úvěr 100 milionů korun, dohodnout se
stavební firmou takzvaný zhotovitelský úvěr
nebo sáhnout do vlastních zdrojů. Nakonec
jsme se rozhodli pro třetí možnost,“ vysvět-

luje první náměstek hejtmana Jan Zborník.
Jako první přijdou na řadu silnice mezi
Karlovými Vary a Nejdkem a mezi Chodovem a Mezirolím v celkové délce 19,7 kilometru. Jejich rekonstrukce přijde zhruba na
100 milionů korun. Úseky silnic bude opravovat firma Stavby silnic a železnic Praha, se
kterou hejtmanství dohodlo odklad plateb

kovní úvěr. Jasno v tom, kterou banku vybereme, bychom chtěli mít do poloviny září,“
dodává vicehejtman Zborník.
V červnu nebo v červenci přijde na řadu
úsek třiceti kilometrů silnic v okolí Krásna
a Lokte na Sokolovsku. Na podzim by měla
začít třetí etapa oprav silnic. V ní dojde na
komunikace v okolí Svatavy na Sokolovsku
RED
v celkové délce 15 kilometrů.

„V této chvíli jsou jednotlivými řediteli připravována výběrová řízení, která jako jedna z prvních budou muset splňovat podmínky nové
legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek,“ říká vedoucí odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje Radek Havlan.
Výběrová řízení na dodavatele nových sanitek budou zřejmě vyhlášena do konce letních prázdnin, měsíc po vyhlášení řízení už by měl
být znám jeho vítěz.
„Očekáváme, že nejpozději před koncem roku by všechny tři záchranné služby měly začít nová vozidla využívat,“ dodává Radek Havlan. RED

Zavádění standardů kvality v sociálních službách
Odbor sociálních věcí pokračuje v aktivitách, které si stanovil v rámci „Plánu práce
pracovní skupiny pro komunitní plánování Karlovarského kraje na období září
2003 – září 2004“. Jedním z hlavním úkolů byla rovněž podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách v souladu se Standardy kvality vydanými Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) ČR v roce 2002.

 Konference o kvalitě sociálních služeb s cílem seznámit všechny poskytovatele sociálních služeb v zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem o významu a smyslu standardů
kvality
 Vytvoření pracovních skupin zástupců poskytovatelů podle cílových skupin uživatelů a realizace 5 interaktivních workshopů
 Vypracování sebehodnotících dotazníků jednotlivými poskytovateli sociálních služeb
 Konzultace nezávislých odborníků
a zástupců zřizovatele nad sebehodnotícími dotazníky přímo v jednotlivých zařízeních s cílem podpory zavádění standardů kvality do praxe a zjištění míry připravenosti zařízení
k naplňování standardů
V rámci projektu byly realizovány zejména
 Z provedených konzultací bylo vypranásledující aktivity:

Podařilo se úspěšně zrealizovat projekt „Zavádění standardů kvality v sociálních
službách
v
Karlovarském
kraji“ financovaný
v rámci dotačního
řízení MPSV a z rozMgr. Ellen Volavková, počtu Karlovarskéčlenka Rady
ho kraje.
Karlovarského kraje
„Aktivity projektu
(ODS)
probíhaly celkem ve
20
rezidenčních
zařízeních poskytujících sociální služby
dvěma velkým cílovým skupinám uživatelů – seniorům a lidem s mentálním
postižením,“ říká radní Ellen Volavková.

cováno celkem 20 závěrečných zpráv,
které obsahují informace o uživatelích sociálních služeb, jejich složení,
potřebách a kvalitě života, dále o personálu, který služby pro uživatele
zajišťuje, i o provozních a prostorových podmínkách v jednotlivých zařízeních.
 Na základě těchto závěrečných zpráv
byl pro Karlovarský kraj zpracován
dokument „Analýza závěrečných
zpráv v procesu sebehodnocení
a konzultací v zařízeních sociálních
služeb zřizovaných Karlovarským
krajem“ sestávající z obecného zmapování zařízení, jejich uživatelů a pracovníků a specifické části zaměřené
na jednotlivé oblasti standardů kvality
(např. ochrana práv uživatelů sociálních služeb, jednání se zájemcem
o službu a dohoda o poskytování služeb, plánování a průběh poskytování
služeb, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb
atd.). K jednotlivým standardům byla
zpracována anotace popisující cíl
a předmět standardu a porovnání

s jeho naplňováním v předmětných
zařízeních sociálních služeb.

Smyslem a přínosem zpracování Analýzy je
především:
 možnost uživatelů sociálních služeb
v zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem aktivně ovlivňovat jim
poskytované sociální služby na základě dohody a individuálních plánů
a zabezpečení ochrany jejich práv
 silnější motivace poskytovatelů sociálních služeb ke změně svých postojů
ve prospěch zajištění kvality, protože
se procesů vytváření metodických
postupů přímo účastní a získávají tak
nové dovednosti a znalosti umožňující poskytovat sociální služby lépe
zaměřené na potřeby uživatelů
 získání nezbytných podkladů pro
optimalizaci sítě sociálních služeb pro
zřizovatele
„Odbor sociálních věcí i nadále intenzivně pracuje na řadě dalších aktivit spojených s dalším postupem v oblasti
komunitního plánování a standardů kva-

Interaktivní workshopy v jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby probíhaly
v příjemné atmosféře.

lity v sociálních službách. Rozbíhá se
další projekt podpořený opět zejména
dotací MPSV a Karlovarského kraje,
který je zaměřen především na propojování těchto dvou oblastí, které spolu
velmi úzce souvisejí,“ dodává Ellen
Volavková. Další rozsáhlý projekt hodlá
kraj zrealizovat v rámci vyhlášeného
programu Phare 2003 Rozvoj lidských
zdrojů. O dalším vývoji těchto projektů
budeme čtenáře našeho měsíčníku opět
RED
aktuálně informovat.

Krajský úřad upozorňuje

Právo & reklama tabákových výrobků po 1. červenci 2004
Zákonem č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, se změní od 1. července 2004 základní princip v oblasti reklamy na tabákové
výrobky. Doposud platné „co není v reklamě na tabákové výrobky zakázáno, je dovoleno“ se mění
na „veškerá reklama na tabákové výrobky je zakázána, není-li výslovně povolena“.
Co je a co není reklama na tabákové výrobky?
Zdaleka ne každá zmínka o tabáku je
reklamou! Zákonná definice reklamy:
oznámení, předvedení či jiná prezentace, šířené zejména komunikačními
prostředky, mající za cíl podporu
podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží …
(§ 1 odst. 1 z.č. 40/1995 Sb.) Za
reklamu se podle zákona o regulaci
reklamy považuje i sponzorování.
Základním definičním znakem reklamy na tabákové výrobky je cíl, úmysl.
V praxi to znamená, že např. plakát
reklamního obsahu vydaný tabákovou firmou je reklamou na tabákové
výrobky, úmyslem je zjevně podpora
prodeje. Na druhé straně však např.
reklama na mobil, kde pán kouří
doutník, není reklamou na tabákové
výrobky, cílem je reklama mobilu.
Co musí být skončeno 1. 7. 2004:
z reklama na tabákové výrobky
v kinech;

dárky obchodních zástupců,
z reklama na tabákové výrobky
Internet …;
v novinách, časopisech;
z musí splňovat obecné náležiz reklama na tabákové výrobky na
tosti!
dopravních prostředcích;
z reklamou vůbec není ceník,
z reklama na tabákové výrobky na
faktura, obchodní dopis, …
billboardech a plakátech;
z sponzorování kulturních a spole- 2. reklama tabákových výrobků
v trafikách a na trafikách;
čenských akcí přímo tabákovými
značkami;
z trafika („specializovaná prodejna“): není právní pojem, nezbý…nejde-li o jednu z pěti povolených
vá než konkrétně posoudit;
výjimek:
1. reklama tabákových výrobků
z Právní názor: důvod je neklamání
zákazníka = rozhoduje označení
pro profesionály;
„TABÁK“, „TRAFIKA“, „TABÁKz nezáleží na obsahu či médiu,
TISK“ apod. (nikoliv mlékárna
ale zacílení (dle zákona: „určes doplňkovým prodejem);
na profesionálům“);
z specializovaná prodejna je
z profesionálové: obchodníci,
stejně kamenná trafika, kiosek
prodavači, hostinští a číšníci,
i stánek;
hoteliéři a recepční … každý,
kdo prodává tabákové výrobky;
z uvnitř trafiky: reklama na tabákové výrobky povolena bez
z význam může mít označení
omezení (jakékoliv médium:
informace: „Oznámení pro
plakáty, letáčky, soutěže,
obchodníky s tabákem“
reklamní předměty, …);
z zpravidla
korespondence
a odborné časopisy, ale též
z zvenku trafiky: výkladní skříně

reklama na tabákové výrobky je
povolena bez omezení, výkladní skříní je i zasklená vitrína,
viditelnost reklamy z výkladní
skříně není omezena;
z vždy a vše musí splňovat
obecné náležitosti;
3. reklama tabákových výrobků
v širokosortimentních prodejnách;
z reklamu na tabákové výrobky
lze umístit v části provozovny
určené k prodeji tabákových
výrobků dle rozhodnutí majitele (plánek, nájemní smlouva
…), v místě, kde jsou tabákové
výrobky skutečně prodávány
(u regálu, v celé restauraci
s obsluhou), ne však na vozíku;
z reklamu na tabákové výrobky
lze umístit jen v provozovně
(terasa ANO – fasáda NE);
z vždy musí splňovat obecné
náležitosti;
4. sponzoring motosoutěží;
z výjimka platí jen do 1. ledna
2007;
z reklama na závody, zadaná
pořadatelem, není reklamou na
tabákové výrobky, byť jsou v ní
vidět loga na autech;
z musí splňovat obecné náležitosti;

www.kr-karlovarsky.cz

5. reklama tabákových výrobků
v dovezených publikacích;
z cílem je nezničit dovoz tisku;
z rozhodující je, pro jaký trh je
určena: pro ČR bez reklam
a nebo pro ČR i s reklamou;
z mohou být i v češtině;
z nemusejí splňovat žádné obecné náležitosti, ani varování;
Obecné náležitosti:
Platí pro všechny povolené reklamy
(profesionály, trafiky, obchody,
autozávody, ne pro zahraniční tisk):
z varování:
- jediná verze: „MINISTERSTVO
ZDRAVOTNICTVÍ
VARUJE:
KOUŘENÍ
ZPŮSOBUJE
RAKOVINU“;
- velikost: 20% vlastního reklamního
sdělení
(reklamní
sdělení=aktivní reklama=např.
20% z plochy loga na tričku,
nikoliv z celého trička);
- písemná reklama: naspod, velké,
černé, tučné, 80%;
- audiovizuální reklama: průběžný
20% titulek;
z obsahová omezení:
- reklama na tabákové výrobky
nesmí být zaměřena na nezletilé;
- nabádat ke kouření, např. slovy

(„Nekouříš? Zkus to, je to fajn“),
otevřenými krabičkami cigaret;
scénami, kde lidé kouří; scénami, kde lidé drží cigarety nebo
balíčky cigaret nebo kuřácké
potřeby;
- zajímavost: výčet nezahrnuje
zobrazení cigaret, nejsou-li
někým drženy; zavřených balíčků
cigaret, nejsou-li někým drženy =
nejsou-li nabádavé z jiného
důvodu, lze je použít;
z propagační rozdávání:
- ani v místě prodeje nelze jako
propagaci rozdávat tabákové
výrobky;
- platí pro propagační rozdávání
(charitativní či přátelské není
dotčeno);
- platí pro rozdávání zdarma (lze
si představit výměnu jako propagační metodu či odměnu za
účast či vyplnění dotazníku);
Orgánem dozoru pro výše uvedenou problematiku je krajský živnostenský úřad příslušný podle sídla
nebo bydliště osoby odpovědné za
dodržování příslušných ustanovení
zákona o regulaci reklamy. Podle
závažnosti porušení povinnosti
uloží orgán dozoru pokutu až do
výše 2 000 000,- Kč.
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Předání sociálního automobilu Dětskému domovu v Aši
Odpoledne 1. června, na Mezinárodní den dětí, předal obchodní
zástupce firmy Kompakt, s. r. o., Dětskému domovu v Aši do užívání sociální automobil. Nový Renault Kangoo bude sloužit převážně
k zásobování a převozu dětí.

Firma Kompakt je toho názoru, že každá firma, která během
několika let na našem trhu zdomácněla a úspěšně u nás podniká, by měla alespoň malou částí
pomáhat těm, kteří jsou nějakým
způsobem handicapovaní. Jejím
cílem je přispět na vytvoření a
během dalších let i na obnovu
vozového parku v sociálních ústavech a zařízeních, které svou činnost zaměřují na výchovu, vzdělávání, rehabilitaci a integraci
zdravotně či mentálně postižených dětí a mládeže.
V celé ČR bylo již sociálním

zařízením předáno celkem 82
sociálních automobilů.
„Podnikatelé z našeho kraje celkem 39 firem převážně
z Ašska a Chebska, ale i z dalších
měst a obcí - si na sociálním voze
zakoupili reklamní plochy. Získali tak nejen kvalitní reklamu
v regionu po dobu šesti let, ale
především pomohli zlepšit stav
vozového parku Dětského domova v Aši. Firmě Kompakt, která
nás jako zřizovatele sociálních
ústavů se svým záměrem pomoci
oslovila, patří náš velký dík.
Zatím jde o první projekt tohoto

Chevak
Chvojka
Lázně a.s. Fr. Lázně
Casino Royal
LIPO Aš
Cima Aš
MANIPUL Cheb
Finanční poradenství MKS Coating
Červinka
NELAN
Galvanovna
AšGR Nostra
Electronic
Palmnet Počítače
Hasso móda
Parkhotel NEBESA
H+K Flakony
Radio Egrensis
HS Metal
Rentax Cheb

Seznam sponzorů
Abydos
Amon & Co
Autodoprava Motyčka
Auto Moto Večírek
Autolakovna Rodina
Auto Pneu Kubánk
Autoservis Vojtko
Ašské služby
Baw Textil

druhu v našem kraji. Už nyní se
však připravuje předání druhého
sociálního vozu dalšímu ze sociálních ústavů, na který se bude
snažit přispět i Karlovarský kraj,“
zdůraznil náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví Petr Horký.
„Sociální automobil bude sloužit těm nejpotřebnějším - našim
dětem,“ uvedl v děkovné řeči při
přebírání klíčů od vozu ředitel
Dětského domova v Aši Miroslav
Rákos.
Předání vozu se vedle náměstka hejtmana Petra Horkého
a ředitele dětského domova
Miroslava Rákose zúčastnil také
obchodní zástupce Kompaktu
Josef Seehák. Sponzorské firmy
přispěly částkami od 10 do 90
RED
tisíc korun.
REXAM
Slévárna HEUNISCH
Stavební fi ODEHNAL
TEREA Cheb
Teska Bohemia
TFS International
T.N.E. Autoškola
TOSTEX
Týdeník Chebska
UNI – PRO Pilař
VEDAP Petrželovi
Zapadní Stavební Cheb

Klíčky od sociálního automobilu předal obchodní zástupce firmy Kompakt Josef Seehák (vpravo) řediteli Dětského
domova v Aši Miroslavu Rákosovi.

Průmysl lázeňství neohrožuje
I když se Karlovarský kraj prezentuje nejen v rámci ČR, ale v rámci
celé Evropy jako jedinečná ucelená turistická a lázeňská destinace, je
náš kraj historicky také krajem průmyslovým. Tradiční sepětí sféry
průmyslu a služeb, tvořených především lázeňstvím a pohostinstvím,
se bezprostředně promítá do životů našich obyvatel. Téměř každá
rodina v našem regionu je existenčně závislá na té či oné sféře. Nelze
proto jakoukoli z těchto sfér povyšovat nad tu druhou. Také z toho
důvodu, že v kraji je dnes desetiprocentní nezaměstnanost.

Náš kraj má z hlediska své
ekonomické infrastruktury určité specifikum, které je fungující a
jemuž je naší povinností zajistit
další životaschopnost. Jednoznačně se profilovat jako region
lázeňství nebo průmyslu je
v Karlovarském kraji nemožné a
případná snaha o toto by byla
velkou nezodpovědností.
Pro názornost několik údajů
ze Statistické ročenky Karlovarského kraje 2003:
Ze zhruba 305 tisíc obyvatel
Karlovarského kraje bylo v roce
2001 (novější údaje statistici
dosud zpracované nemají) ekonomicky činných 145 800 osob.
Nejvíce osob – celkem 35 600 –
pracovalo v oblasti průmyslu.
Druhá nejpočetnější skupina –
16 300 osob – pracovala ve sféře
obchodu a oprav zboží. Lidí,

které toto odvětví živí, je tedy
méně než polovina těch, které
živí vlastní průmysl. Dále už jen
pro zajímavost: 14 800 osob
zaměstnávalo stavebnictví, dalších 5 600 osob zaměstnávalo
dobývání nerostných surovin,
v oblasti pohostinství a ubytování
pracovalo 9 900 osob. Sečteme-li
kolik osob v našem regionu je
ekonomicky závislých na průmyslové sféře oproti sféře služeb,
dojdeme k číslům 56 000 ku
26 200.
„Je třeba zdůraznit, že koncepce budoucnosti karlovarského
kraje nechybí. Od prosince 2001
existuje Program rozvoje Karlovarského kraje, což je základní
rozvojový dokument pro náš
region. Bagatelizovat hrozbu
nezaměstnanosti je nezodpovědnost. Pro další rozvoj a budouc-

nost Karlovarského kraje se dělá
maximum. O dobrou pověst
našeho regionu ve sféře lázeňství a cestovního ruchu není díky
citlivému a fundovanému přístupu tvůrců rozvojových plánů
třeba se obávat,“ říká hejtman
Josef Pavel.
Vlivy
SUAS
související
s významnou rolí producenta
ušlechtilých paliv a energií a
s výrazným přínosem v oblasti
ekonomicko-sociální jsou i vlivy
ekologické. Ochrana životního
prostředí se stala nedílnou součástí činnosti SUAS. Značný
důraz je kladen na snižování ekologické zátěže regionu v oblastech exhalací, odpadních vod a
odpadů, produkovaných technologiemi těžební i zpracovatelské
části.
„Jako příklady těchto snah je
řada ekologických akcí realizovaných v minulých letech a připravených k realizaci. Jedná se
hlavně o úspěšnou stabilizaci
systému čištění všech druhů
odpadních vod ze zpracovatelské
části s dosažením vysokých čistících efektů ve sledovaných ukazatelích. Proto kvalitativní para-

Pieta za „Jáchymovské peklo“

V pořadí patnáctý vzpomínkový akt se uskutečnil 29. května 2004 v Jáchymově, který byl v druhé polovině 20.
století neblaze proslulý svými pracovními tábory v uranových dolech. V těch zahynulo mnoho odpůrců komunistického režimu, kteří zde byli nuceni pracovat. Ty, kteří přežili do dnešních dnů, pozdravil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel (u mikrofonu).
„Vzpomínky na tuto hroznou dobu jsou pro nás poučením, velice drahou zkušeností, kterou nesmíme nikdy
zapomenout. Paměť národa se skládá právě z takových, často hořkých zkušeností. Národ, který by svou paměť
ztratil, by se vystavoval nebezpečí, že si podobnou zkušenost bude muset zopakovat,“ uvedl ve svém projevu
hejtman Josef Pavel.

metry odpadních vod vypouštěných do veřejných toků jsou
stále pod hranicí zpoplatnění.
Dále je to realizace důležité ekologické a současně rozvojové
akce SUAS odsíření kouřových
plynů teplárny Vřesová. Cílem
akce (a zkušební provoz to potvrzuje) je snížení emise SO2 ve spalinách kotlů divize Energetika
pod hodnotu přípustného emisního limitu. Další významnou
dokončenou ekologickou akcí je
intenzifikace odsíření divize Tlaková plynárna. Přínosem je zvýšení kapacity této jednotky a tím
podstatné snížení vypouštěného
znečištění. Důležitou součástí
ekologických aktivit jsou sanace
a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání, které probíhají v souladu s horním zákonem. Doposud byla dokončena
rekultivace na ploše cca 2 700 ha,
z toho plochy 1 500 ha lesnické,
1 100 ha zemědělské, 70 ha
vodní a 30 ha ostatní, například
vodní nádrže Michal a Boden,“
doplňuje František Štěpánek,
generální ředitel, Sokolovská
uhelná, a. s., (SUAS).

CzechInvest má novou
pobočku v K. Varech
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest otevřela
svou regionální kancelář pro Karlovarský kraj. Její pracovníci tak začínají zájemcům z řad podnikatelů, měst, obcí a dalších institucí poskytovat informace o strukturálních fondech EU a systému státní podpory.
„Podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů je novým
úkolem CzechInvestu. Zejména se jedná o podporu zpracovatelského
průmyslu a inovací,“ upozorňuje Zdeněk Jana, ředitel divize podnikatelských nemovitostí a regionů CzechInvestu, a dodává: „V rámci
zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií
tak vzniká jedno kontaktní místo, kde dostanou domácí i zahraniční
podnikatelé komplexní informace o všech formách podpory podnikání v České republice a jednotlivých programech.“
„Zpočátku bude naším úkolem informovat o možnostech využívání veřejných prostředků pro rozvojové projekty a propagovat
jednotlivé programy. Můžeme také poradit se zacílením projektu a
konečně budeme také přijímat formální žádosti o podporu,“ říká
Hana Nucová, regionální projektová manažerka CzechInvestu pro
Karlovarský kraj, a dodává: „Dále se budeme podílet na zprostředkování plateb konečným uživatelům, kontrolách realizace
projektů a jejich následném monitoringu. Samozřejmě se budeme
snažit, aby v našem regionu bylo úspěšných projektů co nejvíce.“
Celkem 13 zastoupení na úrovni krajů založil CzechInvest v souvislosti se svou novou rolí implementační agentury pro Operační program
Průmysl a podnikání a evropské programy na podporu podnikání. Zlepší se tak spolupráce s kraji, městy a obcemi, profesními a vzdělávacími
institucemi, krajskými hospodářskými komorami a ostatními regionálními subjekty na přípravě projektů a čerpání prostředků z fondů EU.
Kontakt: Hana Nucová, regionální projektová manažerka,
Na vyhlídce 53, Karlovy Vary, telefon: 353 116 226,
karlovyvary@czechinvest.org, www.czechinvest.cz

RED

Dotace na opravy památek pro obce
Krajský úřad Karlovarského kraje rozdělí letos 12 obcím celkem 10,6 milionu korun na opravy historických objektů v památkových rezervacích a zónách. Dotace, které obce získají na konkrétní akce, pokryjí ale jenom část celkových nákladů. Zbytek musí dorovnat radnice nebo vlastníci ze svého rozpočtu.

Nejvíce
peněz
na
záchranu
památek letos
získá Loket
na Sokolovsku, celkem
se jedná o 3,3
milionu
Jiří Behenský,
korun. Penínáměstek hejtmana ze město vyu(ČSSD)
žije například
na
opravu
a statického zajištění kostela svatého Václava. Náklady na tuto akci
jsou vyčísleny zhruba na 1,4 milionu korun. Z toho jeden milion
korun představuje dotace, o zbylé
náklady se podělí obec a církev.
Ještě nákladnější bude v Lokti
obnova vnějšího pláště Šlikovské
věže a přístavby, která přijde na
více než 1,5 milionu korun. Polovinu z nákladů bude hradit obec.
„Krajské město Karlovy Vary
získá z Programu regenerace
městských památkových rezervací a zón 630 tisíc korun na obnovu
požárem poničeného interiéru
Dvořákova sálu v Lázních III,“

www.kr-karlovarsky.cz

říká náměstek hejtmana Jiří
Behenský.
Podle Behenského pocházejí
dotace ze státního rozpočtu
a krajský úřad je pouze administrativně přerozdělí. „Do výše jednotlivých přidělených částek
tedy v podstatě nemůžeme zasa-

hovat. Přesto musí příspěvky do
200 tisíc korun, které se týkají
osmi obcí, projít radou kraje.
Příspěvky nad tuto hranici, určené pro čtyři obce, pak musí
schválit zastupitelstvo,“ dodává
Jiří Behenský.
RED

KOUPELNY

KUCHYNĚ

NÁBYTEK

BYDLENÍ

11/017/2/KK

Všechny typy bazénů, kompletní příslušenství, chemie

Prodej KVALITNÍCH SEDACÍCH SOUPRAV
ZAHÁJEN v 1. patře prodejny
- klasické
- rohové

-rozkládací

Moskevská 62, Karlovy Vary, Tel./fax: 353 230 513, mobil: 777 003 891

VÝHRADNÍ PRODEJCE KUCHYNÍ
pro okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb

- již 8 let

V ceně
kuchyňské
linky:
- zaměření
- grafický návrh na PC
11/019/1/KK

- odvoz

11/008/1/KK

- výnos
- montáž
- zapojení spotřebičů

ROZVODY TOPENÍ, VODY, KANALIZACE, PLYNU

Nábytek Lenka s.r.o., Závodu míru 63, KARLOVY VARY - Stará Role
Tel.+fax: 353 568 084
www.nabytek-lenka.cz
Tel.:
353 449 210, 353 449 205
e-mail: info@nabytek-lenka.cz

11/006/1/KK

kotle, radiátory, tepelná čerpadla, solární vytápění…

KOUPELNY rekonstrukce i novostavby
BAZÉNY vnitřní i venkovní
11/007/1/KK

Kompletní dodávky
od projektu po realizaci
Jenišov 68, 360 01 KARLOVY VARY
Tel/fax: 353 221 723, E-mail: info@lemigas.cz
www.lemigas.cz

Karlovy Vary

Jeden z největších karlovarských výrobců
a prodejců malířských a fasádních nátěrů

nejen naše výrobky zakoupíte na podnikové prodejně stavebnin v Karlových Varech-Bohaticích,
Jáchymovská 51, tel. 353 226 343, ale také veškerý stavební materiál – tvárnice YTONG, cihlové
bloky POROTHERM, suché směsi, cement, vápno, obklady, dlažby, zateplovací systémy, sádrokartony, vany a hydromasážní systémy, baterie...



Při nákupu nad 1000 Kč obdržíte po celý rok dárek!

V prodejně stavebnin neustále rozšiřujeme
sortiment prodávaného stavebního materiálu:

z
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w
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w
w
w
w

Právě teď nabízíme za bezkonkurenční cenu a ve vysoké kvalitě

PORYNK
PORYNK
STRÖHER
STRÖHER
ZÁMKOVÁ
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBA

11/024/1/KK

- přesné tvárnice a příčkovky

ZVEME VÁS DO NAŠICH PRODEJEN

- speciální tažené obklady a dlažby
- mnoho nových druhů za skvělé ceny

A samozřejmě naše výrobky
malířské nátěry řady

KUCHYŇSKÝCH LINEK A SPOTŘEBIČŮ
- Velký výběr rovných i rohových
kuchyní a spořebičů na ploše 150 m2
- Grafické návrhy a cenové kalkulace
na počkání a ZDARMA
- Dodácí lhůta 1 týden
- Záruka nejnižších cen
- Prodej na splátky bez navýšení ceny
- Doprava a montáž

11/018/1/KK

KESMAL
fasádní nátěry
FASADIN a
…a máte to NEJ ! FASANID-S

Karlovy Vary
Horova 12 (na kruhovém objezdu v centru)
tel./fax: 353 585 019
mobil: 777 914 481

Plzeň
Mikulášská třída 4 a 8
(50 m nad Hl. vlak. nádražím)
11/025/1/KK

tel.: 377 4567 22
Mobil : 777 914 483, 777 914 484

11/016/2/KK

!!AKCE!! Linka 1,80m
za 6.990,- Kč

www.kr-karlovarsky.cz

po-pá: 10-18, so: 9-12, www.kuchyne-plzen.cz
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40 jazyků kompletní služby
O
Y & TL U M

PØEKLADY &
TLUMOÈENÍ

technika, ekonomika, právo,
lékaøství, reklama…, osobní
dokumenty, ovìøování pøekladù

NOVÝ MĚSÍČNÍK KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE.
VYCHÁZÍ OD ZÁŘÍ 2003.

Noviny, které Vás informují o dění v regionu.
Noviny, které nepřehlédnete, noviny pro všechny generace!!!

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE

INZERCÍ U NÁS OSLOVÍTE

YES - pøeklady & tlumoèení
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

NEJŠIRŠÍ OKRUH OBYVATEL

(budova Povodí Ohøe s.p. pøímo
v centru mìsta u kruhového objezdu)

V KARLOVARSKÉM KRAJI

Tel./Fax: +420 353 221 053
mobil nonstop: +420 777 133 862
Email: preklady@yespreklady.cz

Dominantní náklad v regionu 132 000 výtisků!!!
Celý náklad distribuován zdarma do všech domácností na Karlovarsku, Sokolovsku, Chebsku.
Přehlednost inzerce - pouze 2 inzertní strany.
Barva zdarma - pozornost věnovanou inzerci ovlivní barva až o 46 %.
Slevy za opakování.

S tímto inzerátem sleva 5%
11/021/1/KK

!!!MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ CENA ZA INZERCI!!!
Měsíčník Karlovarský kraj vychází v roce 2004
Uzávěrka:

9. 9.

7. 10.

4. 11.

2. 12.

Zveřejnění:

20. 9.

18. 10.

15. 11.

13. 12.

OPRAVY A PRODEJ
LESNÍ
A ZAHRADNÍ
TECHNIKY
11/023/1/KK

Srpnové číslo vychází16. 8. 2004
uzávěrka inzerce je 5. 8. 2004
Věříme, že naší nabídky inzerce v měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ využijete a že se nám
podaří napomoci k obchodnímu úspěchu Vaší firmy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

Inzertní oddělení - Roman Zápolský
Tel./fax : 353 549 133, mobil : 777 193 779, e-mail: vary@consultants.cz

5=3

nově otevřená rybí restaurace
BOHATÝ VÝBĚR
Rybářská Bašta
JÍDEL
U kapličky

Rezervace na tel.: 353 235 034

!

PĚTIKOMOROVÁ PLASTOVÁ OKNA
ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
- stejná cena

tříkomorový systém

ALE velké finanční úspory za vytápění pětikomorový systém

v Karlových Varech
Tašovicích

Otevírací doba:
Po–Pá 11–23
So–Ne 17.30–23



z čerstvých
sladkovodních
i mořských ryb
a korýšů

Tel./fax: 353 566 473
e-mail: lesotech@mbox.vol.cz
Chebská 100, 360 06 KARLOVY VARY - Dvory

!

ŽÁDEJTE POUZE
PĚTIKOMOROVÝ
SYSTÉM!
ŽÁDEJTE OKNA
SE SÍLOU
RÁMU 70 mm!

- ČÍM VÍC KOMOR - TÍM VÍC TEPLA = UŠETŘENÉ PENÍZE!!!

Hroznětínská 183
KARLOVY VARY - OTOVICE

Koupím Váš zadlužený byt
nebo odkoupím Vaši nemovitost
před exekucí,
vše v hotovosti možno do 1 dne,
tel. 604 206 419

Fax 353 505 517
www.kalibra.cz

11/013/2/KK

Tel. 353 505 515

systémy pro okna dveře
zimní zahrady

OKNO? VRATA? ROLETU?

KALIBRA - TO NESPLETU!!!

SIMPLY CLEVER

PŮJČKY DO 100 000,- Kč

11/022/2/KK

DOSTUPNÉ
VŠEM!!!
BEZ RUČITELE
= DOŽIVOTNÍ VÝHODY

TEL.: 731 133 091

ˇ
Zkusební
jízda
Ano
Ne
ˇ
Od 28. kvetna
2004

352 350 920

www.skoda-auto.cz

www.carsbad.cz
11/010/2/KK

www.kr-karlovarsky.cz

CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
360 04 KARLOVY VARY

tel. 353 229 029, 602 110 657
fax 353 236 552
e-mail: autosalon.seat@carsbad.cz

CARS BAD, s.r.o.
K Nemocnici 2
350 02 CHEB

tel. 354 437 236, 606 683 500
fax 354 437 236
e-mail: carsbad.ch@iol.cz

11/009/2/KK

Seat finance od Škofinu • www seat.cz • SEAT info-line 800 130 303

I nformace

z úřadu
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Představujeme

Z CARS BADu se stal významný hráč
Automobilový průmysl je jedním z nejdynamičtěji
se rozvíjejících oborů ve světě a právem je označován za tahouna ekonomiky. Tato definice plně platí
také pro Českou republiku.
Posledním, a proto velice důležitým, článkem
řetězce nazývaným automobilový průmysl, jsou
autorizovaní prodejci nových vozů a značkové servisy. Toho si je dobře vědom management karlovarské společnosti CARS BAD, která zajišťuje prodej
a servis motorových vozidel v Karlovarském kraji
a patří mezi největší prodejce nových automobilů
v regionu.
Letos v lednu oslavila společnost devět úspěšných
let na automobilovém trhu Karlovarska. Od založení
CARS BADU 5. ledna 1995 byla realizována řada
vizí. Již na jaře 1995 byl postaven na zelené louce
autosalon Seat a do konce roku se podařilo otevřít
zastoupení v Sokolově. Za historickou událost je
možné označit zahájení výstavby autosalonu značky
Škoda, který se stal prvním důstojným stánkem
tuzemské automobilky v Karlových Varech.
Již rok po založení obdržel CARS BAD první oce-

nění za prodej seatů a byl vyhlášen úspěšným prodejcem automobilů prostřednictvím leasingu.V roce
1999 došlo v rámci rozložení sil k otevření nového
autosalonu Seat v Chebu.
„Před devíti lety jsme začínali na Jáchymovské
ulici v Karlových Varech v pěti lidech. Jaká bude
budoucnost jsme tehdy vůbec nemohli tušit. Trh
s novými automobily byl ve vývoji, stejně jako podmínky pro mladé firmy, a jak ukázal čas, řada podnikatelů složité období neustála.
Dnes mohu říci, že se CARS BAD stal významných hráčem na trhu v rámci západních Čech.
V současné době zaměstnáváme přímo 40 lidí, další
desítky zaměstnanců menších firem jsou na nás
závislé díky různým subdodávkám. Vedle prodeje
aut je důležitou součástí našich aktivit servis, kterým ročně obsloužíme přes 5 tisíc zákazníků,“ říká
jednatel společnosti Bohumil Hlavatý.
Z hlediska prodejního se může pochlubit získáním několika titulů pro aktivní prodejce. Ocenění
pro nejlepší prodejce automobilů Seat z celého světa
- Seat Golden dealer - převzali zástupci CARS BADu

Informace o plánu provádění
údržby a oprav na silnicích
Kraslice - Stříbrná a Kraslice - Bublava:
1. Silnice II/218 Kraslice - Stříbrná - kř. III/2187
Bude provedena dodavatelsky celková oprava souvislého úseku
výše uvedené silnice technologií velkoplošných výsprav (předpokládá se většinou oprava vozovkových vrstev v celé šíři), součástí
opravy bude i v nezbytné míře oprava propustků a provedení uzavíracího mikrokoberce v části úseku
fin. zdroje: 4.188 milionu Kč - z mimořádného příspěvku z rozpočtu
SFDI min. 600 000 Kč - z vlastního neinvestičního příspěvku KSÚS KK
předpokládaný termín:
zahájení - 1. 6. 2004 (po ukončení výběrového řízení)
dokončení - 30. 6. 2004
2. Silnice III/21046 a III/2187 Kraslice - Bublava - kř. III/2187
Bude provedena vlastními pracovníky souvislá údržba celého
úseku, budou prováděny také velkoplošné výspravy (frézování,
mezistřiky, teplá obalovaná směs)
fin. zdroje: dle potřeby, z rozpočtu střediska Krásná Lípa
předpokládaný termín:
zahájení - 1. 6. 2004
dokončení - 30. 6. 2004 V tomto úseku byly provedeny opravy souvislých úseků již v roce 2003 v rozsahu cca 1.350 milionu Kč

ve Španělsku již třikrát. Vedle toho se v Barceloně
pravidelně objevují pracovníci servisu v evropském
finále soutěže světové servisní sítě Seat - Golden Servicepeople. Kvalita prací prováděných zaměstnanci
společnosti v souladu s nejmodernějšími trendy byla
také opakovaně potvrzena udělením mezinárodního
certifikátu jakosti ISO 9002 a titulu Autoservis roku
2003 od Svazu autopraven ČR.
Společnost se od začátku zajímala o sportovní
a kulturní život v regionu. Management CARS
BADU si je totiž dobře vědom sounáležitosti s místem, kde podniká a západočeský lázeňský trojúhelník je přímo ideální pro uskutečňování prestižních
akcí nejrůznějšího typu. Úspěšná spolupráce byla
navázána s organizátory evropských a světových triatlonových pohárů, které jsou pořádány v Karlových
Varech, s mezinárodním filmovým festivalem,
s Tourfilmem, s Chopinovým festivalem v Mariánských Lázních a s pořadateli dalších společenských
akcí. „Musíme regionu, kde podnikáme, něco vracet. Nelze však o tom pouze diskutovat, důležité jsou
skutky. Proto se rádi stáváme partnery většiny podstatných sportovních a kulturních událostí,“ podotýká Bohumil Hlavatý.

Kvůli záruce kvality poskytovaných služeb CARS
BAD zavedl a nadále zavádí vlastní přísné standardy.
„Koupí automobilu v našich autosalonech péče
o zákazníky teprve začíná. Máme pro každého připraven systém originálních servisních služeb, které
nového majitele vozu doprovází od výběru vhodného typu a modelu až po výhodný výkup ojetých aut,“
vysvětluje Bohumil Hlavatý.
Autosalony CARS BADu neustále procházejí
vývojem. Před několika lety došlo k rekonstrukci
vnitřních prostor autosalonu Škoda v Karlových
Varech, zvelebovány jsou průběžně autosalony Seat
v Karlových Varech a v Chebu, mění se zázemí
firmy, přibyly plochy pro značku kvalitních ojetých
automobilů Auto-plus a rozšířil se sortiment o motocykly Yuki a jízdní kola Škoda a Seat.
„Karlovarský autosalon Seat čeká nyní velká
změna. V Karlových Varech vyroste moderní prodejní centrum. Zároveň pracujeme na rozšiřování
nabídky motorových vozidel a servisních služeb. Se
změnami, které nás nyní čekají, přijde samozřejmě
vytvoření dalších pracovních míst. Počítáme s přibližně dvaceti novými spolupracovníky,“ dodává jednatel společnosti CARS BAD.

Větrné elektrárny na Lubsku
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, oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru „3 větrné elektrárny a kabelová přípojka do hlavní rozvodny větrného parku“, obec
Nový Kostel, k. ú. Čižebná. Jedná se o větrný park 3 turbín Tacke TW/500 kW s následujícími technickými parametry :

- zdroj:

asynchronní generátor, 510/145 kW, 4-pólový, 6-pólový, 690
V/50 Hz, 1500/1000 ot./min, cos fí 0,86, eta > 0,95/ > 0,93
- pracovní rychlost větru:
3 – 25 m/s
- jmenovitá rychlost větru: 15 m/s
- maximální rychlost větru: 60 m/s (za klidu VE)
- činný výkon VE:
0 – 510 kW při cos fí = 0,86
- otáčky rotoru jmen.:
21 ot/min
- otáčky rotoru max.:
31 ot/min
- průměr rotoru:
36 m
3
- počet listů rotoru:
- věž-konická:
průměr 3,4 – 1,95 m, výška 40 m
- hmotnost:
74 100 kg
Stavba bude kumulována s větrnou elektrárnou, na kterou byl Krajským úřadem Karlovarského kraje vydán závěr zjišťovacího řízení pod č.j. 2796/ZZ/ZR/BA/03 ze dne 26. 9.
2003 pod názvem „Větrná elektrárna VE 315/II včetně přípojky pro rozvodnou síť v k. ú.
Čižebná“.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadu Karlovarského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství, na Městském úřadu Cheb a na Obecním úřadu
Nový Kostel. Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 23. června 2004 na KrajRED
ský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Nové sportoviště mohou
Chebané připomínkovat
do 6. července
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, oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Sportovní areál - Břehnická ulice“. Jedná se o vybudování nového areálu v Chebu, náhradou za
zrušení stávajících sportovišť. Ve sportovním
areálu je navržena tenisová hala se dvěma
kurty, lehkoatletická hala s běžeckým oválem
200 m, objekt zázemí se šatnami pro sportovce,
sociálním zařízením a s dalším vybavením
(posilovna, klubovny apod.). V areálu bude
dále, kromě parkoviště pro cca 80 automobilů,
umístěno 8 venkovních tenisových kurtů a 2
tréninkové prostory. Příjezd od areálu bude
z ulice Břehnická a z ulice Americká.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství a na
Městském úřadě Cheb. Vyjádření k oznámení
je možné zaslat nejpozději do 6. července 2004
na Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Okénko ředitele
V dnešním pokračování naší pravidelné rubriky vám ředitel žádostí o dávky státní sociální podpory
Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek přiblí- a v řízení o těchto dávkách?
Způsoby podání žádosti o dávky státní
ží problematiku dávek státní sociální podpory a sociálně
sociální podpory jsou shodné jako u dávek
právní ochrany dětí.

Oblast státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995
Sb., o státní sociální
Ing. Roman Rokůsek, podpoře, ve znění
ředitel Krajského
pozdějších předpisů,
úřadu Karlovarského a další prováděcí
kraje
předpisy. Státní sociální podpora není
součástí sociálního zabezpečení. Státní
správu ve státní sociální podpoře vykonávají:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí,
b) Krajský úřad,
c) Vybrané obecní úřady (od 1. 1. 2003 do
31. 3. 2004), úřady práce (od 1. 4. 2004)
Jak jsou rozděleny kompetence mezi
jednotlivé instituce státní správy
a samosprávy?
Ministerstvo práce a sociálních věcí je
ústředním orgánem státní správy, který
řídí a kontroluje výkon státní správy na
úseku státní sociální podpory, vede informační systém o dávkách státní sociální
podpory, jejich výši, o poživatelích těchto
dávek a žadatelích o dávky a osobách
s nimi společně posuzovaných.
Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti
rozhodnutí vybraných obecních úřadů, po
1. 4. 2004 bude rozhodovat o odvolání proti
rozhodnutí úřadů práce. Vedle toho má
krajský úřad vůči správním orgánům
I. stupně na úseku státní sociální podpory
působnost v oblasti metodického řízení,
kontroly a dozoru. V prvním stupni řízení
rozhoduje o prominutí podmínky trvalého
pobytu, proti tomuto rozhodnutí není ze
zákona přípustné odvolání. Žádost o prominutí podmínky trvalého pobytu se podává u příslušného prvoinstančního správního orgánu, který ji spolu se spisovou
dokumentací postoupí krajskému úřadu.
Rozhodování o dávkách státní sociální
podpory a jejich výplata přísluší po přechodné období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004

vybraným obecním úřadům (v bývalých
okresních městech). V Karlovarském
kraji dosud rozhodují o dávkách státní
sociální podpory Městský úřad Cheb,
Magistrát města Karlovy Vary a Městský
úřad Sokolov. Tyto úřady mají zřízena i tzv.
vzdálená kontaktní místa, která ovšem
nejsou samostatná, organizačně spadají
pod příslušný odbor Městského úřadu
Cheb, Magistrátu města Karlovy Vary či
Městského úřadu Sokolov. Od 1. 4. 2004
dojde ke změně kompetencí ve státní sociální podpoře a o dávkách státní sociální
podpory budou rozhodovat tzv. úřady státní sociální podpory, jimiž jsou v Karlovarském kraji Úřad práce Cheb, Úřad práce
Karlovy Vary, Úřad práce Sokolov, přičemž stávají kontaktní místa státní sociální
podpory zůstanou pro občany zachována.
Místní příslušnost správního orgánu
I. stupně se řídí místem trvalého pobytu
občana (oprávněné osoby).
Dávky státní sociální podpory poskytované v závislosti na výši příjmu jsou:
 přídavek na dítě
 sociální přípatek
 příspěvek na bydlení
 příspěvek na dopravu (bude od 1.7.2004
zrušen)
Ostatní dávky jsou:
 rodičovský příspěvek
 zaopatřovací příspěvek
 dávky pěstounské péče
 porodné
 pohřebné.
Dávky státní sociální podpory náleží
pouze za splnění podmínek daných zákonem o státní sociální podpoře a nárok na
dávku a její výplatu se uplatňuje podáním
žádosti. Oproti dávkám sociální péče mají
dávky státní sociální podpory svá specifika
a občané často zaměňují dávky státní sociální podpory s dávkami sociální péče.
Jsou nějaké odlišnosti v podávání

také ve vymezeném rozsahu vykonávat
jiné fyzické a právnické osoby, pokud
k takovým činnostem mají rozhodnutí
o pověření udělené krajským úřadem nebo
sociální péče s tím, že žádost nelze podat úřadem obce s rozšířenou působností.
ústně do protokolu, jelikož se podává na
tiskopisu předepsaném Ministerstvem Jaké jsou nejdůležitější činnosti, které
práce a sociálních věcí. Zákon ale umož- vykonávají obecní úřady obcí s rozšířeňuje učinit podání se souhlasem orgánu nou působností?
příslušného v řízení o dávkách též na počírealizace opatření na ochranu dětí, tj. 
tačové sestavě, která má údaje a obsah podávání návrhů soudu, např. na nařízení,
shodný s předepsaným tiskopisem. Navíc prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
zákon umožňuje podat žádost v elektro- na omezení, pozastavení nebo zbavení
nické podobě a elektronicky ji podepsat. rodičovské zodpovědnosti, na vydání předZa tímto účelem Ministerstvo práce a soci- běžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez
álních věcí zveřejnilo již některé formuláře jakékoliv péče, patří sem i výkon funkce
na webových stránkách. Řízení o přiznání opatrovníka a poručníka dítěte a zastupodávek státní sociální podpory má také své vání dítěte v občanskoprávním nebo trestzvláštnosti. Zákon výslovně stanoví, ve kte- ním řízení,
rých případech se vydává rozhodnutí,  rozhodování o svěření dítěte do péče
v ostatních případech se vydává oznámení,
budoucích osvojitelů a do péče fyzické
proti kterému je řádným opravným proosoby, která má zájem stát se pěstoustředkem námitka, o které nerozhoduje
nem,
krajský úřad, ale správní orgán I. stupně.  výkon vymezených činností v procesu
Teprve rozhodnutí, které je vydáno na
zprostředkování osvojení a pěstounské
základě námitky, může v odvolacím řízení
péče,
přezkoumat krajský úřad.
 zajišťování poradenské činnosti,
sledování výkonu ústavní výchovy
Lze o výplatu dávky státní sociální poda ochranné výchovy,
pory požádat zpětně?
 plnění stanovených úkolů v trestním
Na rozdíl od dávek sociální péče lze
a přestupkovém řízení proti mladisto výplatu dávek státní sociální podpory
vým, tj. účast v trestním řízení vedeném
žádat zpětně, a to 1 rok zpětně u dávek jedproti mladistvým a podávání návrhů
norázových (porodné, pohřebné, příspěsoudu např. na upuštění od výkonu
vek při převzetí dítěte, příspěvek na zakouochranné výchovy nebo propuštění
pení motorového vozidla) a 3 měsíce zpětpopř. podmíněné umístění mimo
ně od podání žádosti u dávek opakovavýchovné zařízení,
ných.
 plnění úkolů stanovených v rámci péče
o děti vyžadující zvláštní pozornost.
Kdo vykonává sociálně právní ochranu
dětí?
Jaká je působnost Krajského úřadu
Sociálně právní ochranu dětí, která je Karlovarského kraje?
upravena zákonem č. 359/1999 Sb., ve
Na tomto úseku působí Krajský úřad
znění pozdějších předpisů, vykonávají pře- Karlovarského kraje zejména v oblasti
devším obecní úřady obcí s rozšířenou náhradní rodinné péče, tj. ve zprostředkopůsobností a v zákonem stanoveném roz- vání osvojení a pěstounské péče. Obecní
sahu také všechny obce kraje, Krajský úřady obcí s rozšířenou působností vyhleúřad Karlovarského kraje, Úřad pro mezi- dávají vhodné děti pro náhradní rodinnou
národně právní ochranu dětí v Brně péči i osoby vhodné stát se osvojiteli nebo
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. pěstouny, vedou spisovou dokumentaci,
Sociálně právní ochranu dětí mohou kterou postupují k dalšímu zpracování

www.kr-karlovarsky.cz

a posouzení krajskému úřadu. Krajský
úřad po odborném posouzení dětí i žadatelů vede jejich evidenci a vyhledává pro
děti vedené v evidenci vhodné žadatele
s cílem zajistit dítěti plnohodnotný život
v ucelené(náhradní) rodině.
Jaké děti je možné osvojit nebo převzít
do pěstounské péče?
Děti právně volné, o které nejeví vlastní
rodiče zájem. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem
a původní rodinou, u pěstounské péče
nikoliv. Soud může na návrh rozhodnout
o tom, že osvojitel bude zapsán v matrice
místo rodiče osvojence. Pěstoun při péči
o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva
a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací
povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě
a spravovat jeho záležitosti má pouze
v běžných věcech.
Jakému procesu se žadatelé na krajském úřadu podrobují?
Absolvují psychologické testy a pohovor v rozsahu téměř celého dne a po
odborném posouzení se rozhodne o zařazení žadatelů do evidence.
Kdo a za jakých podmínek si může
požádat krajský úřad o pověření
k výkonu sociálně právní ochrany dětí?
Sociálně právní ochranu dětí mohou
vykonávat i právnické nebo fyzické osoby
na základě rozhodnutí o pověření k této
činnosti. O pověření rozhoduje krajský
úřad, v některých případech MPSV ČR
nebo obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Podmínkou pro vydání pověření je podání písemné žádosti, předložení
dokladu o ukončeném vzdělání, bezúhonnost všech fyzických osob, které budou
sociálně právní ochranu poskytovat, zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon této činnosti, vlastnické
nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, kde bude činnost poskytována
a potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně právní činnosti a provozování zařízení sociálně právní
ochrany.
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Krásná země začíná letos v našem kraji
Velké letní cyklistické putování Krásná země startuje letos v našem kraji. Druhý
ročník projektu na podporu domácí turistiky se uskuteční s podtitulem „putování napříč Českou republikou" a stejně jako vloni ho pro nejširší veřejnost připravila agentura CzechTourism.

První etapa startuje 25. června
v 10.00 v Chebu. Cyklisté navštíví
Františkovy Lázně, motýlí farmu, na
oběd se zastaví v Novém Drahově
a přes Sokolov dojedou až do Lokte,
kde bude od 15.00 hodin probíhat
zábavný program ve středověkém
stylu. Zahraje kapela Bantry Bay,
zatančí čarodějky Celtic, bude zde
i plivač ohně. Děti si budou moci
zaskákat v nafukovacím hradu
i nechat se „lapit mouchou“. Připraveno je také mnoho soutěží, a to nejen
pro děti.
Druhá etapa vyráží v sobotu v 10.30

K ultura

KARLOVARSKÝ KRAJ

z Lokte směrem k Bečovu nad Teplou
do Mariánských lázní, kde bude připraven odpolední hudební program
(jazzový koncert, dětský folklórní
soubor Marjánek, pěvecký sbor
Doubravánek a skupina Hm…).
Pokud jste například z Karlových
Varů, kterými trasa neprochází,
můžete se přidat v Lokti (po cyklotrase EE (204) je to do Lokte pouhých
13 km a start je z tohoto důvodu až
v půl jedenácté).
Třetí etapa vyjede z Mariánských
Lázní v 9.30 přes Klášter Teplá, Konstantinovy Lázně až k vodní nádrži

VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI PRO ŠKOLY SEVEROZÁPADNÍCH
ČECH ZABODOVALY DĚTI Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
V březnu 2004 vyhlásil měsíčník Impulsy Krušnohoří výtvarnou soutěž
pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Karlovarského a Ústeckého kraje. Záštitu nad soutěží převzali hejtmani
obou krajů, Josef Pavel a Jiří Šulc. Úkolem bylo výtvarně (jakoukoliv
technikou) znázornit „Jak vidím svůj kraj“. Distribuci propozic soutěže
zajistili pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Do uzávěrky soutěže přišlo do redakce časopisu Impulsy Krušnohoří 150
prací z celého Severozápadu. (Žáci škol z Karlovarského kraje poslali celkem 114 obrázků, což jsou více než dvě třetiny ze všech příspěvků.) 30
prací bylo porotou vybráno pro putovní výstavu. Pět z těchto prací pak
bylo oceněno zvláštními cenami.
Ocenění:
L. Večeřa ze ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary
O. Růžička ze ZŠ Kosmonautů Děčín
K. Boumová ze 3. ZŠ Chodov
T. Vopat ze 2. ZŠ Kraslice
J. Kadlečíková ze ZŠ Tuhnice–Karlovy Vary.
Zvlášť byly oceněny tři školy:
ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary jako nejlepší škola Karlovarského kraje
ZŠ Metelkovo náměstí Teplice jako nejlepší škola Ústeckého kraje
ZŠ Toužim za originální přístup (seriál o regionálních krojích)
Nejhezčí obrázky si mohou prohlédnout návštěvníci Krajského úřadu
Karlovarského kraje do 25. června v přízemí budovy A.

Hracholusky. Etapy měří okolo 50
kilometrů a účastníci budou mít vždy
možnost prohlédnout si nejlákavější
místní turistické památky. Peloton
kraj opustí za obcí Smrčí Dvůr ve třetině třetí etapy, aby pokračoval přes
Česko a Moravu do Hrčavy v Moravskoslezském kraji. Přidat se však
můžete ke kterémukoli z 20 pečlivě
připravených cyklistických úseků.
Cyklistům bude po celou dobu akce
k dispozici doprovodné vozidlo, které
zajistí přepravu bagáže a technickou
podporu. Celý projekt také provází
soutěž o nejzajímavější vzkaz a fotosoutěž.
Prohlédněte si webové stránky projektu na www.krasnazeme.cz a přidejte se - stačí kolo, helma a dobrá
nálada!

Karlovarský kraj vás zve na
mezinárodní letiště v Karlových
Varech na Den otevřených dveří
 9.00-14.00 hod. prohlídky letištních prostor, přistavených letadel, letištní
techniky,
 12.00 hod. seskok parašutistů
 13.00 hod. seskok parašutistů
 9.00-12.00 hod. projížďky autobusem po přistávací ploše
 14.00 hod. ukončení
Po dobu trvání akce lze využít nabídky AEROKLUBU:
- vyhlídkové lety nad město, případně nad Loket za sníženou cenu
360,- Kč/osobu, 15 min.
- tandemové seskoky pro veřejnost s možností natočení na video,
cena 3 500,- Kč + na přání kameraman 1 500,- Kč
Rezervace letů a seskoků na telefonech: 353 331 107, 607 674 502

Paličkování bylo v Krušnohoří tradiční řemeslnou činností,
jejíž počátky sahají až do poloviny 16. stol., kdy na saské straně
Krušnohoří v oblasti kolem
Annabergu působila Barbara
Uttmanová. Založila zde první
paličkářskou školu, zasloužila
se o zavádění nových vzorů a ve
snaze zlepšit sociální situaci
chudých obyvatel v Krušnohoří
zaměstnávala na 900 žen, šlo
výhradně o domáckou práci.
A právě s jejím jménem je spojován vznik krajkářství v Krušných horách.
Zpočátku byly krajky výrazem
majetnosti, a proto byly ještě
v 17. stol. vydávány tzv. vrchnostenské zákazy, které poddanskému lidu zakazovaly používání
paličkovaných krajek na vlast-

ním oblečení. Tyto oděvní pořádky přestaly platit v době osvícenství a krajky se začínaly v jednoduchých formách objevovat i na
slavnostním ošacení venkovského lidu, zdobeny byly ponejvíce
čepce, šátky, kapesníčky, manžety.
Celé 18. století svou převládající módou krajek paličkování
dosti přálo. Poptávka klesla až
zavedením strojové krajky (1809
vznik tzv. bobbinetového stroje),
kdy ruční práce nemohla konkurovat strojové produkci. A tak
paličkování v průběhu 19. století
střídala konjunktura s hlubokým
úpadkem. Kolem roku 1880 pracovalo v Krušnohoří na 16 tisíc
krajkářek. Významné byly také
krajkářské školy zřízené roku
1813 samotným císařem Františkem I. na Božím Daru, Měděnci,
v Jáchymově, Kraslicích, v Lokti,
z nichž poslední tři existovaly až
do roku 1918.
Částečnou renesanci paličko-

Na opravy Hartenbergu přispěje i kraj
Novou střechu hradní věže a kaple a další
zajištění statiky některých stěn plánuje na
letošní rok majitel zříceniny hradu Hartenberg Bedřich Loos. K uskutečnění plánů mu
mohou pomoci peníze, které za Karlovarský
kraj přislíbil náměstek hejtmana Jiří Behenský (ČSSD).
„Kraj má pro letošní rok ve svém rozpočtu
vyčleněno zhruba 5 milionů korun na opravu podobných památek. Z nich se jistě
dostane i na Hartenberg Bedřicha Loose.
Kolik peněz ale dostne, záleží na rozhodnutí
Rady kraje a její kulturní komise,“ říká Jiří
Behenský (na fotografii uprostřed).
Náměstek hejtmana pro oblast kultury,
lázeňství, památkové péče a cestovního
ruchu Jiří Behenský se spolu s hejtmanem
Josefem Pavlem zúčastnil 24. května setkání
se zástupci firem přímo v troskách hradu. Ti

Pozvánka
Krajské muzeum Karlovy Vary
červen, červenec, srpen 2004 Muzeum
na Nové louce 23, Karlovy Vary
Otevřeno St-Ne: 9 – 12 a 13 – 17 , telefon:
353 226 252, vstupné: stálá expozice –
dospělí 30, děti, studenti, důchodci 15,
rodina 55, výstava – dospělí 20, děti 10.

KRUŠNOHORSKÁ PALIČKOVANÁ
KRAJKA
Výstava bude součástí doprovodného
programu v rámci 11. Světového krajkářského kongresu konaného v Praze.
Od 1. 7. do 12. 9. 2004, vernisáž ve středu
30. 6. v 17.00

Krajské muzeum Karlovy Vary
pobočky

50 LET VE VAZBĚ
Knižní umění Jana a Jarmily Sobotových červen, červenec, srpen 2004
z Lokte
Od 8. 7. do 5. 9. 2004, vernisáž ve středu Muzeum v Nejdku
nám. Karla IV. 238
7. 7. v 17.00

Muzeum Zlatý klíč

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 legislativního a právního
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz



vaná krajka prodělává na přelovedoucí odboru kancelář hejtmana
mu 19. a 20. století.
Ing. Werner Hauptmann
Krušnohorské
krajkářství
tel.: 353 502 117
navzdory nelehké minulosti si werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz
zachovalo svoji tradici dodnes.

Současné krajkářky se tímto vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
řemeslem již neživí, ale jde
Miroslav Očenášek
o zájmovou činnost, při níž obnotel.: 353 502 126
vují původní vzory a uplatňují je miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
zejm. na prostírání, dečkách

a ubrusech. Díky takové skupině
vedoucí odboru krizového řízení
krajkářek může muzeum na
Ing. Bohuslav Vachuda
výstavě předvést i repliky krajek,
tel.: 353 502 190
jež byly zhotoveny podle původ- bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz
ních předloh (podvinků) ze sbír
kových fondů muzea.
vedoucí odboru kontroly
Zveme Vás tedy na výstavu,
Ing. Zdeněk Brázda
kde uvidíte, jak paličkovaná krajtel.: 353 502 215
ka vznikala a vzniká. K příležitos- zdenek.brazda@kr-karlovarsky.cz
ti výstavy bude vydána stejno
jmenná publikace autorky Marie
vedoucí ekonomického odboru
Vránové, která bude i v němecIng. Olga Jurištová
kém a anglickém jazyce.
tel.: 353 502 266
Výstava bude přístupná od 1.
olga.juristova@kr-karlovarsky.cz
7. do 12. 9. 2004 v Muzeu Zlatý

klíč, Lázeňská 3, Karlovy Vary.
vedoucí majetkoprávního odboru
KURÁTORKA VÝSTAVY LENKA ZUBAČOVÁ

zde také slíbili pomoc při opravě této památky.
„Například Sokolovská uhelná, a. s.,
nabídla prostřednictvím generálního ředitele Františka Štěpánka materiální podporu.
Památka, která by se měla zatraktivnit nejen
pro turisty z našeho regionu, by se měla stát
součástí sítě cyklotras. Majitel Hartenbergu
Bedřich Loos loni získal od Karlovarského
kraje částku 100 tisíc korun, které využil na
projektovou dokumentaci. Na jejím základě
se uskuteční letošní opravy hradu,“ pokračuje náměstek Behenský.
Podle něj je štěstí, že soukromých majitelů památkově chráněných objektů, kteří se
snaží o jejich záchranu, je v Karlovarském
kraji víc. Pomáhají tak podporovat pro region tak důležitý cestovní ruch.
„Tito lidé věnují své úsilí a prostředky na
záchranu jednotlivých památek a za to jim
patří velký dík,“ dodává náměstek BehenRED
ský.

Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 270
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru investic
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Martin Leichter
tel.: 353 502 461
martin.leichter@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



Stálá expozice:
Výstavy: první patro
Archeologie Karlovarska, příroda Karlovarska, historie Karlových Varů, karlo- VLADAŘ – TAJEMSTVÍ MINULOSTI
varské lázeňství, umělecká řemesla na Od 3. 6. do 11. 7. 2004,
Karlovarsku, sklo, porcelán.
Výstavy:



PROGRAM 1. 7. 2004:

Krušnohorská paličkovaná krajka
Výstava bude součástí doprovodného programu v rámci
11. Světového krajkářského
kongresu konaného v Praze.

Kontakty
na krajský úřad

Stálá expozice:

Lázeňská 3, Karlovy Vary
Dějiny města a národopis kraje
Otevřeno St-Ne: 9 – 12 a 13 – 17 , telefon:
353 223 888, vstupné: dospělí 20, děti, stu- Výstavy:
denti, důchodci 10, rodina 25, přednáška
MODELY LODÍ STŘEDOVĚKÉ
20, EVROPY A DĚJINY
ČESKOSLOVENSKÉ MOŘEPLAVBY
Stálá expozice:
Atmosféra Karlových Varů na přelomu Prodlouženo do konce srpna !
století v obrazech W. Gauseho;
Otevřeno St-Ne: 8.30 – 12 a 13 – 16.30,
telefon 353 925 702, vstupné: dospělí 20, děti, studenti, důchodci 10, - rodina 30, Výstavy: přízemí

Královská mincovna v Jáchymově Muzeum Žlutice
Hornické nám. 37

Velké náměstí 1
Otevřeno do konce září
Stálá expozice: Dějiny Žluticka; Hrdelní
Stálá expozice:
Jáchymovské epištoly – historie dolování a právo v minulosti
mincovnictví; Jáchymovské peklo – historie Otevřeno do konce září; otevřeno 9 – 12 a 13
koncentračních táborů 50. let 20. století; Obra- –17 , telefon 353 395 357, vstupné: dospělí
zy krušnohorského malíře Gustava Zindela
20, -děti, studenti, důchodci 10, - rodina 30, -

Stálá výstava::
TRADICE A ZVYKY KRUŠNOHOŘÍ
Sváteční ženské lidové kroje bývalého
Loketska, kroj žlutický, předměty do
domácnosti, šperky, dílna přadleny
a paličkářky, kresby Antona Drumma
a fotografie Josefa Hofmanna.
Otevřeno St-Ne: 9 – 12 a 13 – 17, telefon:
353 811 695, vstupné: dospělí 20, -děti,
studenti, důchodci 10, - rodina 30, -

Muzeum v Horní Blatné
Bezručova 127

Stálá expozice:
Těžba cínu v západním Krušnohoří, dějiny Hornoblatenska
Otevřeno: lichý týden stř. – pá 9.30 –
15.00, sudý týden st – pá 14.00 – 18.00, so
– ne – 9.00 – 12 a 14.00 – 17.00, telefon:
353 892 046, vstupné: dospělí 10, . děti,
studenti, důchodci 5,- rodina 20, -

www.kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
PaedDr. Karel Černík
tel.: 353 502 443
karel.cernik@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
Mgr. Miroslava Kurcová
tel.: 353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz


odbor zdravotnictví
tel.: 353 502 625
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr
tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí odboru Krajský
živnostenský úřad
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313, fax 353 502 252
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

D oprava
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Informace pro cestující v Integrované dopravě Karlovarského kraje
Zavádění integrovaných dopravních systémů je jedním z významných úkolů, které
si Rada Karlovarského kraje stanovila v oblasti rozvoje Karlovarského kraje
a uvedla je ve svém programovém prohlášení na období 2001-2004.

„Vybudování integrovaného dopravního systému je
také nedílnou součástí střednědobých
a dlouhodobých cílů
vytyčených v materiálu Koncepce rozvoje
dopravy
a dopravní infraIng. Jan Zborník,
struktury v Karloprvní náměstek
varském kraji, který
hejtmana (ODS)
na základě programového prohlášení
Rady kraje zpracoval Odbor dopravy
a silničního hospodářství Krajského
úřadu Karlovarského kraje,“ informuje
první náměstek hejtmana Jan Zborník.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje na
přelomu roku 2002 a 2003 zřídilo ke
splnění tohoto náročného úkolu příspěvkovou organizaci Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Po roce pilné práce je již
možno předložit občanům Karlovarského kraje výsledek v podobě realizace
zkušebního provozu první fáze Integrované dopravy Karlovarského kraje –
IDOK.

jízdenku dle současně platného tarifu
dopravce.
3. Do každé zóny je zařazeno území větších měst a obcí a jejich místních
částí.
4. Cestující jedoucí mezi zastávkami
zařazenými do IDOK je odbaven
v zónovém tarifu. Cestující jedoucí do
míst nebo z míst, která leží mimo
území IDOK, je odbaven v kilometrickém tarifu příslušného dopravce,
nebo kombinací zónového a kilometrického tarifu.
5. Cena jízdního dokladu v rámci jedné
zóny je stejná bez ohledu na délku
cesty nebo počet přestupů v rámci
časové platnosti jízdního dokladu.
6. Každá stanice či zastávka je přiřazena k určité číselně označené zóně
IDOK. Mezi sousedícími zónami jsou
tzv. hraniční zastávky. Hraniční
zastávka je taková zastávka, v níž
končí územní platnost jízdního dokladu IDOK pro zónu, ze které spoj
vyjíždí a začíná územní platnost jízdního dokladu IDOK pro zónu, do
které spoj vjíždí.

Výdej jízdních dokladů

Jízdními doklady v IDOK budou bezkontaktní čipové karty (BČK), na které
Základní informace
budou nahrány 30 denní časové jízden1. Cílem první fáze IDOK je zařazení ky klouzavé:
městské hromadné dopravy v Sokolově, příměstské autobusové dopravy
 Plnocenné
a železniční dopravy do jednoho
 Zlevněné (pro děti od 6 do15 let
systému. Zavedení IDOK tak umožní
věku)
široké veřejnosti cestovat dopravními
BČK s nahranými časovými jízdenkaprostředky městské hromadné
dopravy, autobusy příměstské dopra- mi jsou nepřenosné. Cestujícím, kteří již
vy, osobními a spěšnými vlaky po vlastní BČK vydanou dopravci Autobusy Karlovy Vary, a. s. a LIGNETA autoúzemí IDOK na jeden jízdní doklad.
2. První fáze zkušebního provozu IDOK busy s. r. o. bude uznávána v IDOK po
bude zahájena 1. 7. 2004 a budou do zakoupení příslušné časové jízdenky Seznam linek a spojů, tratí
ní zapojeni dopravci: Autobusy Karlo- pro určitou zónu IDOK. Cestující, kteří a vlaků zařazených do IDOK
vy Vary, a. s., České dráhy, a. s., nevlastní žádnou BČK, si ji budou moci
od 1. 7. 2004
VIAMONT, a. s., LIGNETA autobusy zakoupit na obvyklých předprodejních
s. r. o., ČI-DU, spol. s r. o., Jindřich místech u dopravců Autobusy Karlovy Do IDOK budou zařazeny:
 Všechny linky MHD v Sokolově
Vary, a. s. a LIGNETA autobusy s. r.
Cvinger.
provozované firmou Autobusy Karo. Předprodejní místa budou označena
O Tarifu IDOK
lovy Vary, a.s.
symbolem IDOK. V první fázi realizace
1. Zavedením zkušebního provozu IDOK bude předprodej časových jízde Veřejná příměstská osobní autobuIDOK se neruší žádné současné tari- nek probíhat pouze na autobusovém
sová doprava provozovaná na
fy dopravců zařazených do IDOK.
území IDOK dopravci: Autobusy
nádraží v Sokolově a v Infocentru Cho2. Zavedení IDOK nabízí další alternati- dov.
Karlovy Vary, a. s., LIGNETA autovu veřejné osobní dopravy tím, že se
busy s. r. o., ČI-DU, spol. s r. o.,
Všechny jízdní doklady budou po
zavádí nový tarifní zónový systém. dobu své platnosti přestupné v zónách,
Jindřich Cvinger
Cestující má možnost výběru, zda-li pro které byly zakoupeny a platí v celé
 Osobní a spěšné vlaky provozované
se v území IDOK bude pohybovat na síti linek, spojů, tratí a vlaků v příslušné
na území IDOK dopravci: České
jízdní doklad IDOK nebo si zakoupí zóně IDOK.
dráhy, a. s., VIAMONT, a. s.
Do IDOK nebudou zařazeny:
 Linky dálkové autobusové dopravy
 Rychlíky, expresy, vlaky IC a EC
 Stranice a zastávky dopravců zapojených v IDOK budou označeny
symbolem IDOK.

Výňatek z Tarifu IDOK
Smluvní přepravní podmínky IDOK
platí na vymezených úsecích všech
linek a tratí zařazených do Integrované
dopravy Karlovarského kraje. Na všech
linkách a tratích zařazených do IDOK
platí Tarif IDOK a také jednotlivé tarify
zúčastněných dopravců. Informace
u dopravců a u Koordinátora IDOK:
353 504 414, 353 504 407, 353 504 405

Několik příkladů použití integrovaných
jízdních dokladů (IJD) v IDOK:
 Cestující z Horního Slavkova do Sokolova, který využívá MHD Sokolov, si může zakoupit IJD pro zóny 1 a 3. Při nástupu do vozidla předloží IJD a zaplatí z elektronické peněženky nebo hotově pouze úsek do hraniční zastávky, tj. Horní
Slavkov, porcelánka. Dále pokračuje na IJD s tím, že v oblasti zón 1 a 3 může v období jeho platnosti jezdit se všemi
dopravci zúčastněnými v IDOK libovolně tak, jak potřebuje.

 Cestující z Krajkové do Sokolova si může zakoupit IJD pro zóny 1 a 6. Při nástupu do vozidla předloží IJD a nic již dále
neplatí. V oblasti zón 1 a 6 může v období časové platnosti IJD využít služeb dopravců zapojených do IDOK libovolně
tak, jak potřebuje, včetně jízd v MHD Sokolov.

 Cestující z Krásna do Kynšperka si může zakoupit IJD pro zóny 1, 2 a 3 a libovolně v těchto zónách cestovat nejen do práce
a z práce jako dosud, ale bez dalšího připlácení může v rámci časové platnosti IJD cestovat za kulturou, rekreací atd.

 Cestující z Karlových Varů do Sokolova, který využívá MHD Sokolov, si může zakoupit IJD pro zóny 1 a
3. Při nástupu do vozidla předloží IJD a doplatí
z elektronické peněženky nebo hotově pouze úsek
do hraniční zastávky, tj. Nové Sedlo, Jalový Dvůr.
Úsek z této zastávky již má předplacen. IJD může
tento cestující na území zón 1 a 3 využít dle potřeby
na libovolném spoji, k libovolnému počtu jízd s využitím služeb dopravců zapojených v IDOK. Omezen
je jen časovou a územní platností IJD.

www.kr-karlovarsky.cz
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