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Školství
K začátku nového školního roku
jsme připravili ucelený přehled
škol zřizovaných krajem a další
informace k této oblasti.
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Osobnost kraje

Karlovarský kraj vyhlašuje 2. roč-
ník ankety Osobnost Kraje za rok
2006 v kategoriích Firmy a Nezis-
kové organizace a udělení zvláštní
ceny za mimořádný přínos kraji.
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Doprava
Opravy mostů jsou od roku 2004
součástí projektu Rekonstrukce
a opravy souvislých úseků silnic
II. a III. třídy v Karlovarském
kraji, včetně oprav a rekonstruk-
cí všech součástí a příslušenství.
Těch opravených stále přibývá.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Vážení čtenáři, 
je tu opět září

a s ním začátek
nového školního
roku. Pro prvňáč-
ky to znamená
něco nového
v jejich životě,
vstup do školního

prostředí, kde se naučí nejen novým
vědomostem, ale také začnou přijímat
odpovědnost za své školní povinnosti. 

Studenti prvních ročníků středních
škol se tímto okamžikem začínají při-
pravovat pro své budoucí povolání či
pro další odborné studium. O tom, jaké
se jim v letošním roce otevřely nové
možnosti a jaký zájem o jednotlivé
obory je, se můžete dočíst uvnitř toho-
to čísla.

Středoškoláky a učně z posledních
ročníků čeká v tomto školním roce stu-
dijní maraton, který završí maturitní
a závěrečné zkoušky. Po jejich absolvo-
vání se budou mnozí z nich rozhodovat
pro další odborné studium. 

Kraj si uvědomuje určitý nedostatek
vysokých škol na svém území. Aby roz-
šířil nabídku možností vysokoškolské-
ho studia, podporuje vznik nových
detašovaných vysokoškolských praco-
višť. Od letošního podzimu nabízí pří-
padným zájemcům novou studijní pří-
ležitost konzultační středisko vysoké
školy Bankovní institut, které je nově
otevřeno v budově Střední odborné
školy pedagogické, Lidická ulice 40. 

Toto pracoviště doplňuje nabídku
možností vysokoškolského studia
v Karlovarském kraji. Dalšími vysoko-
školským, pracovišti v kraji jsou již tra-
dičně chebská Ekonomická fakulta
Západočeské univerzity, soukromá
Vysoká škola Karlovy Vary nebo napří-
klad pracoviště 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy, které v Mariánských
Lázních nabízí možnost studia oboru
fyzioterapie. 

Vzdělání je v určitém smyslu investi-
ce. Investice, která sice stojí určité
úsilí, ale která v budoucnosti přináší
své ovoce. Přeji proto všem žákům,
učňům i studentům, aby školní rok
2006/2007 byl pro ně rokem úspěš-
ným.

JUDR. JOSEF PAVEL

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

loupek hejtmanaS

Nejdek – Obyvatelé Nejdku
mohou prostřednictvím interne-
tové aplikace Navigátor strážníků
MěP (ale i jinými způsoby) dávat
městským policistům adresné
podněty pro jejich práci. Přehled
o práci městské policie (včetně
„kontroly“ toho, jak policisté řeší
podněty od občanů) poskytuje
Nejdeckým internetová stránka-
Monitoring činností MěP.

Sokolov – Do takzvaných podni-
katelských inkubátorů, které
vyrostly v postupně upravova-
ném prostoru mezi sokolovskými
ulicemi Husitská a Vítězná, se už
zanedlouho začnou stěhovat
první nájemci. Šest samostat-
ných objektů určených přede-
vším pro drobnou výrobu prošlo
v polovině srpna kolaudací a nyní
již zbývá dokončit pouze posled-
ní terénní úpravy v okolí budov. 

Cheb – Ve Valdštejnské obrazár-
ně chebského muzea probíhá v
současné době putovní výstava
nazvaná Znovuobjevené Krušno-
hoří, jejímž autorem je mladý kul-
turolog, publicista a fotograf Petr
Mikšíček. Návštěvníci se tady
prostřednictvím srovnávacích
fotografií můžou seznámit s tím,
jakou proměnou prošla západní a
centrální část pohoří v průběhu
zhruba posledních sta let.

Získat značné množství finanč-
ních prostředků z Evropských
fondů mohou školy a školská
zařízení v Karlovarském kraji
zejména v plánovacím období
2007–2013 v rámci projektů
z Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.
Zpracováním kvalitních projektů
se jim tak může otevřít cesta
k novým a dosud nerealizovatel-
ným novinkám, které přispějí ke
zkvalitnění a zpestření výuky
a umožní žákům lepší vzdělání.

„Důležitou součástí činnosti
škol je jejich zapojení do projek-
tů, jež se i pro ně stávají nezane-
dbatelnou cestou získávání
finančních prostředků. Zatím jen
málo z nich se přihlašuje napří-
klad do výzev vyhlášených
v rámci jednotlivých programů
EU. Dá se říci, že školy se teprve
s větším či menším úspěchem
učí, jak tyto projekty tvořit,“ říká
radní pro oblast školství Kamil
Řezníček a doufá, že právě nové
plánovací období školy maximál-
ně využijí. Za roky 2003–2006
činil příspěvek EU téměř 69 mili-
onů korun. 

Ministerstva 
se školy nebojí

Daleko širší je účast škol v roz-
vojových programech vyhlašova-
ných ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České
republiky, ze kterých však nelze
získat tak velký objem prostřed-
ků. 

Pokračování na straně 4

Školy vydělají na projektech
PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY

Modrá stuha za společen-
ský život patří obci
Hájek, Zelená za péči o zeleň
a životní prostředí obci Tře-
beň a Bílá stuha za činnost
mládeže Dolnímu Žandovu.

„Cílem soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova

k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit roz-
manitost a pestrost uskuteč-
ňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou
veřejnost na význam venko-
va,“ vysvětlil hejtman Josef
Pavel. 

Soutěže se v letošním roce
zúčastnilo 24 obcí kraje. Vítěz-
ná vesnice postupuje do celo-

státního finále. Obdrží dotaci
ministerstva pro místní rozvoj,
která bude i letos zřejmě zhru-
ba půl milionu korun. Finanč-
ní odměnu z ministerstva
dostanou i držitelé ostatních
stuh. Od Karlovarského kraje
získá Šabina 45 tisíc korun na
uspořádání slavnosti spojené
s předáváním ocenění.

Kromě vítězné Šabiny pře-
vezme ocenění Královské
Poříčí na Sokolovsku, a to
hned dvakrát. 

Pokračování na straně 8

Cestující čeká komfort
v soupravě Regionova 

První dvě sériové motorové
jednotky Regionova, které
jezdí na regionálních tratích
Karlovarského kraje, symbo-
licky předal hejtmanovi Jose-
fu Pavlovi náměstek generál-
ního ředitele Českých drah
pro osobní dopravu Jiří Kolář
přímo ve stanici Karlovy
Vary–Dolní nádraží. Oba také
slavnostně lahví sektu pokřtili
logo Karlovarského kraje na
vlakovém voze.

„Nahrazení současných
motorových vlaků Regiono-
vou je posun vpřed. Změnil se
komfort pro cestující, poziti-
vum vidím i v tom, že tento
typ vlaku poskytuje prostor
pro tělesně postižené, cestují-
cí s kočárky i cykloturisty,“
uvedl hejtman Josef Pavel. 

Jednotky Regionova jsou
v Karlovarském kraji nasaze-
ny na trati Mariánské

Lázně–Karlovy Vary a na trati
Karlovy Vary– Potůčky. V blíz-
ké budoucnosti budou jezdit
i na dalších tratích, například
Cheb–Aš. 

České dráhy neuvádějí
v Karlovarském kraji do pro-
vozu pouze nový vlak. Součás-
tí je také ucelený koncept pro-
pagace kraje, turistického
ruchu a ekologické železniční
dopravy nazvaný Regionovou
Vaším krajem. Předané jedno-
tky již byly označeny logoty-
pem Karlovarského kraje
a jejich název doplněn na Kar-
lovarská Regionova. Interiér
motorové jednotky bude
vybaven stojany a rámečky
pro informační materiály
o zajímavostech Karlovarské-
ho kraje. Do nich je možné
umístit propagační letáčky
a například mapu a další infor-
mační materiály.                (AFI)

Obec Šabina na Sokolovsku získala Zlatou stuhu pro vítěze
krajského kola soutěže Vesnice roku. Hodnotitelská komise
ocenila ještě dalších jedenáct obcí v regionu. Karlovarský kraj
uspořádal soutěž už popáté. Poprvé však byla nejúspěšnější
obec ze Sokolovska. V předchozích letech bodovaly pouze ves-
nice z Chebska.

Vesnicí roku se stala obec Šabina

Střípky z kraje

„Debata se zástupci Evropské
komise na speciálním semináři
ukázala jisté obavy, zejména pokud
jde o zajištění centralizovaného
systému monitorování, řízení
finančních toků a kontroly v příštím
sedmiletém období, pro které EU
přislíbila České republice přes 680
miliard korun,“ uvedl zástupce Kar-

lovarského kraje Werner Haupt-
mann a prohlásil, že je vše adminis-
trativně i technicky připraveno.

Pascal Boijmans, který na
semináři komisi zastupoval, zdů-
raznil nutnost důkladné administ-
rativní připravenosti krajů na čer-
pání evropských dotací. 

Pokračování na straně 4

Kraj zabojoval
o evropské peníze

Werner Hauptmann na konferenci přivítal také Ulricha Beyera
(vlevo), vedoucího německého zastoupení Svobodného státu Sasko
v Bruselu.                                                                     Foto archiv

Rozmetat obavy členů Evropské komise, zda jsou české kraje orga-
nizačně schopné přijmout finanční prostředky z Evropských fondů
v plánovacím období 2007–2013, se pokusili zástupci regionů
v čele s Wernerem Hauptmanem.

FOTO ARCHIV
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O dosavadních zkušenostech
s přípravou a uskutečňováním
regionálních operačních progra-
mů diskutovali v Bruselu regio-
nální politici, experti a zástupci
Evropské komise, Evropského
parlamentu a Výboru regionů.
Akci pořádalo Zastoupení Karlo-
varského kraje v Bruselu ve spo-
lupráci s dalšími českými kraji. 

„Celodenní konference, nazva-
ná Numbers One in Interchange
– Czech and European Experien-
ce, měla dvě části. Po kulatém
stolu, u kterého se řešily spíše
technické otázky, české kraje
během odpoledne představily již
některé uskutečněné projekty
realizované z finančních pro-
středků SROP a seznámily pří-
tomné s připravenými projekty
příštího finančního období 2007
až 2013,“ řekl Werner Haupt-
mann, ředitel zastoupení Karlo-
varského kraje v Bruselu. 

Finance z EU naposledy
Díky konferenci získali účast-

níci možnost vyměnit si zkuše-
nosti s přípravou na příští pro-
gramovací období, jež bude pro
české kraje důležité ze dvou
důvodů. Prvním z nich je fakt, že
se bude pravděpodobně jednat
o poslední období, kdy bude ČR
moci čerpat pomoc z EU fondů

v rámci takzvaného Cíle 1 – Kon-
vergence pro nejméně rozvinuté
regiony Evropy. Druhým je pak
skutečnost, že na rozdíl od let
2004–06 bude čerpání realizová-
no prostřednictvím regionálních
operačních programů, což zajistí
možnost lepšího zacílení inter-
vencí, ale zároveň uloží nové
povinnosti s řízením těchto pro-
gramů.

Systém plateb 
čekají změny

Pascal Boijmans, který je
v Evropské komisi zodpovědný
za realizaci Kohezní politiky

v ČR, se dotkl problematiky níz-
kého čerpání České republiky
v období 2004–06, které je podle
jeho hodnocení dáno složitostí
systému finančního řízení. 

„Systém plateb v České repub-
lice je velmi komplexní, velmi
komplikovaný,“ řekl a zdůraznil,
že pro příští období je nutné udě-
lat změny. Je velmi vhodné uva-
žovat například i o poskytování
zálohových a průběžných plateb
na realizaci projektů. Česká
republika dostává od Unie ročně
16 procent plánované alokace
právě na průběžné financování.
Tyto peníze by neměly zůstávat
na účtu, aby z nich republice ply-
nuly úroky, tyto peníze musí být
používány pro-aktivně,“ řekl
doslova.

Kraj pořádal semináře
„Pro všechny členy delegací

z krajů, kteří na konferenci přije-
li, jsme připravili i doprovodný
program na druhý den. Nejdříve
se uskutečnily dva semináře
(Role krajů v oblasti vědy
a výzkumu a PPP – Projekty na
regionální úrovni), večer násle-
dovala neoficiální setkání s pra-
covníky generálního ředitelství
pro regionální rozvoj Evropské
komise. Doprovodné akce se
konaly v sídle našeho zastoupe-

ní,“ podotkl W. Hauptmann. Za
Karlovarský kraj se konference

zúčastnil první náměstek hejtma-
na Jan Zborník a krajská vyjed-

navačka ROP Irena Ptáčková.
DAVID HRDINA

S lovo zastupitele

Kraj se připravil na čerpání evropských peněz

„Projekt byl realizován od
dubna 2005 a týká se integrace
lidí, u nichž je narušeno začleňo-
vání do společnosti, tedy mentál-
ně postižení, senioři a podobně.
Cílem celého projektu je zlepšit
profesní úroveň pracovníků soci-
álních služeb, podpořit rozvoj
sociálních služeb v Karlovar-
ském kraji zavedením strategic-
kého plánování a zvýšit kvalitu
a dostupnost poskytování sociál-
ních služeb,“ vysvětluje radní
pro oblast sociálních služeb
Ellen Volavková.

Součástí projektu bylo také
vydání dvou odborných publika-
cí. Nákladem 1000 kusů vyšel
odborný materiál Rozvoj kvality

sociálních služeb v Karlovar-
ském kraji – Výstupy projektu
Phare 2003. Další je publikace
Přehled poskytovatelů sociál-
ních služeb na území Karlovar-
ského kraje (druhé vydání, také
nákladem 1000 kusů). Jde
o aktualizované vydání již existu-
jící databáze poskytovatelů soc.
služeb k datu 1. 5. 2006.

Celý projekt uzavřela veřejná
prezentační konference (22.
května 2006), které se zúčastnili
zástupci měst a obcí, nestátních
neziskových organizací a experti
z občanského sdružení Instand
Praha (institut pro podporu
vzdělávání a rozvoj kvality ve
veřejných službách).

Cílem sociálních služeb je
umožnit lidem v nepříznivé soci-
ální situaci využívat místní insti-
tuce, poskytující služby veřejnos-
ti, zůstat součástí přirozeného
místního společenství, žít
v rámci možností běžným živo-
tem. Poskytované sociální služby
musí zachovávat a rozvíjet
důstojný život těch, kteří je vyu-
žívají. Je důležité, aby byly bez-
pečné a odborné. 

„Karlovarský kraj podporuje
rezidenční celoroční sociální
služby krajského významu, při-
čemž objekty a pozemky, ve
kterých jsou služby poskytová-
ny, musí být v majetku kraje.
Kraj podporuje také sociálních
služby, které umožňují klien-
tům setrvat v jejich přirozeném
prostředí, tedy například
v rodině,“ doplňuje E. Volavko-
vá.

(LAM)

Werner Hauptmann

V této budově v centru Bruselu se potkávají zástupci všech evropských regionů                            Foto archiv

Lidé získají kvalitnější sociální služby
Celkem tři nové pilotní vzdělávací programy a na osm desítek pro-
školených pracovníků  v sociálních službách, to je dobrý výsledek
projektu Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji, který
financovala Evropská unie. Podpořila ho částkou 132 tisíc eur, bez
povinnosti příspěvku kraje.

Policistům a záchranářům patří dík za CzechTek

Poděkovat policistům a všem
členům složek integrovaného
záchranného systému za zajiště-
ní technoparty CzechTek přišel

osobně hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel.

Vyslovil jim velké uznání za
profesionálně odvedenou práci,

která přispěla k hladkému koná-
ní celé akce. „Jsem rád, že díky
spolupráci policistů, složek inte-
grovaného záchranného systé-

mu i Karlovarského kraje probě-
hla celá akce bez vážnějších pro-
blémů,“ řekl Josef Pavel.

(HAD)

Vážení přátelé, 
dovolte mi, abych vás informo-

val o činnosti Klubu zastupitelů
za ČSSD v Zastupitelstvu Karlo-
varského kraje. Před necelými
dvěma roky jsme se stali opět
součástí koalice, která sestavila
Radu Karlovarského kraje
a která připravila Programové
prohlášení na roky 2004 až 2008.
Jsme tedy „v poločase“ a může-
me již (alespoň částečně) bilan-
covat. Programové prohlášení
navazuje na prohlášení z minulé-
ho volebního období, a tak obsa-
huje zejména ty úkoly, na kte-
rých byla politická shoda již dříve
a které se postupně realizují. 

Snad největším zásahem do
života kraje je právě realizovaná
optimalizace sítě středních škol
v kraji. Právě k 1. září začaly slučo-
vané školy fungovat v nových pod-
mínkách. Věřte mi, milí spoluob-
čané, že z průběhu optimalizace
jsem měl, asi z důvodu mé peda-
gogické praxe, velké obavy. Dnes
ale mohu říci, že dokumenty, které
přijaly k této věci Rada kraje
i Zastupitelstvo Karlovarského
kraje, jsou vyvážené a průběh slu-
čování proběhl bez větších problé-
mů. Předpokládám, že čas ukáže
správnost nastoupené cesty.

Podobně (tedy bez větších
problémů) proběhlo i sloučení
tří bývalých okresních nemocnic
do jednoho subjektu. Podařil se
cíl tohoto kroku, a to že pacient
nesmí změny poznat. A když, tak
jedině ty k lepšímu. Nemocnice
(jak již bylo nejednou řečeno)
neměly při převodu na kraj stej-
né startovní podmínky. A tak
jedině jeden právní subjekt může
tyto nerovnosti (např. v platbách
od pojišťoven) vyrovnat. V sou-
časné době se ukončují audity
jednotlivých činností Karlovar-
ské krajské nemocnice, a. s.
a budou následovat další nezbyt-

né kroky k udržení rozsahu
a kvality poskytované péče. S tím
souvisí i případný přechod
nemocnice na neziskovou orga-
nizaci. Krajský výkonný výbor
ČSSD uložil všem našim kraj-
ským zastupitelům prosazovat
přechod na neziskovou nemocni-
ci v případě, že to bude pro paci-
enta a pro kraj výhodné. A podle
toho se zachováme.

Jako předseda Klubu zastupi-
telů musím s radostí konstatovat,
že dva naši členové (RNDr. Pavel
Vanoušek a Ing. Jaroslav Fiala,
CSc.) se stali poslanci Poslane-
cké sněmovny Parlamentu ČR.
To svědčí bezpochyby o jejich
odborných, ale i politických kva-
litách. Ještě jednou jim ke zvole-
ní blahopřeji.

Všichni členové klubu zastupi-
telů pracují ve výborech a komi-
sích a zejména těm, kteří jsou
předsedy (J. Fiala, P. Vanoušek,
V. Hanzl a V. Veselý), děkuji za
dosavadní práci.

Jsem přesvědčen, že i v násle-
dujících dvou letech bude náš
klub platnou součástí koalice a že
budeme moci před volbami v roce
2008 konstatovat splnění našeho
Programového prohlášení.

RNDr. Petr Horký (ČSSD)

Za prvních sedm měsíců letošního roku navštívilo internetové strán-
ky Karlovarského kraje více než 110 tisíc uživatelů, kteří vyhledávali
informace na zhruba 600 000 stránkách. Ve stejném období loňského
roku to bylo přibližně 80 tisíc návštěvníků na 470 000 stránkách. Za
celý rok 2005 přitom navštívilo základní krajské weby přes 142 tisíc
hostů. Ti shlédli na 800 000 stránek. Nejnavštěvovanější je web kraj-
ského úřadu na adrese www.kr-karlovarsky.cz, měsíčně si jej prohléd-
ne na 15 tisíc lidí. Občané také často využívají web nazvaný Občan
a úřad, kde najdou základní informace o všech 132 obcích kraje. Oblí-
beným webem především mezi cyklisty je Cykloportál Karlovarského
kraje. Na jaře a v létě na něm hledá informace o cyklostezkách a cyk-
lotrasách více než 600 lidí měsíčně. 

Zájem o krajský web roste

Mgr. Ellen Volavková, radní
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množstevní slevy! 
Možnost splátkového prodeje

Výrazné

SC-60556/1

SC-60570/1 

inzerce

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
Michal Jílek    608 200 525 SC
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Na našem stavebním trhu se již během
března objevila nová moderní střešní krytina
s názvem Tegalit. Stala se vyhledávanou kryti-
nou všech stavebníků, stavařů a architektů,
kteří dávají přednost moderním jednoduchým
tvarům.

Když se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme,
že architektonická tvář rodinných, bytových i
ostatních staveb se během posledních pěti let
výrazně změnila. Moderní architektura si
vysloveně libuje v jednoduchých až strohých
tvarech, na stavbách začíná jednoznačně domi-
novat dřevo, sklo a ocel. Moderním trendům
se samozřejmě podřizuje i tvar a vzhled střech.
Valbové, polovalbové a mansardové střechy
pomalu ustupují do pozadí a na výsluní zájmu
stavebníků se začínají objevovat pultové a sed-
lové střechy s nižším sklonem a střídmými
barvami.

Těmto moderním trendům vychází vstříc
firma Bramac, která se snaží vždy velmi rych-
le zareagovat na nové požadavky stavebníků,

stavařů a architektů. Jejím vstřícným krokem
a zároveň podanou pomocnou rukou vůči
moderní české architektuře je novinka, která
se objevila na našem trhu během března. Tou
novinkou je nový model - taška s názvem Tega-
lit. Tato betonová střešní krytina odpovídá
trendům architektury 21. století. Její rovný,
jednoduchý, střídmý tvar a klasické zbarvení
ladí se vzhledem moderních staveb. Je jakousi
třešinkou na dortu, která s celou stavbou
doslova souzní. Zároveň však tato moderní
krytina dokáže značně zvýraznit konstrukční
prvky ze skla i dřeva, které chceme, aby na
budově dominovaly. 

Střešní taška Tegalit, vyrobená z vysoce
kvalitního probarveného betonu, má hladký
povrch, na němž samozřejmě nebude chybět
ani prověřená povrchová úprava Protector
(pětinásobná ochrana). Společnost Bramac
nabídne tuto krytinu ve třech moderních
barevných provedeních: v cihlově červené,
břidlicově černé a šedé. Jedna taška Tegalit o

rozměru 330 x 420 mm váží 5,2 kg, její závěsná
délka činí 398 mm a krycí šíře 300 mm. Což
znamená, že na jeden metr čtvereční pokrývač
spotřebuje zhruba deset kusů tašek Tegalit.
Taška Tegalit je vhodná na střechu se sklonem
od 25 stupňů. Při nižším sklonu je nutné pro-
vést doplňková opatření. 

Taška Tegalit je nabízena včetně kompletní-
ho střešního systému. Firma Bramac poskytuje
na tašku Tegalit (stejně jako na jiné své krytiny)
opět dvě písemné záruky: 30letou záruku na
kvalitu materiálu a mrazuvzdornost a 15letou
záruku na funkčnost střešního systému.

Kontakt:
BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.
Miroslav Machalec – oblastní manažer
pro okr. KV, SO, CH, TC
Mobil: 721 969 766
e-mail: miroslav.machalec@bramac.com
web: www.bramac.cz

Střecha jinak, než ji znáte Firma Bramac opět vychází vstříc moderním trendům
Dům 21. století si zaslouží moderní tvar i vzhled střešní krytiny Tegalit

Historický úspěch zaznamenal
Karlovarský kraj coby úspěšný
spolutvůrce mezinárodního pro-
jektu ITACA. Toho se účastní
sedm partnerů z pěti evropských
destinací. Jejich cílem je zlepšení
aktivit cestovního ruchu v pro-
storu CADSES, který je defino-
ván jako prostor střední Evropy
od Jadranu po Balt, od Dunaje po
Černé moře.

„Projekt ITACA má přispět
k udržitelnému ekonomickému
a územnímu rozvoji založenému
na lepším propojení ochrany pří-
rody a jejím vhodné ekonomické
využívání prostřednictvím eko-
turismu. Tento cíl bude realizován
prostřednictvím nadnárodní stu-
die právního prostředí všech
zúčastněních regionů, která bude
využita pro dané území zejména
pro oblast lesnictví a pro vlastníky
půdy,“ uvedl náměstek hejtmana
Jiří Behenský.

Dále bude vypracována nadná-
rodní marketingové studie
k vytvoření a podpoře ekologic-
kých koridorů ve vzájemném
vztahu ke specifickým produk-
tům ekoturismu, například cyk-
loturistice a vodáctví a to s využi-
tím sítě Natura 2000. Snahou je
i vytvořit jednotnou propagační
značku cestovního ruchu celého
regionu.

Kromě Karlovarského kraje je
dalším českým partnerem spo-
lečnost Investon, s. r. o. Ostatní
partneři pocházejí ze Slovenska,
Polska, Maďarska a Itálie.

Celkové náklady jsou 800 tisíc
eur, avšak podíl Karlovarského

kraje je pouze 64 tisíc eur.
„V rámci všech projektů ČR byly
v této výzvě pouze dva projekty
podávány českými LEAD partne-
ry. Tedy partnery zodpovědnými
za celý projekt, a jedním z nich je
právě ITACA a Karlovarský kraj.

Projekty, kde byli zapojeni
čeští partneři z našeho regionu,
byly podány celkem čtyři
a z toho tři byly úspěšné,“ říká
náměstek Behenský.

Projekt MISTER je zaměřen
na revitalizaci brownfields, tedy
nevyužívaných průmyslových,
vojenských a jiných areálů
a ploch. Partnerem je v tomto
případě Velká Hleďsebe a její
nevyužitý vojenský areál. Dalším
českým partnerem je společnost
Golfer, s. r. o.

Posledním podaným a podpo-
řeným projektem za účasti čes-
kého partnera je RIMADIMA,
zaměřená na řízení rizik
a katastrof a prevence přírodních
katastrof v horských a zalesně-
ných regionech. Za Karlovarský
kraj je v tomto projektu zastou-
pena společnost Pozemkový spo-
lek Berkut.

Řízení i partnerství v meziná-
rodním projektu takovýchto roz-
měrů je nejen velmi přínosné pro
tento region, ale je to významná,
nezanedbatelná a velmi náročná
zkušenost, která bude význam-
ným benefitem Karlovarského
kraje i pro další programovací
období EU, kde bude možnost
tento typ mezinárodní úrovně
prohlubovat a zdokonalovat. 

(AFI)

ITACA pomůže Velké Hleďsebi

Kompletně zrekonstruovaný
most přes řeku Rolavu v Nové
Roli otevřel slavnostně hejtman
Karlovarského kraje Josef Pavel.
Náklady na opravu této dopravní
stavby činily 7,5 milionu korun.

Oprava mostu je součástí pro-
jektu Rekonstrukce a opravy
souvislých úseků silnic II. a III.
třídy v Karlovarském kraji, včet-
ně oprav a rekonstrukcí všech
součástí a příslušenství za úče-
lem zvýšení zbytkové životnosti.

„Tento projekt řeší uvedení nej-
významnějších silnic v Karlovar-
ském kraji do odpovídajícího
stavu,“ uvedl hejtman Josef Pavel.
„Jsou do něj zařazeny silnice v cel-

kové délce 200 kilometrů. Jde o tři
stavby, z nichž každá je rozdělena
do tří etap,“ upřesnil hejtman. 

V každé stavbě mělo být zre-
konstruováno 60 až 70 kilometrů
silnic, v každé etapě 20 až 30 kilo-
metrů. První etapa první stavby
byla zahájena v roce 2004, kdy
byly zrekonstruovány úseky sil-
nic II/220 ze Staré Role do Nejd-
ku a II/209 z Mezirolí do Chodo-
va v celkové délce 20 km. Nákla-
dy na tuto rekonstrukci činily 90
milionů korun. Součástí těchto
úseků jsou i tři mosty v Nejdku,
před Nejdkem a právě v Nové
Roli. Všechny jsou už zrekon-
struovány.                              (HAD)

„Úspěšná realizace projektu ITACA oživí cestovní ruch v celém karlo-
varském regionu,“ říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.   Foto archiv

ŘIDIČE TĚŠÍ OPRAVENÉ MOSTY

Poslední milion a tři sta tisíc
korun zbývá pro letošní rok ve
fondu Programu regenerace
městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón,
který financuje Ministerstvo kul-
tury České republiky. Kraj o této
částce rozhodne v září. „V rámci
tohoto programu rozděluje pení-
ze Karlovarský kraj a žadatelé
z regionu získají celkem 8,73
milionu korun. Radní a zastupite-
lé zatím přidělovali peníze ve
třech etapách,“ říká radní pro
oblast kultury Jiří Behenský.

V té první získaly města a obce
téměř pět milionů. Více než pěti-
nu této částky dostaly například
Františkovy Lázně. Město peníze
využije na opravu omítek na slou-
pech kolonády na náměstí Míru
nebo obnovu soch na Izabelině
promenádě. Zhruba půl milionu
může v rámci tohoto programu
investovat Horní Slavkov, který
bude pokračovat v rekonstrukci
historického Pluhova domu. Dále
si rozdělily finanční prostředky na

obnovu a zkrášlení historických
městských staveb také Loket,
Ostrov, Toužim, Teplá či Žlutice. 

„V první etapě předložili vlast-
níci kulturních památek z jedno-
tlivých památkových rezervací
a zón pětadvacet žádostí v celko-
vé výši přesahující pět a půl mili-
onu korun,“ doplňuje radní.

Ve druhé etapě byla podána
a schválena jediná žádost na 100
tisíc korun. Částka bude použita
na opravu fasády včetně břidlico-
vého štítu měšťanského domu na
Masarykově náměstí čp. 62
v Teplé. Ve třetím kole usilovalo
pět žadatelů o příspěvky v celko-
vé výši 1,68 milionu korun. Tři
chebští žadatelé si mezi sebou
rozdělí 173 tisíc. Římskokatolická
farnost v Chebu získala 92 tisíc na
opravu fary, další peníze půjdou
na rekonstrukci dvou městských
domů rovněž v Chebu. „Krajští
radní na svém červencovém zase-
dání také doporučili zastupitel-
stvu ke schválení příspěvky pře-
vyšující 200 tisíc korun. Jednotliví
žadatelé by si mezi sebou měli
rozdělit půldruhého milionu. Za
téměř 900 tisíc korun bude opra-
vován Chebský hrad, o více než
300 tisíc požádal Ostrov na rekon-
strukci areálu zámku a kostela sv.
Jakuba Většího, dalších 300 tisíc
chce Cheb na opravu Písečné
brány,“ vypočítává J. Behenský.
Zbývá vyčerpat částku 1,3 milio-
nu korun. O rozdělení posledních
příspěvků by měly rozhodovat
rada kraje a zastupitelstvo na
svých zářijových jednáních.

(AFI)

Na památky zbývá milion

Peněz na obnovu památek je
v kraji stále potřeba.   Foto archiv

Zrekonstruovaný most na silnici
II. třídy v Nejdku na Karlovarsku
dokončili v termínu pracovníci
firmy SMP CZ, a. s. Stavební
práce, které trvaly více než devět
měsíců, přišly na téměř čtyři
a půl milionu korun.

inzerce

Více než 12 milionů korun stála opra-
va komunikace a mostu na vozovce
II/220 před Nejdkem. V rámci stavby
byla mimo jiné firmou Viamont DSP,
a. s., provedena úprava nepříznivých
směrových poměrů úseků silnice
v délce zhruba 240 metrů. 
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„Dosud fungovala jednotná
pravidla pro odbor kultury
a odbor školství, mládeže
a tělovýchovy. V oblasti spor-
tu jsme přidělovali příspěvky
jen na sport, nyní budeme
poskytovat příspěvky i pro
volnočasové aktivity dětí
a mládeže, zejména pak pro
neziskové organizace pracují-
cí s dětmi a mládeží do 26
let,“ vysvětlil radní pro oblast
školství Kamil Řezníček.

V oblasti volnočasových
aktivit jsou příspěvky určeny
na podporu činnosti Krajské
rady dětí a mládeže Karlovar-
ska, vznikajících informač-
ních center pro mládež a akcí
nestátních neziskových orga-
nizací pracujících s dětmi
a mládeží do 26 let. „Podpo-
rujeme tak mimo jiné vznik
těchto nových neziskových
organizací,“ dodal Kamil Řez-
níček. 

Dotace v oblasti sportu

mohou získat kromě jiných
vrcholoví sportovci z kraje
a organizace zabývající se
mládežnickým sportem. 

„Příspěvky v oblasti sportu
kraj poskytne na realizaci
projektů, které mají regionál-
ní a nadregionální význam,
zahrnují aktivity, na kterých
má kraj zájem, významně
prezentují region a není
možno je realizovat z běž-
ných provozních prostředků
žadatele,“ vysvětlil dále
Kamil Řezníček. 

Písemná žádost o poskyt-
nutí příspěvku musí být doru-
čena do 10. listopadu roku,
po kterém následuje rok rea-
lizace projektu. Za den doru-
čení se považuje přijetí žádos-
ti podatelnou Krajského
úřadu Karlovarského kraje.
V letošním roce podpořil kraj
oblast sportu 8,5 miliony
korun.  

(HAD)

Na sedm desítek informačních tabulí v českém,
německém a anglickém jazyce, umístěných podél
řeky Ohře v úseku od Chebu po Boč, usnadňuje
vodákům pohyb po tomto oblíbeném vodním toku. 

„Každá tabule také nabídne poučení o konkrét-
ním pojmu nebo úkonu z vodáckého světa. V mís-
tech, kde se nacházejí jezy, bude na tabuli infor-
mace, jak je možno tuto překážku v řece překonat.
Pokud se budou vodáci těmito radami řídit, sníží
se riziko úrazů, mnohdy s tragickým koncem,“
vysvětluje první náměstek hejtmana Jan Zborník.

Tabule budou také informovat o tom, kde se
právě dotyčný nachází, jaké kulturní památky, pří-
rodní a historické zajímavosti jsou v okolí. U obcí

najdou vodáci na ceduli informace o vsi samotné,
včetně například možností ubytování.

V letošním roce uvažuje Karlovarský kraj ještě
o vytvoření malého informačního letáku k projektu.
Vodáci mohou získat samolepky s logem Vodácké
Ohře, které lze nalepit na loď. To vše se děje pod
patronací pracovní skupiny pro Vodáckou Ohři, ve
které spolupracují vodáci s Povodím Ohře. 

„Největším problémem řeky jsou stále tábořiště
a kempy. Jejich kvalita se ale postupně zlepšuje.
V této oblasti kraj do budoucna uvažuje o účasti
v njakém z integrovaných projekto podpořených
Evropskou unií,“ doplnil J. Zborník.           

(LAM)

Velvyslance Kazašské republiky
Dr. Šaripa Omarova a hejtmana
regionu Amola Kazašské republiky
Mažita Esenbajeva (na fotce zpra-
va) přivítali na přátelské návštěvě
představitelé Karlovarského kraje
v čele s Josefem Pavlem. 

Karlovarský kraj je třetím čes-
kým regionem, který kazašská
delegace v rámci poznávání naší
republiky navštívila. Velvyslanec
Omarov seznámil představitele
kraje se svou misí v České repub-
lice. „Karlovy Vary dobře znám,
léčil se tady i náš prezident. Naši
občané jsou zde častými hosty,“
uvedl kazašský velvyslanec.
„V tom případě jste měl náš kraj
navštívit jako první,“ kontroval
s úsměvem hejtman Josef Pavel.

Na návštěvu Karlových Varů
přijel Esenbajev z Baden-Badenu, kde v těchto dnech pobývá na pracovní návštěvě. „Není to ale naše
první setkání,“ upřesnil hejtman Pavel. „Poprvé jsme se sešli před osmi lety na celosvětové konferenci
představitelů městských a regionálních samospráv v Jeruzalémě. Shodou okolností se jí zúčastnila také
primátorka partnerského města Baden-Badenu, Sigrun Lang. Již tam se pan Esenbajev živě zajímal
o lázeňství a cestovní ruch.“

Kazašští hosté se zajímali také o průběžné vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu a o vzdělávání
manažerů obecně. Diskuse se dotkla i možností využití mezinárodního letiště Karlovy Vary. Dalším
tématem byl rozvoj zpracovatelského průmyslu, například výroby porcelánu a skla.                        (LAD)

Sportovcům přispějí radní podle nových pravidel
Nová pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní a volno-
časové aktivity z krajského rozpočtu začala platit 1. srpna 2006.

Vodáky povedou po Ohři tabule

Kazašský velvyslanec návštivil kraj

Školy vydělají na projektech
Dokončení ze strany 1

Nejvíce jsou zastoupeny pro-
jekty k čerpání účelově určených
finančních prostředků státního
rozpočtu v rámci Státní infor-
mační politiky ve vzdělávání, při-
čemž dotace pro rok 2006 činí
3,7 milionu. 

Kraj přispěl úspěšným
„Celkem 12 krajskými střední-

mi školami bylo podáno dohro-
mady 39 projektů, ze kterých
bylo po vyhodnocení 27 vybráno
k realizaci. Na jejich dofinanco-
vání byl v rámci plnění schvále-
ného dlouhodobého záměru
poskytnut příspěvek z rozpočtu
Karlovarského kraje ve výši 1,4
milionu korun, podíl samotných
škol představuje téměř 500 tisíc,“
shrnuje radní.

Nový rok přinesl 
nové ředitele

Nový školní rok s sebou také
přinesl změny ve funkcích ředite-
lů škol. Pod novým vedením zača-
ly pracovat Střední průmyslová
škola keramická Karlovy Vary,
Gymnázium a střední odborná
škola Aš, Střední odborná škola

pedagogická, gymnázium a vyšší
odborná škola Karlovy Vary,
Základní škola při Dětské lázeň-
ské léčebně Miramonte Marián-
ské Lázně a Dětský domov a škol-
ní jídelna Horní Slavkov. 

Do rady může každý
„Do povědomí občanů se také

postupně dostává fakt, že v prů-
běhu minulého školního roku
začaly při všech základních,
středních a vyšších odborných
školách nově fungovat školské
rady jako orgány, které umožňu-
jí zákonným zástupcům nezleti-
lých žáků, zletilým žákům a stu-
dentům, pedagogickým pracov-
níkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě
školy, a to v rozsahu daném škol-
ským zákonem,“ upozorňuje
K. Řezníček.

Přípravné třídy 
pomáhají

Karlovarský kraj bude podle
něj i v tomto školním roce věno-
vat značnou pozornost vzdělává-
ní žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami. K zajištění péče
o tyto žáky bude v jím zřizova-

ných školách působit 8 asistentů
pedagoga. Pro děti v posledním
roce před zahájením povinné
školní docházky, které jsou soci-
álně znevýhodněné a u kterých
je předpoklad, že zařazení do
těchto tříd vyrovná jejich vývoj,
zřídil kraj pro tento školní rok 5
přípravných tříd.

Dalším důležitým úkolem
kraje je pokračování přestavby
dětských domovů na zařízení
rodinného typu tak, jak ukládá
platná legislativa. 

DAVID HRDINA

„To, že bylo toto trestní oznáme-
ní odloženo s tím, že nejde o pode-
zření z trestného činu, mě překva-
puje,“ konstatuje hejtman Josef
Pavel. „Znamená to, že každý
může bezdůvodně a v rozporu se
skutečností veřejně prohlašovat,
že hospitalizace v Karlovarském
kraji je životu a zdraví nebezpečná,
a přitom nešíří poplašnou zprávu?
Zřejmě stačí potom, když zjistí, že
by mohl nést trestní odpovědnost,
sdělit, že tato prohlášení byla uči-
něna s nadsázkou. Tím se ale
přeci otevřeně přiznává k úmyslné
pomluvě,“ dodává hejtman. 

Policejní orgán Služby krimi-
nální policie a vyšetřování Okres-
ního ředitelství Policie ČR

v Sokolově rozhodl svým usnese-
ním věc odložit. V odůvodnění
uvádí, že MUDr. Rath sám ke
svým výrokům v pozdějších vyjá-
dřeních pro tisk uvedl, že svá
slova mínil s nadsázkou přehna-
nou ad absurdum. Dále konstatu-
je, že k šíření poplašné zprávy
nedošlo, neboť nevzbudila živel-
né negativní ohlasy z řad obyva-
telstva či v nemocnicích. K vyhro-
žování nemohlo podle vyšetřova-
tele dojít proto, že MUDr. Rath
nemohl svou výhružku reálně
naplnit a zamezit případné hospi-
talizaci představitelů kraje. 

„Mrzí mne, že se pan Rath
vyjadřuje tímto způsobem, ačko-
liv by jako politik a lékař měl ctít
slušnost a etiku. Mrzí mě i to, že
za své jednání podle vyšetřovate-
le nemusí nést odpovědnost,“
uzavírá Josef Pavel.               (LAM)

Policisté trestní oznámení na Ratha odložili
Postihu za své výhrůžky představitelům kraje, že zabrání jakékoliv
jejich případné hospitalizaci v pražských nemocnicích, se nakonec
bývalý ministr zdravotnictví David Rath nedočká. 

§§§
Dokončení ze strany 1

Dále uvedl, že Evropská komise nechala na České
republice, zda bude dál spravovat všechny operační
programy centrálně jako dosud, nebo zda část pro-
středků EU svěří regionům. Zástupcům krajů také
sdělil, že v Komisi panuje nejistota, zda je Česká
republika schopna zavést kvalitní koordinaci mezi
centrálními institucemi a kraji.

Představitelé krajů ujišťovali zástupce Komise o své
připravenosti efektivně čerpat peníze z evropských
fondů. Připustili ale, že je nutné změnit metodiku
monitorovacího systému v ČR. Přítomní se shodli
v tom, že by v každém kraji mělo existovat jediné kon-

taktní místo, kde zájemci o projekty budou moci získat
všechny podrobné informace a metodickou pomoc.
Zdůraznili, že komunikace mezi zástupci krajů
a ministerstva pro místní rozvoj neprobíhala vždy bez
problémů a často docházelo také ke změnám podmí-
nek během už vyhlášených výzev, což způsobovalo
značné komplikace při zpracování a realizaci projektů. 
Werner Hauptmann
Representative of the West Bohemian Region 
Karlovy Vary
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 231 00 47
Fax: +32 2 231 00 57

Kraj zabojoval o evropské peníze
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CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
Tel. : 355 329 831 - 32
Fax : 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz , www.carsbad.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda

SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaOctavia

NEJLEPŠÍ ROZHODNUTÍ JSOU TA, KTERÁ VÁS BAVÍ
Vesmírný prostor

Nesmírný prostor

Více místa pro cestující. Zavazadlový prostor patří mezi největší nejen ve své třídě.
Pořidtě si  od ŠkoFINu na leasing nový vůz Škoda Octavia a získejte jako dárek přenosnou satelitní navigaci.
A navíc  získáte kartu Benzina na čerpání pohonných hmot nabitou na 20 000 Kč.

ŠkoFIN
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BAZÉNY, ZASTŘEŠENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, CHEMIE

VÍŘIVÉ VANY  
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Prodejna: Moskevská 62, 360 01 Karlovy Vary,Tel. : 353 230 513 , mobil : 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz SC
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SPECIALISTA NA BAZÉNY
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zaměstnance na tyto pozice:

Lékař, recepční, číšník/servírka, 
lázeňská/masér, plavčík, kuchař, fyzio-
terapeut, portýr, pradlena, kosmetička

Požadujeme: Vzdělání a praxi v oboru • Znalost AJ, NJ, RJ ( dle
oboru) a práce na PC • Příjemné vystupování 

Společnost 
Eden Group, a. s.,
přijme 

pro nový hotel 

Nabízíme:
• Zajímavou práci a možnost profesního růstu • Příjemné pracovní 

prostředí • Odměňování ve vazbě na výsledky

Kontakt: Eden Group, a.s., Na Vyhlídce 50, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 236 391, E-mail: pavlickova@edengroup.cz, www.edengroup.cz

Firma CSE spol. s r.o. Horní Slavkov
přijme

• Referent nákupu – SŠ-tech. směru, ŘP, fyzická způsobilost, samostatnost
• Konstruktéry – VŠ/SŠ strojní-výborná znalost programů AutoCad,VariCad, 

kreativita, samostatnost, ŘP, znalost cizích jazyků výhodou
• Zámečníky – svářečský průkaz, vysoké pracovní nasazení, flexibilita (časté

montáže)

Kontakt: Václava Štěpánková-tel: 603 826 877
E-mail: vaclava.stepankova@csesro.cz
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Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779 

Inzertní oddělení

Roman Zápolský
e-mail: vary@consultants.cz

příští vydání 25. 9. uzávěrka inzerce 14. 9. 2006

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

„Ke sloučení těchto příspěvkových organizací
došlo v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva
kraje od 1. července 2006, avšak úkoly stanovené har-
monogramem školy plnily ve spolupráci se zřizovate-
lem již v průběhu celého školního roku  tak, aby pro-
ces sloučení negativně neovlivnil organizaci a kvalitu
výuky a nový školní rok mohl bezproblémově začít,“
uvedl radní pro oblast školství Kamil Řezníček.  

Luby byly první vlaštovkou
Doposud nejrozsáhlejší změny se uskutečnily

v minulém školním roce. Prvním krokem v rámci
optimalizace v celém Karlovarském kaji pak bylo
sloučení Středního odborného učiliště hudebních
nástrojů v Lubech a Integrované střední školy
Cheb jako nástupnické organizace, které bylo z ini-
ciativy obou ředitelů realizováno ještě před původ-
ně stanoveným termínem, a to k 1. říjnu 2005. 

Školy zvyšují odbornost
„Součástí optimalizace sítě středních škol byly

i změny v oborové struktuře, které jsme provedli
jednak formou  převodu některých oborů vzdělání
z jedné školy na druhou, jednak zřízením nových
oborů, které dosud v nabídce v rámci kraje chybě-
ly. Z uvedeného vyplývá, že změna v oborové struk-
tuře v žádném případě neomezila nabídku oborů
vzdělání v regionu, když tato zůstane zachována
v dostatečné míře tak, aby dokázala pokrýt poptáv-
ku uchazečů o střední vzdělávání,“ doplňuje K. Řez-
níček s tím, že převody oborů vzdělání byly reali-
zovány za účelem odborné profilace škol a s cílem
usnadnit žákům případný přestup mezi obory
v rámci jedné školy. Ty budou probíhat postupně
tak, že žáci dokončí studium ve střední škole, do
které byli přijati, a první ročníky již budou otevírá-
ny ve škole, na kterou byl obor převeden. 

Žáci vybírali z nových oborů
„Od září letošního roku byly do oborové struk-

tury v kraji nově zařazeny maturitní obory vzdělá-

ní, mezi které patří autotronik, mechanik silno-
proudých zařízení, geodézie, zahradnictví a další,“
upřesňuje radní. Do některých z těchto nových či
převáděných oborů byli přijati žáci již od tohoto
školního roku, ostatní budou školami nabízeny
v přijímacím řízení pro školní rok 2007/2008, pro
který je také počítáno s dalším rozšířením oborové
nabídky středních škol.

Studenti získali nový domov
S optimalizací sítě středních škol úzce souvisejí

i změny ve školských zařízeních. Ke konci června
byl zrušen domov mládeže a školní jídelna Střední
zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravot-
nické Karlovy Vary. „Ubytování i stravování pro
žáky a studenty je zajištěno v Domově mládeže
Karlovy Vary, který má dostatečnou kapacitu a je
k tomuto účelu speciálně zřízen. Mimo to budou
moci využít i služeb nové školní jídelny Středního
odborného učiliště stravování a služeb Karlovy
Vary, zřízené v rámci rekonstrukce restaurace
Luna, čímž škola získá další pracoviště pro prová-
dění odborného výcviku a zároveň bude účelněji
a efektivněji využita produktivní činnost žáků,“
míní K. Řezníček.

Každá změna bolí
Některé z těchto změn, ostatně jako většinou

když se mění něco zažitého, se samozřejmě neset-
kaly pouze s pozitivní reakcí žáků, pedagogů, rodi-
čovské a jiné veřejnosti. „Provedení optimalizace
sítě středních škol však bylo vzhledem k demo-
grafickému vývoji a potřebám trhu práce naprosto
nezbytné. Pro hodnocení je pochopitelně ještě pří-
liš brzy, vše ověří teprve čas a praxe. Osobně jsem
ale přesvědčen, že změny byly nastartovány tím
správným směrem. Dobrým příkladem jsou zku-
šenosti z téměř ročního fungování houslařských
oborů bývalého lubského středního odborného
učiliště pod  hlavičkou Integrované střední školy
Cheb,“ uzavírá Kamil Řezníček. 

MARKÉTA LADMANOVÁ

Optimalizace sítě středních škol přinesla širší nabídku vzdělání
Celkem sedm nových vzdělávacích subjektů, které vznikly sloučením v rámci optimalizace sítě středních
škol, přivítalo v září své studenty. 

„Dva úspěšné projekty podala
Pedagogicko-psychologická
poradna v Chebu, která získá cel-
kem 131 tisíc na komplexní
výcvik školních metodiků pre-
vence v oblasti protidrogové
a dále sociální prevence a pre-
vence kriminality,“ říká radní pro
oblast školství Kamil Řezníček. 

Téměř 70 tisíc dostane První
české gymnázium v Karlových
Varech na víkendový seznamova-
cí kohezní program pro žáky
prim. Tento projekt rovněž spadá
do protidrogové prevence. Ve
stejné oblasti uspěla dále ZŠ
praktická a ZŠ speciální Chodov
s programem Týden v přírodě.
Na jeho realizaci získá 28 tisíc
korun. Peníze na své projekty
dostanu také ZŠ praktická a ZŠ

speciální Horní Slavkov s progra-
mem Podpora a rozvoj zdravého
životního stylu a specifická pri-
mární prevence, ZŠ Aš
v Hlávkově ulici s pro-
jektem Street Law -
Právo pro každého, či
ZŠ Sokolov v Běžec-
ké ulici s progra-
mem Patříme do
Evropy. 

„Uspělo celkem
14 projektů. Školy
z Karlovarského
kraje přitom přihlá-
sily 32 prací, v nichž
žádaly o přibližně 900
tisíc korun. Dotaci už
obdržely školy zřizova-
né krajem, obecní
školy peníze dostanou

do konce
prázdnin,“ dopl-
ňuje K. Řezníček.

(LAM)

„Řada aktivit, které se v příštích deseti měsících
uskuteční, má již svou tradici. Ještě v září budou
vyhlášeny a odměněny nejlepší školy, žáci a stu-
denti za uplynulý školní rok v předmětových
a sportovních soutěžích, vyhlašovaných Minister-
stvem školství ČR a Karlovarským krajem. Postu-
pová kola budou samozřejmě probíhat i v tomto
školním roce,“ říká radní pro oblast školství Kamil
Řezníček. 

K opakujícím se aktivitám a akcím patří také
anketa Nejlepší sportovec Karlovarského kraje,
vydání sportovního a kulturního kalendáře. 

„Jako každoročně budou rovněž rozdělovány
příspěvky z rozpočtu kraje v oblasti sportu a vol-
nočasových aktivit. Tradicí se stala i olympiáda
dětí a mládeže. V roce 2007 proběhne její letní část
v Ústí nad Labem. Novinkou v rámci kraje by se
v letošním školním roce mělo stát uspořádání její-

ho krajského kola za účelem masovějšího zapojení
žáků do této akce,“ vysvětluje radní a dodává:
„Poprvé se pokusíme najít nejlepšího učitele Kar-
lovarského kraje v rámci ankety Zlatý Ámos,
a vytvořit tak novou tradici oceňování pedagogů.“

Ve fázi zpracování je také nový projekt zaměřený
na péči o talentovanou mládež, který by měl napo-
moci ke zvýšení vzdělanosti v našem kraji.

(LAM)

„Tato akce je jedním z dílčích
cílů projektu, na kterém spolu-
pracují Karlovarský kraj, Regio-
nální rozvojová agentura Egren-
sis a společnost EKOKOM.
Cílem je snaha různými způso-
by zvýšit stávající úroveň třídění
využitelných složek komunální-
ho odpadu a odpadu z obalů. Za
jeden z účinných způsobů poklá-
dáme osvětu, zvláště mezi dětmi
a mládeží,“ říká radní Karlovar-
ského kraje pro životní prostře-
dí Luboš Orálek, který projekt
podporuje. 

Firma proto v tomto dílčím
projektu „Školy odpadům
v patách“ sponzoruje školním

třídám téměř skutečné stopová-
ní cesty odpadů z domácnosti či
školy až na skládku. Zájem
o účast projevilo celkem 28 škol
Karlovarského kraje. Děti
nakouknou do podniků, kde se
separovaný odpad třídí a lisuje,
kde je odpad cennou  druhotnou
surovinou nebo kde  jeho nevy-
užitelná část definitivně končí.

„Děti prvního a druhého stup-
ně základní školy si tak doplní
informace ze školních osnov
o reálný obrázek toho, čemu
říkáme odpadové hospodářství.
Obrázek balíků vytříděného
papíru, způsobu a užitečnosti
zpracování odpadních platů či

představu o hromadách odpadů,
které končí na skládce,“ vysvět-
luje radní pro oblast školství
Kamil Řezníček. 

Průvodcem malé okružní
jízdy autobusem jim bude vedle
odborných lektorů i maskot
a postavička z webových strá-
nek  Ekokomu – Tonda Obal.
Zábavnou hrou či školním pro-
gramem učí Tonda Obal děti
hledat cestu ke správnému kon-
tejneru, poradí, co kam patří,
a v jeho kvízu vyhrává ten, kdo
zná význam  třídění odpadů.
Cenami budou hry či upomín-
kové předměty, výhrou pro
všechny pak bude, když bude
využitelný odpad končit v odpo-
vídajících barevných kontejne-
rech.     

(LAM)

Zajímavý projekt, který má školákům v praxi ukázat smysl třídění
odpadu, odstartoval před prázdninami v Karlových Varech a bude
pokračovat až do října letošního roku. 

Školáci jsou odpadu v patách

Učitelé se utkají o Zlatého Ámose
Podporovat zájmové vzdělávání a aktivní využívá-
ní volného času, které jsou bezesporu jednou ze
základních forem prevence před společensky
negativními jevy dětí a mládeže, hodlá i v letošním
roce Karlovarský kraj. 

Peníze půjdou na boj proti drogám
Částku 400 tisíc korun rozdělí kraj v letošním roce na financování
vybraných projektů v rámci programu ministerstva školství na pod-
poru prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže. 

Školy sloučené k 1. 7. 2006:

Střední odborné učiliště Mariánské Lázně a Hotelová škola Mariánské Lázně jako nástupnická organizace, 
Obchodní akademie Mariánské Lázně a Gymnázium Mariánské Lázně jako nástupnická organizace, 
Střední odborná škola Cheb, Střední odborné učiliště řemesel Cheb a Integrovaná střední škola Cheb jako
nástupnická organizace, 
Střední odborné učiliště lesnické Abertamy a Střední odborná škola Nejdek jako nástupnická organizace, 
Střední odborné učiliště keramické a sklářské Karlovy Vary a Střední průmyslová škola keramická Karlo-
vy Vary jako nástupnická organizace, 
Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské Ostrov a Střední průmyslová škola Ostrov jako nástup-
nická organizace,
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště stavební Královské Poříčí a Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov jako nástupnická organizace.  

Převedené obory v rámci odborné profilace škol:

Stavební výroba (převeden ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště stavebního Královské
Poříčí do Odborného učiliště Horní Slavkov),
Pozemní stavitelství (ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště stavebního Královské Poří-
čí do Střední průmyslové školy Loket), 
Stavebnictví (ze Střední průmyslové školy keramické Karlovy Vary do Střední odborné školy stavební Karlovy Vary), 
Klempíř – stavební výroba (z Integrované střední školy Cheb do Integrované střední školy technické a eko-
nomické Sokolov),
Strojírenství (ze Střední průmyslové školy Loket do Integrované střední školy technické a ekonomické Soko-
lov), 
Dřevařství (ze Střední průmyslové školy hudebních nástrojů Kraslice do Střední odborné školy Kynšperk),
Tesař, Dřevěné konstrukce (ze Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště stavebního Královské
Poříčí do Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří),
Truhlářské práce (ze Střední odborné školy stavební Karlovy Vary do Střední odborné školy Kynšperk nad
Ohří). 

Nově otevřené maturitní obory:

Autotronik (Střední průmyslová škola Ostrov),
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, Výpočetní technika, Správce informačních
systémů (Integrovaná střední škola Cheb), 
Geodézie – geodézie, Informační technologie – aplikace osobních počítačů (Střední průmyslová škola
Loket),
Mechanik silnoproudých zařízení, Mechanik tepelných zařízení (Střední odborná škola stavební Karlovy
Vary), 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, Řízení jakosti ve strojírenství (Integrovaná
střední škola technická a ekonomická Sokolov),
Zahradnictví (Střední zemědělská škola Dalovice)

Ing. Kamil Řezníček, radní

FOTO INTERNET
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ŠKOLSTVÍ

Čtenáři tu mohou například
využít velmi pohodlného bezdrá-
tového připojení vlastních note-
booků ve všech veřejných pro-
storách knihovny. 

Od října také knihovna nabízí
unikátní stálou asistenční službu
pro studující – individuální
pomoc při vyhledávání v elektro-
nických informačních zdrojích
jako přípravu pro zpracování
všech typů písemných prací,
nezbytných pro studium.  

Od nového školního roku začí-
nají počítačové kurzy s výukou

psaní všemi deseti, v říjnu začne
i kurz angličtiny pro předškolní
děti. Na měsíc říjen knihovna ve
spolupráci s Britskou radou plá-
nuje slavnostní předávání certifi-
kátů Cambridgeských zkoušek.

Do budoucna můžeme očeká-
vat další rozšíření portfolia slu-
žeb, neboť knihovna získala
grantové peníze na školení kni-
hovníků v oblasti počítačů
a odborných znalostí.

Nová budova Krajské knihovny
má za sebou už více než půl roku
provozu a na nezájem návštěvní-

ků si rozhodně nemůže stěžovat.
Celkem ji navštívilo přes 100 tisíc
lidí, kteří si půjčili více než 300
tisíc publikací, časopisů, hudeb-
ních či jiných nosičů. Knihovna
také nabízí více než 900 zvuko-
vých knih pro nevidomé.

Od 1. července však už Kraj-
ská knihovna nespravuje své
pobočky, ale nabízí služby
výhradně v centrální budově ve
Dvorech a ve studijním oddělení
v Drahovicích. Městské pobočky
přešly pod právu Karlových
Varů.

„Mezi nejžádanější obory,
které se podařilo beze zbytku
naplnit, patří určitě Silniční
doprava, Automechanik, Pozem-
ní stavitelství, Provoz a ekonomi-
ka dopravy, Agropodnikání,
Zdravotnický asistent, Informati-
ka v ekonomice, Obchodní aka-
demie, Hotelnictví a turismus,
Kuchařské práce, Kuchař, Číšník
- servírka, Veřejnosprávní čin-
nost, Kadeřník, Ekonomické
lyceum a Gymnázium všeobec-
né,“ vypočítává radní pro oblast
školství Kamil Řezníček.

Zcela bez zájmu budoucích
studentů zůstaly obory jako Stro-
jírenská výroba  (3letý), Čalou-
ník, Tesař, Obkladač, Pokrývač,
Lesní výroba, Uměleckořemesl-
né zpracování kamene a kerami-
ky a hutní tvarování.

„Záměrem všech škol v kraji
bylo přijmout 4 554 uchazečů,
což se po druhém kole přijímací-
ho řízení, které vyhlásilo 22 škol,
podařilo z 80 procent. Ve snaze
přiblížit se co nejvíce naplnění
svého záměru vyhlásilo třetí
kolo 11 a čtvrté 5 škol. Další kola
na obsazení volných míst mohou
být vyhlašována ještě i v součas-
né době, protože podle poslední

novely školského zákona není již
stanoveno konkrétní datum
ukončení přijímacího řízení. Je
však naprosto zřejmé, že pláno-
vaný počet uchazečů přijíma-
ných do prvních ročníků střed-
ních škol nemůže být vzhledem
k počtu žáků končících povinnou
školní docházku bezezbytku
naplněn,“ dodává K. Řezníček.     

(AFI)

I PŘEDŠKOLÁKY NAUČÍ (V KNIHOVNĚ) ANGLIČTINU

Jazykové kurzy angličtiny pro děti i dospělé pořádá ve školním
roce 2006/2007 Krajská knihovna Karlovy Vary. Dospělí se
mohou podle úrovně svých znalostí zapsat do kurzů pro mírně
pokročilé a pokročilé. Hravou formou je připraveno seznámení
s angličtinou pro předškoláky a žáky prvních tříd. 

Další informace jsou uvedeny v tabulce a také na přihláškách
k jednotlivým kurzům, které jsou k dispozici v tištěné podobě
v Krajské knihovně nebo ke stažení na www.knihovna.kvary.cz.

Přihlášky společně s dokladem o zaplacení kurzu odevzdejte
v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84 (areál Krajské-
ho úřadu) nejpozději 9. 9. 2006. 

O zařazení do kurzu rozhoduje termín doručení přihlášky
a zaplacení kurzu. 

pro dospělé: 
ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 

2. 10. 2006–25. 6. 2007, 1x týdně  v pondělí, 18.00–19.45 hod. 
v prostorách pobočky Krajské knihovny K. Vary v Drahovicích,
Lidická 40 
MHD: linka č. 10, 15 : směr Lidická,  zastávka Národní 

ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ 
5. 10. 2006 - 28. 6. 2007, 1x týdně  ve čtvrtek, 18.00 - 19.45 hod. 
v prostorách pobočky Krajské knihovny K. Vary v Drahovicích,
Lidická 40 
MHD: linka č. 10, 15: směr Lidická,  zastávka Národní 

Výuka: 1x týdně 2 vyučovací  hodiny 
Cena kurzu: 1 900,- Kč 

pro děti: 
ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY A ŽÁKY 1. TŘÍD 

19. 9. 2006–9. 1. 2007, 1x týdně v úterý, 16.00–16.45 hod. 
v Krajské knihovně K. Vary ve Dvorech, Závodní 378/84 
MHD: linka č. 10, 1: směr Tašovice, Krajský úřad; zastávka Říční 

Výuka: 1x týdně 1 vyučovací hodina 
Cena kurzu: 1 200,- Kč 

Pilotní projekt nazvaný Zpět na trh staveb-
ních prací–regenerační centrum regionální-
ho stavebního sdružení uskutečnila Střední
odborná škola stavební Karlovy Vary, karlo-
varský úřad práce a město Nová Role za
finanční podpory Karlovarského kraje. Ten
na realizaci akce věnoval 600 tisíc korun,
z programu Phare 2003 pak Evropská unie

uvolnila více než 100 tisíc eur. Do rekvalifi-
kačního kurzu stavebních prací se mohli při-
hlásit zájemci z řad nezaměstnaných ve věku
20–50 let. Navštěvovalo jej 11 účastníků,
z nichž 8 kurz závěrečnou zkouškou úspěš-
ně dokončilo a získalo certifikát o absolvová-
ní. Kurz obsahoval 200 hodin teorie a 400
hodin praxe. 

Praktická část probíhala v Nové Roli.
Město jako partner projektu hradilo materiál
pro praktickou část rekvalifikace. Ten sloužil
k opravám a údržbě městské infrastruktury.
Účastníci kurzu zrekonstruovali například
objekt bývalé márnice, zídky, chodníky,
zábradlí na hřbitově. Třem účastníkům se už
podařilo najít zaměstnání.                       (LAM)

Studentům pomohou knihovníci s písemkami
Celou řadu novinek, které mají usnadnit zejména dětem a mládeži přípravu na studium, připravila
u příležitosti zahájení nového školního roku Krajská knihovna v Karlových Varech. 

Složení registrovaných čtenářů ve Dvorech 
CELKEM ZAPSANÝCH ČTENÁŘŮ VE DVORECH JE 3974

19 %
30 %

25 %

19 %

43 %

51 %

13 %

muži

ženy

děti

v produktivním věku

důchodci

studenti

děti

Školáci nechtějí dělat tesaře ani čalouníky
Přeplněné obory a také ty, do kterých se nepřihlásil jediný uchazeč,
to je výsledek přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání pro školní
rok 2006/2007.

Kraj podpořil projekt rekvalifikace ve stavebnictví
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VRAŤME VOLBÁM SMYSL

SENÁTNÍ VOLBY

PhDr. Pavel Čáslava
kandidát na senátora

Horká linka  

každou středu od 18 do 19 hodin   

776 651 455

pavel.caslava@email.cz

www.caslava.net
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PŘENECHÁM PRONÁJEM
ZAVEDENÉHO OBCHODU – DĚTSKÝ SECOND HAND

v centru Karlových Varů

• nízký nájem
• nízké odstupné (zboží a zařízení v ceně)
• zavedená klientela

informace na tel : 721 83 94 83

www.skoda-auto.cz

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

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 – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

SIMPLY CLEVER

VÍCE PROSTORU PRO SPRÁVNOU VOLBU

ZÍSKEJTE VÍCE SVOBODY PRO NOVÉ MYŠLENKY. OBJEVTE SVĚT R OOMSTER.

Přijďte si právě teď prohlédnout nový vůz Škoda Roomster s prostorným
interiérem a dalšími novinkami ke svému prodejci vozů Škoda.

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

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

Chcete si přivydělat 10.000,- Kč měsíčně?
Časově nenáročná činnost obchodního zástupce. Vhodné pro komuni-

kativní osoby s živnostenským listem a mobilním telefonem. 
V místě Vašeho bydliště.

Zavolejte nám na 800 169 169 a dozvíte se více. 
Provident Financial s.r.o.
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Obdrží diplom za vzorné vede-
ní obecní knihovny a obecní kro-
niky. To znamená dvakrát po 20
tisících korunách. Odměnu 15
tisíc získaly tři obce – Merklín na
Karlovarsku za Obec jako pospo-
litost, Staré Sedlo na Sokolovsku
jako Obec partner a Krásná na
Chebsku jako Obec pro 21. sto-
letí. Desetitisícové odměny nále-
ží Božíčanům na Karlovarsku za
květinovou výzdobu. Stejnou
částku převezmou Vysoká Pec
a Děpoltovice z Karlovarska,
které se staly shodně Objevem
roku. 

(AFI)

Vesnicí roku se stala obec Šabina

Přehled oceněných obcí 

Šabina – Zlatá stuha – vítěz krajského kola

Hájek – Modrá stuha – za společenský život

Třebeň – Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Dolní Žandov – Bílá stuha – za činnost mládeže

Královské Poříčí – Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Královské Poříčí – Diplom za vzorné vedení kroniky

Božíčany – Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci 

Merklín – Mimořádné ocenění „obec jako pospolitost“

Staré Sedlo – Mimořádné ocenění „obec jako partner“

Krásná – Mimořádné ocenění „obec pro 21 století“

Děpoltovice – Objev roku

Vysoká Pec – Objev roku

Eurocentrum Karlovy Vary
přináší informace z různých
oblastí každodenního života
občanů, které se dotýkají našeho
členství v Evropské unii. Ať se
chystáte na dovolenou nebo ces-
tujete služebně, dozvíte se tu
praktické rady a užitečné tipy,
které se vám mohou hodit, napří-
klad jaké doklady potřebujeme
k cestě, jak řešit zdravotní pojiš-
tění nebo výměnu peněz v které-
koli z 25 zemí Evropské unie. 

Na cesty stačí občanský
průkaz

S datem vstupu České republi-
ky do Evropské unie byly na hra-
nicích ČR odstraněny celní kon-
troly, nicméně kontroly cestov-
ních dokladů budou zachovány
až do doby, než se ČR plně zapo-
jí do Schengenského systému.
Zatím je tedy možné překračovat
státní hranici pouze na hranič-
ních přechodech a jiných k tomu
určených místech a prokazovat
se občanským průkazem či
cestovním pasem. Jakmile se ČR
stane součástí Schengenu,
odpadnou zcela kontroly při
cestách do sousedních zemí.
Podle posledních zpráv by se tak
mělo stát v první polovině roku
2008. K cestám v rámci EU
můžete používat pouze občanský
průkaz se strojově čitelnou
zónou (vydávány jsou přibližně
od července 2000) nebo cestovní
pas. Děti mladší 15 let potřebují
vlastní cestovní pas nebo při
cestování s rodiči být zapsány
v jejich pasech.

Kde se dá platit eurem?
Členy eurozóny jsou Belgie,

Finsko, Francie, Itálie, Irsko,
Lucembursko, Německo, Nizo-
zemsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko a Španělsko. Euro se pou-

žívá rovněž v Andoře, Monaku,
San Marinu a ve Vatikánu, v Koso-
vu a Černé Hoře, stejně jako na
Azorských a Kanárských ostro-
vech, ve Francouzské Guyaně,
v Guadeloupe,  na Madeiře, na
Martiniku, Mayotte, Réunionu, na

Saint Pierre a Miquelonu. Dán-
sko, Švédsko a Spojené království
euro neužívají. Za výběr z banko-
matu, za platbu kartou nebo za
bankovní převod v eurech zaplatí-
te nyní kdekoliv v EU stejnou část-
ku, jakou platíte u nás. 

Zelenou kartu vezměte
s sebou

Při cestování platí řidičský prů-
kaz vydaný v ČR. Při každé cestě
vlastním vozem v rámci EU vám
pojištění vašeho vozidla automa-
ticky bez jakéhokoliv dalšího pří-
platku ze zákona zaručuje mini-
mální pojistné krytí (povinné
ručení). Zelená karta není při
cestování v rámci EU nutná, slou-
ží však jako mezinárodně uznáva-
ný doklad o pojištění a usnadňuje
uplatnění náhrady škody v přípa-
dě nehody, proto ji doporučuje-
me mít na cestách vždy při sobě.
Pokud u sebe zelenou kartu
nemáte, měli byste mít doklad
o pojištění vozidla.

Nezapomeňte 
na zdravotní pojištění
Na všech cestách po zemích

EU je potřeba mít s sebou
Evropský průkaz zdravotního
pojištění, který je standardně

vydáván příslušnou zdravotní
pojišťovnou. Bez průkazu musíte
uhradit na místě všechny nákla-
dy za lékařské ošetření a jejich
proplácení nárokovat až po
návratu do ČR. V zemi ošetření
bude občanovi ČR poskytnuta
péče podle práva daného státu –
zde je potřeba mít na paměti roz-
dílnou výši spoluúčasti pacienta
v různých zemích a obvykle nut-
nost určitých plateb v hotovosti.

Cestujete-li s domácími miláč-
ky, musí být splněny tyto poža-
davky: pas, identifikace mikroči-
pem a očkování proti vzteklině.
Irsko, Malta, Švédsko a Spojené
království vyžadují navíc další
zvláštní opatření.

Pohotovost je na 112
Pokud potřebujete kontaktovat

pohotovost, stačí zdarma vytočit
číslo 112. Služba je
k dispozici v jazyku země, ve
které pobýváte, a v angličtině. Ve
všech zemích Evropské unie

můžete navíc vytočit číslo bezplat-
né informační linky 00 800 6 7 8 9
10 11, na které máte možnost
hovořit s operátorem přímo v češ-
tině. Zelená linka EUROPE
DIRECT je vám k dispozici od
9.00 do 18.30 h od pondělí do
pátku a nabízí informace ze všech
oblastí týkajících se EU, včetně
vašich práv jako občana EU. 

Závěrečný tip na výlet
Evropská unie podporuje

mnoho kulturních projektů
a událostí, které se každý rok
konají po celé Evropě. Nejzná-
mější je každoroční volba Evrop-
ského města kultury. Pro rok
2006 bylo zvoleno řecké město
Patras. Proběhnou zde karneva-
ly, všelijaké kulturní akce a diva-
delní festivaly. Při své návštěvě
Řecka byste jej rozhodně neměli
minout.

Napište, co vás zajímá
Pro bližší informace navštivte,

volejte nebo mailujte svému
Eurocentru Karlovy Vary. Chtěli
byste se příště na těchto strán-
kách dozvědět více o jiné proble-
matice, která vás blíže zajímá?
Dejte nám vědět, rádi vašim přá-
ním vyhovíme. 

Mnoho krásných zážitků na
cestách po Evropě vám přeje tým
Eurocentra Karlovy Vary.

Kontakt:
Eurocentrum Karlovy Vary
Závodní 378/84
36006 Karlovy Vary
(v budově Krajské knihovny)
T/ + 420 353 502 835
F/ + 420 353 227 150
E/ eurocentrum.kv@euro-
skop.cz
www.euroskop.cz/ec-karlovy-
vary

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Turistům poradí s cestováním po Evropě

Téměř dva a půl milionu korun na
rekonstrukci páteřní Cyklostezky
Ohře uvolní Karlovarský kraj z dotač-
ního programu na podporu rozvoje
cyklistické infrastruktury v regionu.

Peníze jsou určeny i na nezbytné
opravy úseků Karlovy Vary–Doubí a
Svatošské skály– Loket a na propoje-
ní nových úseků vybudovaných v
Chebu. O dotaci požádala města
Cheb (dostal 840 tisíc korun), Karlo-
vy Vary (967 tisíc) a Loket (600 tisíc).
Všechny žádosti o poskytnutí pří-
spěvku byly ve výši 50 procent celko-
vých nákladů.                             (HAD)

Výstavu fotografií s názvem Putování po památ-
kách Karlovarského kraje můžete ještě do začátku
listopadu zhlédnout na čtyřech místech v regionu.
Putovní expozice představuje 14 nejvýznamnějších
kulturních památek Karlovarského kraje a 12 dal-
ších více či méně známých objektů, nacházejících
se v jejich okolí. 

Nápad uskutečnit tuto výstavu vznikl na setká-
ních  vlastníků významných kulturních památek,
které od roku 2002  pravidelně svolává Karlovar-
ský kraj. „Název výstavy možná nejvýstižněji vyjad-
řuje důvod a cíl, pro který výstava vznikla:  putovat
v roce 2006 po nejvýznamnějších památkách  Kar-
lovarského kraje a upozorňovat jejich návštěvníky,
že objektů, které stojí za zhlédnutí, je v tomto regi-
onu opravdu dost. 

Fotografie je možné vidět až do 22. 9. na hradě
Loket, od 23. 9. do 6. 10. na zámku v Bečově nad
Teplou, od 7. 10. do 20. 10. v kulturním a infor-
mačním centru v Toužimi a svoji pouť zakončí na
zámku v Chyších od 21. 10. do 3. 11. 2006.      (AFI)

Cyklistům se pojede lépe

Turisté putují po památkách i na fotografiích

S novým dlouhodobým do-
pravním omezením musejí z
důvodu výstavby obchvatu Boží-

ho Daru počítat řidiči v Karlovar-
ském kraji. Uzavírka silnice I/25
před Božím Darem ve směru k

hraničnímu přechodu potrvá až
do 30. listopadu letošního roku.
Doprava tu bude oboustranně
převedena na provizorní komu-
nikaci a dále na nově vybudova-
nou komunikaci.                  (LAM)

Uzavírka u Božího Daru

Do 22. září jsou fotografie přístupné na hradě Loket. 
Foto archiv
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího

odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@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
JUDr. Josef Král

Odbor majetkoprávní pověř. zast.
vedoucí odboru

tel.: 353 502 270
josef.kral@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru investic 
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443 

martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

tel.:  353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420

josef.bernatek@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 oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Novinkou je to, že do e-pasu bude vklá-
dán čip, který ponese data pro uchování
údajů o zobrazení obličeje, o otiscích
prstů, údajů zpracovaných na datové
stránce cestovního pasu a dalších bezpeč-
nostních prvků. 

Pro občany Karlovarského kraje nastá-
vá změna v tom, že se sníží počet příjmo-
vých míst k podání žádosti o vydání e-
pasu, které budou přijímat pouze obce
určené zákonem. V Karlovarském kraji
tak přijme žádost a cestovní pas vydá
občanovi pouze obecní úřad obce s rozší-
řenou působností v Aši, Chebu, Krasli-
cích, Karlových Varech, Mariánských
Lázních, Ostrově a Sokolově.

Povinnost vydávat e-pasy vyplývá pro
všechny členské státy Evropské unie pro
cestovní doklady vydávané na dobu plat-
nosti delší než 12 měsíců. 

Otázka zahájení vydávání e-pasů tedy
nebyla v působnosti České republiky, ale
vyplývá ze závazků, k jejichž plnění se ČR
zavázala přistoupením ke smlouvě
o Evropské unii. Veškeré potřebné tech-
nologie jsou obsaženy v ceně služby, a tím

přepočtené v ceně jednoho e-pasu, která
je řádově 10krát vyšší než u cestovních
pasů stávajících, proto bylo nutné navýšit
i správní poplatky za vydání e-pasů. 

Další změny související s vydáváním
cestovních pasů po 1. 9. 2006
• Poplatek za zhotovení e-pasu občanu

staršímu 15 let s platností 10 let činí
600 Kč.

• Poplatek za zhotovení e-pasu občanům
starším 5 let a mladším 15 let s platnos-
tí pět let činí 100 Kč.

• Poplatek za zhotovení cestovního pasu
bez strojově čitelných údajů a bez nosi-
če dat s biometrickými údaji (dále jen
„Blesk“) občana mladšího 5 let s plat-
ností jeden rok činí 50 Kč.

• Poplatek za zhotovení cestovního pasu
„Blesk“ občanům starším 5 let a mlad-
ším 15 let s platností 6 měsíců činí
1000 Kč.

• Poplatek za zhotovení cestovního pasu
„Blesk“ občanům starším 15 let s plat-
ností 6 měsíců činí 1 500 Kč.
Nově končí platnost cestovního pasu

uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny
příjmení občana, pokud k ní došlo v sou-
vislosti s uzavřením manželství občana.

Žádosti o současné cestovní pasy byly
přijímány pouze do 21. 8. 2006, aby se
stihly vyrobit cestovní pasy před nábě-
hem nové výroby. Obnovení příjmu žádo-
stí bude od 1. 9. 2006. Příjem žádostí
o cestovní pasy „Blesk“ bude probíhat
bez přerušení a žádosti k vydání „Bles-
ků“ budou nadále i v budoucnu přijí-
mat i obce s rozšířenou působností, tak
jak to bylo do současné doby.

Od 1. září 2006 nebude možné zapsat
dítě – občana mladšího 15 let do
cestovního pasu jeho rodiče.
To se týká jak dosavadních
typů cestovních pasů, tak
i e-pasů. Děti zapsané
v cestovních dokladech
rodičů před nabytím
účinnosti zákona, tj.
před 1. září 2006,
budou moci i nadá-
le cestovat do
zahraničí společ-
ně s rodiči bez
vlastního cestov-
ního dokladu.

Do členských

zemí Evropské unie je možné cestovat
i na občanský průkaz se strojově čitelný-
mi údaji. Občanské průkazy se vydávají
občanům starším 15 let, proto k cestám
do zahraničí i do členských zemí Evrop-

ské unie potřebují občané
mladší 15 let cestovní pas. 

Ředitel Krajského úřadu informuje

Změny vydávání cestovních dokladů od 1. 9. 2006
Zcela nové cestovní doklady budou žadatelům vydávány od září tohoto roku. Usnesl se
na tom v březnu Parlament ČR. Hlavním důvodem je skutečnost, že nový typ cestovních
pasů obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, takzvaný e-pas.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Na sedm desítek hradů, zámků a hradních zřícenin je součástí pro-
jektu Burgenstrasse/Hradní stezka, na kterém se podílí i Karlovar-
ský kraj. Právě řada jeho významných historických památek už
byla do této, v sousedním Německu začínající stezky, začleněna. 

„Svým významem patří tato
velmi vyhledávaná trasa, která
má na německé straně už více
než padesátiletou tradici,
k několika málo turistickým
projektům na mezinárodní
úrovni rozšiřujícím se na
východ,“ říká náměstek hejtma-
na Jiří Behenský.

Na české straně se už zapojil
Chebský hrad, zámek Kynž-
vart, hrad a zámek Bečov, hrad
Loket, klášter Teplá, vodní hrad
Švihov, zámky Nebílovy, Kozel
a Hořovice, souhradí Žebrák
a Točník, Karlštejn, Křivoklát
a Pražský hrad. 

„Projekt je pochopitelně uži-
tečný nejen tím, že zvýší
návštěvnost jednotlivých pamá-
tek, v druhé fázi z něj pak
budou profitovat stravovací
a ubytovací zařízení, sportovně-
rekreační objekty, pořadatelé
kulturních akcí a další,“ vypočí-
tává náměstek. 

Koordinátorem činnosti
české části Hradní stezky se
stala Destinační společnost
Sokolov v čele s Miroslavem
Vidlákem. Celý projekt zaštítilo
ministerstvo pro místní rozvoj,
slibně se rozvíjí i spolupráce
s výborem UNESCO.  

(LAM)

„Informoval jsem přítomné
o svém jednání s velvyslancem
Kohoutem ve věci možného vyu-
žívání prostor souvisejících se stá-
lým zastoupením České republi-

ky při Evropské Unii jednotlivými
zastoupeními krajů. Tento záměr
budou kraje dále konkretizovat,
včetně jeho ekonomické stránky,“
upřesnil J. Pavel. 

Poslanec Evropského parla-
mentu Oldřich Vlasák, předseda
Svazu měst a obcí ČR, pohovořil
o zřízení kanceláře Svazu měst
a obcí v Bruselu. Záměr je už
schválen a kancelář by měla od
podzimu 2006 fungovat.

Představitelé krajů České
republiky v Bruselu informovali
členy poslaneckého klubu o své
práci v hlavním městě Unie.
Vyjádřili svou spokojenost se stá-
vajícím uspořádáním zastoupení
krajů a s jejich vzájemnou spolu-
prací. Hlavními cíli práce zastou-
pení je lobbing v oblasti fondů
EU ve prospěch regionů a jejich
reprezentace. Také představitelé
krajů přivítali prohloubení spolu-
práce s poslanci v EP.

Účastníci se shodli na prospěš-
nosti pravidelných setkávání
poslanců EP se zástupci krajů
v Bruselu, zhruba dvakrát během
kalendářního roku. Programem
budou především otázky legisla-
tivního rámce pro čerpání finanč-
ních prostředků z fondů EU,
legislativa, aktuální problémy
krajů ve vztahu k EU a případové
studie úspěšných projektů. Příští
setkání se uskuteční v říjnu či
listopadu 2006.                        (AFI)

Hejtman jednal v Bruselu
Na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany
v Evropském parlamentu s představiteli zastoupení krajů ČR v Bru-
selu přijel i místopředseda Asociace krajů ČR a hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Pavel. 

Hradní stezka podpoří
cestovní ruch

Od hejtmana Josefa Pavla (vpravo) a zástupce kraje Wernera Hauptman-
na (vlevo) má velvyslanec Jan Kohout dostatek informací o tom, která
místa našeho kraje si zasluhují pomoci z evropských peněz.     Foto archiv

„Snažíme se o to, aby se u nás
obyvatelé domova necítili jako na
pustém ostrově. Tím, že je člověk
nucen vyhledat pomoc našeho
zařízení, pro něj přece život nekon-
čí. Naši obyvatelé nejsou celoden-
ně upoutáni na lůžko, potřebují ale
celodenní asistenci k tomu, aby se
v rámci možností mohli zúčastnit
normálního života. Stále pro ně při-
pravujeme akce různého charakte-
ru, právě proto, aby nežili na okra-
ji společnosti,“ řekl nám při návště-
vě zařízení jeho ředitel a současně
ředitel Okresního ústavu sociál-
ních služeb v Sokolově Pavel
Čáslava. Domov proto ve spoluprá-
ci s místními školami pořádá pro
seniory kulturní vystoupení dětí,
zve i trhovce, kteří prodávají přímo
v areálu domova, navštěvují ho
také kněží z různých církví a slou-
ží tu bohoslužby. Tradiční je také
loučení s létem. Při tom letošním,
22. srpna, zpříjemnili den našim
obyvatelům hudebníci a kynšper-
ské děti.

„Ve druhé linii podnikáme
s našimi klienty cesty z areálu na
místní kulturní akce, na nákupy, do
restaurací. Vozíme je také do kina,

divadla či do krajské knihovny. Od
ledna letošního roku jsme tako-
vých akcí pořádali více než čtyři
stovky,“ vypočítává P. Čáslava.

Klienti v kynšperském zařízení
žijí v nově opraveném objektu a
také v bývalém zámečku, který je
před rekonstrukcí. „Zámeček je již
nevyhovující, opravy jsou nevyhnu-
telné,“ říká radní kraje Ellen Volav-
ková. „Rekonstrukce začne v příš-
tím roce a probíhat bude postupně
až do roku 2010, cílem je zkvalitně-
ní bydlení pro naše seniory.

Domov navíc patří mezi největší
zaměstnavatele v oblasti Kynšper-
ku. Nabízí pracovní příležitosti
přímo při provozu, využívá také
služeb místních firem, ať jde o
údržbářské práce, obchodní či
kadeřnické služby nebo pedikú-
ru,“ dodala radní Karlovarského
kraje pro oblast sociálních věcí. 

Po ukončení rekonstrukce má
Domov důchodců v Kynšperku
nabízet svým obyvatelům pouze
jedno a dvoulůžkové pokoje.

(LAM)

S projektem Partnerství pro
budoucnost, který nabízí cílo-
vým skupinám z řad nezisko-
vých organizací, podnikatelské-
ho sektoru, venkova a dalších
rady, jak získat finance na reali-
zaci zajímavých nápadů, se před-
staví v Chebu. „Na tamní krajin-
né výstavě, pořádané ve spolu-
práci s německým městem
Marktredwitz,
budou na regio-
nálních setká-
ních prezento-
vány úspěšné a
zajímavé aktivi-
ty a náměty,
které se v regionu za podpory
Karlovarského kraje i EU reali-
zují či připravují, a v neposlední
řadě budete mít jedinečnou
možnost seznámit se s aktuálně
připravovanými možnostmi čer-
pání finančních zdrojů v tomto
období. Zejména pak ve zmiňo-
vaných letech 2007–2013,“
vysvětluje mluvčí krajského
úřadu Jan Kopál.

Jedinečná je také možnost
navázat zde spolupráci a nová
partnerství pro přípravu projek-

tů. Až do 24. září 2006 bude
v rámci Krajinné výstavy v
Chebu řada akcí, o nichž bude-
te prostřednictvím webu Karlo-
varského kraje
http://www.krkarlovarsky.cz/k
raj_cz/EU/projekt3/aktual-
ne/srop_33_aktualne.htm ,
inzerce či adresných pozvánek
včas informováni. 

Projekt Part-
nerství pro
b u d o u c n o s t ,
stejně jako Kra-
jinná výstava
v Chebu, je rov-
něž úspěšně

realizován za finanční podpory
Evropské unie. Jeho cílem je
příprava kraje na čerpání
finančních prostředků z EU
v letech 2007–2013. Realizáto-
rem a hlavním koordinátorem
projektu je Karlovarský kraj.
Předmětem jsou příprava stra-
tegických dokumentů, činnost
pracovních skupin, které se na
jejich vzniku podílejí, konferen-
ce, semináře, elektronická data-
báze projektů či publikace.         

(HAD)

Senioři z Kynšperku milují kulturu
Na nudu a nedostatek příležitostí k zábavě či poučení si rozhodně nemohou stěžovat klienti Domova
důchodců v Kynšperku, jehož zřizovatelem je Karlovarský kraj.

Kulturnímu programu v rámci akce Loučení s létem přihlíželi klienti domo-
va důchodců, podívat se přišla i radní kraje Ellen Volavková (druhá zprava).

Partnerství pro budoucnost
zamířilo do Chebu
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● DTP Pavel Huml (224 816 821), huml@consultants.cz ● inzerce: Roman Zápolský, tel./fax: 353 549 133, gsm: 777 193 779, e-mail: vary@consultants.cz ● adresa redakce: Husova 29; 301 00 Plzeň tel/fax: 377 322 972, e-mail: plzen@consultants.cz ● adresa vydavatele: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, tel./fax: 224 816 818 ● 

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

Největší množství výrobků
z taveného čediče v tunách za
rok vyrábí a také nejširší sorti-
ment na trh dodává firma
EUTIT, s. r. o. V České republice
je tato společnost jediným výrob-
cem odlitků z taveného čediče,
ve výrobě interiérových čedičo-
vých dlažeb je pak jediná na
světě.

Firma vznikla v roce 1951 na
základě ukončeného základního
výzkumu petrurgického zpraco-
vání vyvřelé horniny – čediče.
Nejprve jako závod, který byl
vždy součástí různých podniků,
od roku 1990 pak jako samostat-
ný podnik a od roku 1995 jako
soukromý podnik – EUTIT, 
s. r. o.

Dobrá surovinová základna
a kvalitní výrobky umožnily
firmě již v roce 1956 exportovat
postupně do celého světa. Sorti-
ment výrobků byl zpočátku
zaměřen především na otěru-
vzdorné odlitky, hlavně čedičové
vložky do otěruvzdorných potru-
bí. Současně s tím firma vyráběla
dlažby a tvarovky pro otěru-
vzdorná obložení různých tech-
nologických zařízení. V roce
1954 byly čedičové tvarovky
poprvé použity pro otěruvzdorná
a chemicky odolná vyložení
kanalizačních stok.

Od roku 1970 se postupně roz-
šiřovala kapacita i sortiment
výrobků v nově postavených pro-
vozech a v roce 1989 již bylo
dosaženo výroby přes 17 000 tun
výrobků z taveného čediče.

Od poloviny 70. let došlo
k výraznému zvýšení výroby pro
stavebnictví, a to především dla-
žeb pro značně namáhané podla-
hy v průmyslových podnicích,
ale i atraktivních dlažeb z přírod-
ního materiálu pro interiéry

a exteriéry staveb. Rychlý rozvoj
výroby stavebních prvků pro
kanalizace nastal v 90. letech.

V roce 1992 zahájila firma
EUTIT rovněž výrobu elektrota-
veného korundo-baddeleyitové-
ho, vysoce otěruvzdorného,

žáruvzdorného a chemicky odol-
ného materiálu pod obchodním
názvem Eucor.

Pro firmu EUTIT, s. r. o. pra-
cuje cca 200 zaměstnanců včetně
managementu, který se skládá
ze společníků firmy.

Veškerá produkce firmy je
atestována zkušebnami v ČR,
vodohospodářský sortiment
i v SRN a Francii. V roce 2003
obdržela firma  EUTIT,
s. r. o., certifikát  systému řízení
jakosti podle norem ČSN EN
ISO 9001:2001
KONTAKTY
EUTIT s. r. o., 
Slévárna čediče a eucoru       
Stará Voda 196, 353 01
Mariánské Lázně 
Tel.:  +420 354 789 111,
+420 354 391 301
Tel. obchodní odd.: +420
354 789 119  
Fax:  +420 354 691 480
e-mail: eutit@eutit.cz
www:  www.eutit.cz

1.–30. 9. 2006 
Výstava obrazů Jiřiny Romové 
KK KV – budova Dvory -

KAVÁRNA 

Týden židovské kultury v Kraj-
ské knihovně Karlovy Vary 

Neděle 3. 9. 2006
16,30 – 18,30    Koncert sku-
piny Klezmerim – Praha (KK
KV)
16,30 – 18,30 Výstava - His-
torie židovského osídlení našeho
regionu (KK KV)

Pondělí 4. 9. 2006
9,00 – 16,00 Výstava -
Židovské reálie – synagoga (Bez-
ručova ul.)
10,00 – 19,00 Výstava - His-
torie židovského osídlení našeho
regionu (KK KV)
16,30 – 19,00 P r o h l í d k a
hřbitova v horních Drahovicích

Úterý 5. 9. 2006
9,00 – 17,00 Výstava -
Židovské reálie – synagoga (Bez-
ručova ul.)
10,00 – 19,00 Výstava - His-
torie židovského osídlení našeho
regionu (KK KV)
17,30 – 19,00 Přednáška -
Židovské vzdělávání - Š. Divec-
ký/ Sionismus - A. Fried ( K K
KV)

Středa 6. 9. 2006
9,00 – 16,30 P r o h l í d k a
hřbitova v Hroznětíně
10,00 – 19,00 Výstava - His-

torie židovského osídlení našeho
regionu (KK KV)
17,30 – 19,00 Koncert jidiš
písní - H.Frejková (KK KV)

Čtvrtek 7. 9. 2006
9,00 – 17,00 Výstava -
Židovské reálie – synagoga
10,00 – 19,00 Výstava - His-
torie židovského osídlení našeho
regionu (KK KV)
17,30 – 19,00 D i s k u s n í
večer  na téma judaismus (KK
KV)

výstavy v Krajské knihovně:
- Historie židovského osídlení
našeho regionu - společenský sál
- výstavy knih v prostorách kni-
hovny

středa 6. 9. (od 15,00)
Turnaj v Člověče, nezlob se! –
soutěžní odpoledne pro děti
KK KV – budova Dvory - odděle-
ní pro děti

čtvrtek 7. 9. (od 15,00)
Dětská výtvarná dílna – Ekoateli-
ér v knihovně

KK KV – budova Dvory - odděle-
ní pro děti

čtvrtek 14. 9. (17,00-18,30)
Zuzana Navarová - vzpomínkový
hudební pořad Jiřího Černého
KK KV – budova Dvory - spole-
čenský sál

středa 20. 9. (17,00-18,30)
Přednáška pro seniory - Jak jste
na tom s pamětí? Úvod ke kurzu
trénování paměti.
Přednáší Jitka Tichá.  
KK KV – budova Dvory - spole-
čenský sál

čtvrtek 21. 9. 2006 (od 15,00)
Čteme si pro radost – „Vesele do
školy“ - příběhy ze školních lavic 
KK KV – budova Dvory - odděle-
ní pro děti

Krajská knihovna 
Karlovy Vary 

Závodní 84, 360 06 Karlovy
Vary - areál Krajského

úřadu, tel: 353 502 811 
knihovna@knihovnakv.cz;
www.knihovna.kvary.cz, 

pondělí – sobota 19,00-19,00

Karlovarský kraj vyhlašuje 
2. ročník ankety Osobnost kraje

za rok 2006

v kategoriích Firmy (podnikatelé, živnostníci) 
a Neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, 

obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji

Během finálového večera 1. prosince 2006 budou vyhlášeny 3 nominace v každé kategorii.

Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 3. listopadu 2006 na adresu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor kanceláře hejtmana, 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů. 

Anketní lístek:

Jméno navrhovaného v oblasti Firmy:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................................................

Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhovaného v oblasti Neziskové organizace:
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................................

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….....................................................................................………………………

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Představujeme firmu v kraji

Ve svém oboru je EUTIT, s. r. o., jedničkou na trhu

Týden židovské kultury bude v měsíci září stěžejní kulturní akcí Krajské knihovny v Karlových Varech.
Koncerty, přednášky, výstavy i prohlídky starých židovských hřbitovů s odborným výkladem jistě zau-
jmou návštěvníky této ojedinělé akce. 
V kavárně je instalována výstava obrazů Jiřiny Romové, přednáška pro seniory je naučí trénovat
paměť. Pro nejmenší připravili knihovníci turnaj ve Člověče, nezlob se a také Dětskou výtvarnou dílnu
a také veřejné čtení knížky Vesele do školy. Na své si přijdou i milovníci Zuzany Navarové, jejíž hudba
zazní na vzpomínkovém večeru Jiřího Černého.                                                                     (LAM)

ZÁŘIJOVÉMU PROGRAMU V KNIHOVNĚ DOMINUJE ŽIDOVSKÁ KULTURA

Festivalové ohlédnutí

Už dva měsíce provozu má za sebou zmodernizované karlovarské
letiště. V I. etapě modernizace byla provedena rekonstrukce vzleto-
vé a přistávací dráhy, II. etapa rekonstrukce řešila světelné zabezpe-
čovací zařízení vzletové a přistávací dráhy. Zbývá ještě zmodernizo-
vat odbavovací halu.                                                                   (HAD) 

Karlovy Vary za sebou mají další ročník mezinárodního filmového
festivalu. Ani letos nechyběli herecké hvězdy, které k podobným fes-
tivalům patří. Hejtman Josef Pavel (vlevo) se při jedné ze společen-
ských akcí setkal s Andy Garciou, hercem kubánského původu. Kar-
lovarský kraj patří s pravidelným finančním příspěvkem k tradičním
partnerům festivalu.                                                                    (HAD) 

Zmodernizované letiště

FOTO ARCHIV

FOTO ARCHIV

FOTO ARCHIV


