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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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Ekonomika

Závažnější chyby v hospodaření
u téměř třetiny obcí a jejich dob-
rovolných svazků zjistil Krajský
úřad Karlovarského kraje při
pravidelné kontrole.
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Strom roku
Jasan, hruška, tři duby a sedm lip
se letos probojovaly do finále
celostátní soutěže o nejsympatič-
tější strom, kterou již pátým
rokem pořádá Nadace Partnerství.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Střípky z kraje

Vážení čtenáři, 

vítejte nad
stránkami letošní-
ho devátého čísla
měsíčníku vaše-
ho kraje. 

Nejrozsáhlejší
dopravní stavbou v posledních deseti-
letích je v Karlovarském kraji beze-
sporu budoucí rychlostní silnice R6.
Největší pozornosti veřejnosti se
logicky těší její nejkomplexnější sou-
část, průtah Karlovými Vary. Toto
vydání vám přináší mimo jiné aktuální
zprávu o kontrolním dni na dostavbě
průtahu.

Komunikace a doprava jsou naší
dlouhodobou rozvojovou prioritou.
Rychlá a bezpečná doprava má pro
život každého regionu mimořádný
význam. Zajišťuje jeho občanům lepší
přístup k pracovním příležitostem, ke
vzdělání, ke zdravotním zařízením
a dalším veřejným službám. Umožňu-
je také záchranným složkám zasaho-
vat rychleji na celém území kraje.
Především je ale nezbytnou podmín-
kou pro rozvoj podnikání a služeb,
a tedy pro vytváření nových pracov-
ních míst.

V nejbližší době bude zahájena
výstavba dalšího úseku R6 v úseku
Kamenný Dvůr–Tisová. Úsek Jenišov
–Nové Sedlo stojí před vydáním sta-
vebního povolení. Karlovarský kraj
vyvíjí proto maximální tlak na to, aby
v roce 2010 vedla čtyřpruhá komuni-
kace R6 po celém území kraje. Nadá-
le samozřejmě podle finančních mož-
ností krajského rozpočtu pokračuje-
me v souvislých opravách navazují-
cích silnic II. a III. třídy, tak aby
i odlehlejší místa regionu byla dobře
dopravně dostupná. 

JUDR. JOSEF PAVEL

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

loupek hejtmanaS

Nejdek – Nepochopení části nejdec-
ké veřejnosti, které úkoly nové stano-
viště zdravotnické záchranky ve
městě má, přináší zbytečná nedoro-
zumění. I když záchranáři nejsou
povinni lidi na základně ošetřovat,
denně zaznamenávají přibližně 3
návštěvy pacientů. Chodí mladí
i staří, hlavně večer a o víkendech.
Pokud mohou, pomohou, ale
záchranka má sloužit těm, kteří si pro
pomoc na základnu dojít nemohou.

Cheb – Chráněné dílny Joker zaháji-
ly začátkem září v bistru Ekonomické
fakulty Západočeské univerzity první
cyklus školení na téma „Kreativní
pracoviště pro osoby se zdravotním
postižením“. Tato možnost dalšího
vzdělávání postižených zlepšení
jejich pozice na trhu práce. Další
cyklus bude zahájen 11.října v 16.00.

Chodov – V Chodově spustí koncem
září dlouho očekávané bezplatné
bezdrátové připojení k internetu.
Město má být pokryto ze čtyř bodů.
Síť Chodovnet následně nabídne
rychlé připojení pro všechny měst-
ské organizace a bezplatné, ale
pomalejší pro občany.

„V každém směru bude zatím řidičům
k dispozici jeden jízdní pruh,“ uvedl 1.
náměstek hejtmana Jan Zborník. Ještě
před tím musí být obě estakády ošetřeny
izolací, položeny obrusné vrstvy vozovky,
nainstalována svodidla a zajištěno doprav-
ní připojení na stávající komunikace. 

Celý průtah v srpnu 2008
Nejzazší termín kompletního dokonče-

ní průtahu je stanoven na srpen 2008.
Pokud ovšem Státní fond dopravní infra-
struktury nebude schopen zajišťovat prů-
běžně dostatek financí, mohlo by se to
dotknout především regionálních firem
jako subododavatelů stavby. 

Estakády přináší nové pohledy
Hejtman Karlovarského kraje konstato-

val, že práce na přípravě dostavby průtahu
začaly už před deseti lety. „Bylo by iluzor-
ní předpokládat, že by se tak rozsáhlá
stavba, prováděná v prostředí krajského
města, obešla bez problémů,“ uvedl k výt-
kám k délce celé akce. Poděkoval také

všem, kdo se na nejdůležitější dopravní
stavbě v krajském městě podílejí. Po pro-
jížďce po části průtahu hejtman konstato-
val, že průtah přináší kromě dopravní
kapacity také nový, neobvyklý pohled na
Karlovy Vary, novou perspektivu pro
všechny, kdo po něm budou přijíždět.

Stavba přijde na miliardy
Součástí stavby bude také nové doprav-

ní propojení Tuhnice–Rybáře mostem
přes řeku Ohři. „Náklady na něj se budou
pohybovat okolo 140 milionů korun,“
uvedl Tomáš Kaas z Ředitelství silnic
a dálnic ČR, správa Karlovy Vary jako
zástupce objednatele stavby. Délka celé
stavby se čtyřmi jízdními pruhy je 5,4
kilometru, obsahuje dvě mostní estakády
přes řeku Rolavu u Kauflandu a Chodov-
ský potok u Tesla a také dalších 13 most-
ních objektů. Součástí průtahu jsou také
čtyři mimoúrovňové a pět okružních kři-
žovatek. Cena celého díla má dosáhnout 4
miliard korun, zatím je prostavěno zhru-
ba 2,5 miliardy. 

DAVID HRDINA

Prohlédnout si zdarma řadu
muzejních a výstavních expo-
zic mohli návštěvníci Karlovar-
ského kraje v rámci Dnů
evropského kulturního dědic-
tví, které se letos uskutečnily
ve dnech 9.–17. září. Karlovar-
ský kraj tak zpřístupnil zámek
v Sokolově, areál dolu Vilém
v Krásně, muzeum v Horním
Slavkově, Chebský hrad, Gale-
rii umění v Karlových Varech
a další památky.

„Cílem a smyslem této akce je
připomenout význam kulturní-
ho dědictví, jeho dvou základ-

ních složek: hmotného dědictví,
jehož převážnou část tvoří kul-
turní památky, a nehmotného,
tedy hudební, literární, baletní
tvorby a další,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast kultury Jiří
Behenský. Zároveň Karlovarský
kraj uspořádal pod záštitou hejt-
mana Josefa Pavla a starostky
města Františkovy Lázně Libu-
še Chrástové v tamním Měst-
ském divadle Boženy Němcové
další z řady tradičních benefič-
ních koncertů, tentokrát to bylo
vystoupení bratří Ebenů. 

Pokračování na straně 4

Zabránit záškoláctví a s tím souvi-
sející kriminalitě mládeže může
velmi efektivně nový školský portál
Karlovarského kraje. Rodiče budou
totiž mít okamžitě on-line k dispozici
docházku žáka ve škole, jeho absen-
ce a výsledky. Do zkušebního provo-
zu se od září zapojilo 13 středních
škol v regionu. Zbytek se připojí od
září příštího roku. Nyní systém vyu-
žívá například Integrovaná střední
škola Cheb, První české gymnázi-
um v Karlových Varech, Střední
odborná škola Kynšperk nebo
Střední lesnická škola ve Žluticích. 

„Na provozování Školského por-
tálu vypsal Karlovarský kraj výbě-
rové řízení. Vítězem se stala firma
CCA Group, a. s., Praha s nabídko-
vou cenou 1 975 tisíc korun. Peníze
kraj vyčlenil ze svého rozpočtu.
Portál bude fungovat v systému
Škola online na serverech této
firmy. Za jeho provozování zaplatí
kraj 571 000 korun ročně. Přístu-
pová hesla získají rodiče i žáci
přímo na školách, které budou por-
tál využívat,“ říká ředitel krajského
úřadu Roman Rokůsek.

Portál bezesporu zlepší i komu-
nikaci mezi žáky, rodiči a pedago-
gy. Rodiče budou mít on-line infor-
mace o škole, její práci i výsledcích
svého dítěte. Nahlédnou tak do
elektronické třídní knihy, uvidí
známky i informace o dění na škole
a o akcích. 

„Díky portálu bude možno
velmi rychle porovnávat a hodno-
tit jednotlivé školy z pohledu běž-
ného občana. Budoucí nadstavba
systému umožní propojení s úřa-
dem práce. Zájemci  budou rov-
něž moci porovnat výsledky a
úspěšnost absolventů  jednotli-
vých škol v oblasti přijímacího
řízení a úspěšnosti žáků a studen-
tů na vyšších typech škol. Občané
se budou moci registrovat a
zúčastňovat elektronických kon-
ferencí na různá témata, pořádat
diskuse na úrovních jednotlivých
škol a jejich rodičů. V budoucnu
systém umožní školám nabízet
další vzdělávání prostřednictvím
e-learningu,“ doplňuje Roman
Rokůsek. 

(LAM)

O možnosti otevření hraničního přechodu
Johanngeorgenstadt–Potůčky jednal první zářijový
víkend hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
s vládním prezidentem kraje Chemnitz, panem Kar-
lem Noltzem. Schůzka se uskutečnila v rámci návště-
vy 15. ročníku oslav Saska – Tag der Sachsen, na
které zástupce sousedících krajů pozval ministerský
předseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt. 

„Na české straně se již upravují komunikace vedoucí
od zamýšleného přechodu, německá strana prozatím
nepokročila s výstavbou prostor pro odbavení. Problé-
mem mohou být nezanedbatelné náklady na tuto stav-
bu a omezená doba jejího užívání. Po přistoupení České
republiky k Schengenským dohodám, které se může
uskutečnit už za rok, nebudou hraniční přechody
potřeba,“ upřesnil Josef Pavel.                                  (AFI)

Průtah uleví Karlovým Varům
ZLEPŠENÍ DOPRAVY PŘIJDE NA ČTYŘI MILIARDY KORUN

Značné úlevy v přetíženém dopravním systému se konečně dočkají řidiči i cestující
v Karlových Varech. Jedna polovina průtahu lázeňským městem totiž bude otevřena
už v listopadu letošního roku. Ukázal to kontrolní den, který se za účasti hejtmana
Josefa Pavla uskutečnil druhý zářijový týden.

Portál zabrání záškoláctví BOJ O HRANIČNÍ PŘECHOD TRVÁ

Bratři Ebenové sbírali peníze pro Poustku
NÁVŠTĚVNÍCI MOHLI V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ DO PAMÁTEK ZDARMA

Při kontrolním dnu směřovalo nejvíce dotazů od novinářů na hejtmana Josefa Pavla
(uprostřed) a Tomáše Kaase z ŘSD (vpravo).                                                  FOTO ARCHIV
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Spolupracovat při získávání dotačních prostřed-
ků z fondů Evropské unie na odborné lékařské
a přírodovědné výzkumy hodlají do budoucna
zástupci Karlovarského a Jihočeského kraje. Zkou-
mání se mají zaměřit především na vědecké vyhod-
nocování účinnosti lázeňské léčby založené na pří-
rodních léčivých zdrojích lázeňských míst Karlo-
varského kraje. Vyplynulo to ze zářijového pracov-
ního setkání hejtmana Josefa Pavla s poslancem
Evropského parlamentu Jaroslavem Zvěřinou.

„Jihočeši mají už jako prvotní krok hotové pozo-
rování na vzorku několika set lidí a jsou schopni na
základě těchto výsledků vyvodit závěry o účinnosti
lázeňské léčby na lidský organismus až do půl roku
po skončení léčebné procedury,“ říká jeden z účast-
níků schůzky, vyslanec Karlovarského kraje v Bru-
selu Werner Hauptmann. Podle něj je smyslem vzá-
jemné spolupráce vysvětlit lidskou řečí běžnému

člověku principy lázeňských metod, jejich pozitivní
vlivy na lidský organismus a tím takto dlouhodobě
osvětově působit na domácím trhu a získat poten-
ciální klientelu pro lázeňská zařízení.

„Kolegové z Jihočeského regionu by rádi spolu-
pracovali s naším krajem na dalších analýzách,
a proto nás oslovili jako lázeňskou velmoc v České
republice,“ dodává s úsměvem W. Hauptmann.
Ten se společně s europoslancem Zvěřinou shodl,
že po vypracování podkladů k předložení společ-
ného výzkumného projektu budou vyvíjet v Bruse-
lu maximální úsilí na získání evropských financí. 

Na tomto setkání byla rovněž ustanovena užší
pracovní skupina, jež do konce roku 2006 provede
analýzu odborných kapacit obou krajů a předloží
představitelům Karlovarského kraje návrhy mož-
ných společných projektů. 

(AFI)

Značný zájem o proškolování
tamních podnikatelů v oboru
lázeňství a managementu projevi-
li členové delegace Čínské lidové
republiky, kteří v druhém zářijo-
vém týdnu navštívili Karlovy
Vary.

„Taková možnost je jistě reál-
ná. Ve spolupráci s vysokými
školami se pokusíme zajistit
odborné semináře. Například
Univerzita Karlova má v Marián-
ských Lázních obory balneolo-
gie a fyzioterapie. Zjistíme, zda
by bylo možné připravit kurzy
s různými obory dle požadavků
čínské strany,“ uvedla k tomu
radní pro oblast sociální péče
Ellen Volavková.

Jedenáctičlenná delegace, slo-
žená ze zástupců veřejné správy
i soukromého sektoru, hejtmanu
Josefu Pavlovi sdělila, že coby
zástupci Pekingské městské
čáati Changping chtějí navázat

s Karlovarským krajem přátel-
ské vztahy. Mezi hlavní témata
rozhovorů patřil oboustranný
cestovní ruch, správní uspořádá-
ní a také volební systém. 

(LAM)

Vážení čtenáři,
i letošní začátek školního roku

byl naplněn očekáváním, co
nového s sebou přinese, jak se
podaří navázat na to, co se vyko-
nalo, zda bude lepší než ten před-
cházející. Výchova a vzdělávání
jako takové jsou samozřejmě
především věcí každého z nás,
našeho osobního přístupu, naší
rodiny. Tím, kdo je poskytuje
a zajišťuje, je zejména škola, a to
za podmínek nastavených stá-
tem, který také přesně určuje
i roli kraje v tomto procesu.  

Základním dokumentem pro
oblast školství je Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdě-
lávací soustavy ČR, který vydalo
ministerstvo školství poprvé
v roce 2002. Na základě něj Kar-
lovarský kraj po rozpracování dle
konkrétních podmínek v regionu

přijal v lednu 2003 svůj vlastní
dlouhodobý záměr. V březnu
letošního roku krajští zastupitelé
bilancovali jeho celkovou realiza-
ci a zároveň v rámci schválení
aktualizovaného dlouhodobého
záměru stanovili další strategic-

ké cíle pro příští období. K plně-
ní veškerých úkolů v oblasti
vzdělávání a poskytování škol-
ských služeb je kraj ze zákona
povinen zajistit podmínky pro
uskutečňování středního a vyšší-
ho odborného vzdělávání, vzdě-
lávání dětí, žáků a studentů se
zdravotním postižením a zdravot-
ním znevýhodnění dále jazykové-
ho, základního uměleckého
a zájmového vzdělávání a pro
výkon ústavní výchovy. 

Za tímto účelem Karlovarský
kraj zřizuje 28 škol středních, 3
vyšší odborné, 10 základních, 5
mateřských, 4 základní umělec-
ké, 1 jazykovou s právem státní
jazykové zkoušky. 

Ze školských zařízení pak 7
dětských domovů, 13 domovů
mládeže, 25 zařízení školního
stravování, 6 školních družin, 1

dům dětí a mládeže, 1 školní sta-
tek, 3 pedagogicko-psychologic-
ké poradny, 1 speciální pedago-
gické centrum a 1 přípravný stu-
peň základní školy speciální. 

Činnost těchto škol a škol-
ských zařízení vykonávají přís-
pěvkové organizace zřizované
Karlovarským krajem, kterých
bylo k 1. září letošního roku cel-
kem 55. Od 1. ledna 2007 jich
bude o 1 více, protože k tomuto
datu bude zřízena nová příspěv-
ková organizace – Střední škola
živnostenská Sokolov, která
bude profilována na poskytování
vzdělávání v oblasti služeb. Tyto
obory budou postupně utlumo-
vány ve Střední odborné škole
Kynšperk nad Ohří, která se
bude specializovat na obory sou-
visející se zpracováním dřeva.

ING. KAMIL ŘEZNÍČEK, ODS

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, vyzý-
vá vlastníky reklamních zařízení v územním obvodu Karlovarského
kraje, umístěných na silnici nebo na silničním pomocném pozemku
silnic I/25 a I/6, a to bez povolení silničního správního úřadu, aby
toto reklamní zařízení ve smyslu § 25 odst. 10 a 11 zákona č. 13/1997
Sb. odstranili po zveřejnění této výzvy na úřední desce Krajského
úřadu Karlovarského kraje.

Včas neodstraněné reklamní zařízení bude zakryto a následně

odstraněno a zlikvidováno na náklady vlastníka reklamního zaříze-
ní nebo vlastníka dotčené pozemní komunikace, na které je
reklamní zařízení neoprávněně umístěno. Odstranění reklamy a její
likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní
zařízení bylo povoleno stavebním úřadem podle zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů. Vlastníkům  nepovolených reklamních zaříze-
ní za toto porušení právních předpisů hrozí uložení pokuty až do
výše 300.000,- Kč.

Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení

S lovo zastupitele

Regiony posílí balneologická zkoumání

Europoslanec Jaroslav Zvěřina (vlevo) a bruselský zástupce kraje Werner Hauptmann se setkali na krajském
úřadu, o evropské dotace ale oba bojují v první linii.                                                                   FOTO ARCHIV

Číňané u nás chtějí školit manažery

Čínská delegace si prohlédla centrum Karlových Varů.                                                                  FOTO ARCHIV

Peking (znamená Severní hlavní město) je hlavní město
Čínské lidové republiky. Je po staletí správním a kultur-
ním centrem země. V roce 2008 bude Peking hostit 24.
letní olympijské hry. 

statut: samosprávné město 
primátor: Wang Čchi-šan 
počet okresů: 18 
počet městských částí: 273
rozloha: 16 808 km2

počet obyvatel:
správní obvod (2004): 15 milionů

město (2000): 7,5 milionu

národnostní složení: 
Číňané 96%
Mandžuové 2%
Chuejové 2%
Mongolové 0,3%

č. silnice text na RZ km směr poznámka obec

I/6 Autokemp Žlutice 90,317 vlevo autobusová zastávka Verušičky, Hvězda Verušičky

I/6 Vari Honda 123,493 vpravo bývalý označník autobusové zastávky Nové Sedlo

I/6 Lady Marion 132,851 vlevo parkoviště Vaňura Sokolov

I/25 Hotel Sibera 9,580 vlevo křižovatka se silnicí III/22137 Jáchymov

I/25 Hotel Restaurant M&M 9,580 vlevo křižovatka se silnicí III/22137 Jáchymov

I/25 Ski areál Neklid 13,300 vlevo autobusová zastávka Boží Dar, celnice Boží Dar

SEZNAM NEPOVOLENÝCH REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ, UMÍSTĚNÝCH NA SILNIČNÍM POZEMKU NEBO NA SILNIČNÍM
POMOCNÉM POZEMKU SILNIC I/25 A I/6

V tabulce jsou uvedena jen reklamní zařízení, u
nichž se nepodařilo zjistit vlastníka. Tam, kde
krajský úřad vlastníka zjistil, zasílá výzvu přímo.

V této etapě se jedná o reklamní zařízení, umís-
těné na silnicích I. třídy, tedy těch, které jsou
s hlediska bezpečnosti silničního provozu nebez-
pečnější.

V nejbližší době bude zahájena i II. etapa, v níž
už se budou odstraňovat i reklamní zařízení umís-
těná v ochranném pásmu silnic I. třídy, to je 50 m.
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BAZÉNY, ZASTŘEŠENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, CHEMIE
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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

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

-6
06

43
/1

Koupím svářečku KS 350
a rotační svářečku 

TRIODIN K 320 české výroby.

mobil: 603 368 092
SC-60647/1
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inzerce

Závažnější chyby v hospodaření
u téměř třetiny obcí a jejich dob-
rovolných svazků zjistil Krajský
úřad Karlovarského kraje při
pravidelné kontrole. Mezi nej-
častější nedostatky patřilo poru-
šení rozpočtové kázně, neúpl-
nost, nesprávnost nebo neprů-
kaznost ve vedení účetnictví,
pozměňování záznamů nebo
dokladů či neodstranění nedo-
statků zjištěných při přezkoumá-
ní v předchozích letech. 

„Ze 131 obcí a 17 dobrovol-
ných svazků obcí Karlovarského
kraje jich však hospodařilo 58
procent bez závad, ve 12 procen-
tech případů byly zjištěny pouze
méně závažné nedostatky,“ kon-
statoval ředitel krajského úřadu
Roman Rokůsek.

Územní samosprávné celky
musí zajistit přezkoumání svého
hospodaření vždy za uplynulý

rok. O tento úkon mohou požá-
dat krajský úřad nebo auditora či
auditorskou společnost. Krajské-
mu úřadu přitom musí dát na

vědomí, jakou možnost si zvolily. 
„Naším cílem při výkonu pře-

zkoumání hospodaření je maxi-
mální objektivita, což je zajiště-

no střídáním kontrolních skupin
u všech územních celků, výmě-
nou kontrolorů v týmu, stanove-
ním kritérií pro výsledné hodno-
cení zjištěných nedostatků a
vhodným výběrem kontrolních
vzorků,“ doplňuje ředitel Roků-
sek s tím, že kraj v roce 2005
zkontroloval veřejné prostředky
ve výši 1 miliarda 271 tisíc
korun. 

Závěr zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření musí
obsahovat výrok o zjištěných
nedostatcích. Každá obec je
podle zákona povinna zprávu
zveřejnit na úřední desce, a to 15
dní před projednáváním závěreč-
ného účtu na jednání zastupitel-
stva. 

Pokud obce nedostatky do sta-
noveného termínu neodstraní,
může jim Krajský úřad dát poku-
tu až do výše 50 tisíc korun, což
se však doposud nestalo. 

(AFI) 

Černou skládku v katastru
obce Rovná nad osadou Pod-
strání zlikvidoval na své nákla-
dy Karlovarský kraj. Úklid pro-
vedly Technické služby Horní
Slavkov, s. r. o., které odstranily
směsný odpad, suť, ojeté pneu-
matiky a další odpad. 

„Provedly také technická
opatření k zamezení vjezdu do
areálu bývalého statku vykopá-
ním příkopu u komunikace,
navrstvení zeminy a betono-
vých panelů,“ vysvětluje radní
kraje Luboš Orálek. 

Náklady na odstranění této
černé skládky dosáhly 136 tisíc
korun.  Krajský úřad Karlovar-
ského kraje také podal trestní
oznámení na neznámého
pachatele pro založení černé
skládky Policii ČR v Sokolově.
„Ta ale věc odložila. Po prove-

dení šetření se totiž nepodařilo
zjistit skutečnosti odůvodňující
podezření, že čin spáchala urči-
tá osoba,“ dodává Luboš Orá-
lek. 

(HAD)

Třetina obcí hospodaří s nedostatky ČERNOU SKLÁDKU 
V PODSTRÁNÍ KRAJ ZLIKVIDOVAL

Co jsou sinice?
Sinice jsou fascinující organismy, vědecky

označované také jako cyanobakterie. Stav-
bou buňky to jsou bakterie. Jsou téměř všu-
dypřítomné, protože se umí dobře přizpůso-
bit. Jsou schopny růst na slunci, ve tmě, na
ledu i v horkých pramenech, na poušti
i v odpadních vodách, v hlubokých oceánech
a i na skalách ve vysokých horách.  „Sinicím
vodních květů vyhovuje prostředí teplých
nádrží s vysokým obsahem živin – přede-
vším fosforu, a toho jim člověk dopřává plný-
mi doušky,“ říká radní pro oblast životního
prostředí Lubomír Orálek.

Malé množství prospívá
Malé množství sinic a řas je ve však ve

vodě žádoucí, protože zaujímají důležité
místo v koloběhu látek a energie, který v pří-
rodě  probíhá. 

Kdy nám škodí?
Rozvoj vodního květu také souvisí s vyššími

teplotami vody v nádrži a malým průtokem. Za
zvýšený obsah fosforu zodpovídá člověk,
který svou činností, především fekálním zne-
čištěním, hnojením, pracími a čisticími pro-
středky, narušil přirozený oběh živin v eko-
systému. V období rozvoje sinic a řas se počet
buněk v 1 ml vody zvyšuje z několika stovek
na desetitisíce až statisíce. Voda se zbarví do
zelenomodra a v návětrných zátokách se mění
v kaši makroskopických vloček nebo jehliček. 

Jak mohou ublížit?
„Kontakt se sinicemi může vyvolat alergic-

ké reakce, ekzémy, zánět spojivek, průjmy
a zvracení. Dlouhodobé působení vede k poru-
chám funkce jater, imunitního nebo nervové-
ho systému. Při úpravách pitné vody z kvetou-
cích nádrží se uvolňují jedy sinic – cyanotoxi-
ny a jejich odstranění vyžaduje speciální drahé
technologie. Zdravotní riziko může vzniknout
při konzumaci ryb a zeleniny zavlažované
vodou se sinicemi,“ vysvětluje radní. 

Souvislá vrstva vodního květu na hladině

zamezuje průniku světla do nádrže, a způso-
bí tak smrt organismů, které světlo potřebu-
jí. Sinice spotřebovávají kyslík ve vodě, proto
se v mnohých případech udusí ryby. 

Jak si chránit zdraví?
V případě styku sinicové vody s pokožkou

se nikdy neutírejte ručníkem hned po vykou-
pání, rozbitím buněk sinic na těle se uvolní
jejich toxiny. Nejdříve se osprchujte! Vyva-
rujte se požití vody se sinicemi. Stejná pravi-
dla jako pro ochranu zdraví lidí platí také pro
psy i ostatní domácí a hospodářská zvířata. 

Nepoužívejte fosfáty!
V současnosti je na trhu již dostatek pra-

cích prášků, které fosfáty neobsahují. Přesto
jsou zatím fosfáty z pracích prášků v České
republice stále významným zdrojem fosforu,

který uniká do povrchových vod. Ke zlepše-
ní situace tak může přispět každý. Prakticky
žádný prostředek na ruční mytí nádobí neob-
sahuje fosfor. Problém ale nastává u pro-
středků do myček, protože jsou práškové
a ve vodě se nejprve musí rozpustit. Všech-
ny prostředky do myčky zatím fosfor obsa-
hují, ale některé méně a některé více.

Fosfátové mycí a prací prostředky zodpo-
vídají ve splaškových vodách za jednu třetinu
znečištění fosforem! Další informace včetně
seznamu bezfosfátových mycích a pracích
prostředků najdete na internetové adrese
www.sinice.cz. 

Nevypouštějte odpady do přírody!
Dalším významným zdrojem živin jsou

nedostatečně čištěné splaškové odpadní
vody a dále statková hnojiva nevhodně apli-
kovaná na zemědělskou půdu. Odpadní vody
vypouštěné z nevyhovujících septiků nebo
vypouštěné načerno ze žump ohrožují nejen
povrchové vody, ale i podzemní vodu a tím
okolní zdroje užitkové nebo pitné vody.
„Postupně musí být odstraněny jednotlivé
nepovolené odtoky nečištěných splaškových
vod do vodotečí. I pro takovéto situace zřídil
Karlovarský kraj dotační titul ‚Drobné vodo-
hospodářské ekologické akce‘, který přede-
vším obcím do 500 ekvivalentních obyvatel
nabízí možnost získat nemalou dotaci na
výstavbu kanalizace, čistírny odpadních vod,
případně výstavbu vodovodu,“ říká L. Orá-
lek. 

Pomoci může každý
Všichni obyvatelé našeho kraje by tedy

měli přistupovat k problému sinic zodpověd-
ně a začít sami u sebe. To znamená: měli by
se zamyslet se, jak jsou likvidovány odpadní
vody z jejich nemovitostí, jak mohou sami
používáním vhodných saponátů a pracích
prostředků bez fosfátů ovlivnit kvalitu vody,
jak se chovají jako zemědělci, a při tom všem
mít na paměti, že bez vody není život. 

DAVID HRDINA 

Voda je život, chraňte ji!
Voda je  dar přírody, bez kterého není života. Ne vždy se ale k vodě chováme s úctou, jakou by si dárkyně života zasloužila. Do vody se
kvůli lidské činnosti dostává kromě látek jedovatých i mnoho živin. Znečištění řek a nádrží živinami (eutrofizace) je závažný problém sou-
časného světa, který vede k tvorbě vodních květů sinic.

FOTO ARCHIV



SIMPLY CLEVER

ŠKODA FABIA ZA 1 Kč
A MĚSÍČNĚ 3 500 Kč
S LEASINGEM OD ŠKOFINU

Nabízíme Vám vůz Škoda Fabia
včetně ABS, airbagu řidiče,
posilovače řízení a mnoha
dalšího za 1 Kč a měsíční
splátky 3 500 Kč, s leasingem
od ŠkoFINu. V případě poji-
štění u České pojišťovny
získáte navíc ještě sadu
zimních pneumatik zdarma.
Nebo přenosnou navigaci,
pokud vůz pojistíte u Allianz. 
A to není zdaleka všechno.
Navštivte nás proto co nej-
dříve, těšíme se na Vás.

RPSN od 4,15 %, doba leasingu 60 měsíců,
cena vozu 265 900 Kč, zůstatková hodnota 
35 %. Akce platí do 31. 10. 2006.

Komb. spotřeba a emise CO2
modelu Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 
124–185 g/km

ŠkodaFabia

DĚLÍTE SE S NÁMI O VŠECHNO
TEĎ JE ČAS VÁM TO VRÁTIT

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

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 622 770
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

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

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

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

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:
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Primány na Gymnáziu a střed-
ní odborné škole v Aši přivítal
první školní den hejtman Karlo-
varského kraje Josef Pavel.
Malým studentům popřál hodně
štěstí v jejich prvním školním
roce na gymnáziu i ve všech dal-
ších. Zavítal i mezi kvartány
a oktavány, kteří se v květnu
minulého roku zúčastnili Dne
otevřených dveří Krajského
úřadu Karlovarského kraje.

Tehdy musel čelit řadě dotazů,
které se týkaly především střed-
ních škol a dalšího studia. Okta-
vánům pak popřál hodně štěstí
do dalšího odborného či vysoko-
školského studia. 

Další zastávkou byla Integro-
vaná střední škola, jejíž součástí
je od letošního roku také hous-
lařská škola. Setkal se tu s pro-
slulým houslistou Jaroslavem
Svěceným, který s budoucími

houslaři diskutoval o stavbě
a zpracování mistrovských
nástrojů z hlediska interpreta.
Společně popřáli houslařům,
mezi nimiž jsou i studenti ze
zahraničí, šťastný start do nové-
ho školního roku. Také další
představitelé kraje navštívili
střední školy v Ostrově, Marián-
ských Lázních, Kraslicích
a základní školu při nemocnici
Karlovy Vary.                               (LAM)

Studenty přivítal v lavicích hejtman

Školákům přibyl autobus

Dokončení ze strany 1

Výtěžek ze vstupného ve výši
téměř 27 tisíc korun putuje na
obnovu kostela sv. Wolfganga
v Ostrohu, který je od roku 2006
ve vlastnictví obce Poustka. Připra-
vují se projekty na jeho kompletní
opravu a zpřístupnění veřejnosti. 

„Tématem letošního ročníku
Dnů evropského dědictví
v České republice je Otisk slav-
ných jmen – historické objekty,
v nichž žili slavní lidé. Karlovar-
ský kraj se může pochlubit boha-

tou historií, mimo jiné díky světo-
vě unikátní koncentraci lázeň-
ských měst, a řadou historických
objektů, v kterých žily nebo
které navštívily mnohé slavné
osobnosti,“ připomněl v úvodním
projevu před zcela zaplněným
divadlem Josef Pavel. Dodal také,
že Karlovarský kraj žádá o zařa-
zení takzvaného Lázeňského troj-
úhelníku mezi památky Unesco.
Právě hejtman Pavel je představi-
teli Františkových Lázní, Marián-
ských Lázní a Karlových Varů

zplnomocněn, aby v tomto smys-
lu jednal s ministerstvem kultury.

Zásluhou obce Poustka byla
zahájena obnova kostela, kde by
měla být zřízena expozice a měl
by sloužit pro kulturní účely.
Tento původně gotický kostel
z 15. století s dřevěným stropem
a mramorovými náhrobními des-
kami není i přes započaté opravy
v současné době využíván, proto-
že je ve velmi špatném technic-
kém stavu. 

MARKÉTA LADMANOVÁ

inzerce

Bratři Ebenové sbírali peníze pro Poustku

Nový školní spoj Jenišov,
Hory, Karlovy Vary– Dvory zajis-
tí bezpečnější dopravu dětí za
vzděláním. Kraj i Dopravní pod-
nik vyšel starostům obou obcí
vstříc, a tak byl prodloužen spoj
č. 1, který končil v 7.21 hodin
u Krajského úřadu. Nyní pokra-
čuje podle následujícího jízdního
řádu: 
Jenišov, rozcestí 7:27
Hory, restaurace, 7.30
Jenišov, rozcestí 7.33
V Aleji 7.35

Chodovská 7:37
Moser 7.39 (škola Dvory)

Děti nastoupí v Jenišově po
pravé straně, tak aby nemusely
přecházet frekventovanou vozov-
ku I/6, pak bude spoj pokračovat
do Hor, kde přistoupí tamní děti,
a odveze je do ZŠ ve Dvorech, kde
skončí. Do konce roku bude spoj
jezdit v rámci prodloužení linky
č. 1, od Nového roku pak v rámci
úprav, které připravuje Dopravní
podnik Karlovy Vary.                (HAD)

Pro začátek…
S přípravami na studium

v zahraničí by se mělo začít pokud
možno včas, nejlépe již jeden rok
před plánovaným začátkem stu-
dia, a to zejména ujasněním
základních otázek: Co a na jaké
škole chci studovat? Jakou asi
budu mít možnost uplatnění po
návratu domů? Bude mi v Česku
uznáno zahraniční studium? Jak
budu studium financovat?

První kroky při hledání informací
o možnostech studia v zahraničí by
měly vést na oddělení zahraničních
vztahů ve vlastní vzdělávací institu-
ci. Do většiny vzdělávacích progra-
mů je možné se zapojit pouze pro-
střednictvím vysílající organizace.
Další možností nalezení vhodného
vzdělávacího programu v zahraničí
je individuální vyhledávání školy.
Tato cesta je o něco náročnější na
čas a organizaci. 

Pobyt v zemích EU
Studenti mají právo pobývat

v jiné členské zemi EU. Pokud
ale někdo studuje v zahraničí
delší dobu než 3 měsíce, tak
obvykle potřebuje získat povole-
ní k pobytu. K jeho udělení je
třeba:
• zapsat se na univerzitu 
• disponovat dostatečnými

finančními prostředky pro
zabezpečení živobytí 

• mít zařízené zdravotní
pojištění 

Platby za studium
Je naprosto nepřípustné vyža-

dovat od studenta z jiné země EU
školné, pokud se nevyžaduje od
domácích studentů. Pokud domá-
cí studenti školné platí, vzdělávací
zařízení může vyžadovat placení
školného pouze do výše částky,
kterou hradí domácí studenti. Na
druhé straně platí, že pokud člen-
ský stát přispívá svým studentům
na vzdělávání, pak na tento příspě-
vek mají studenti z ostatních zemí
Evropské unie právní nárok. Toto
se však týká pouze samého vzdě-
lávání a nevztahuje se na příspěv-
ky státu na kolejné, nájemné,
stravné. Pokud stát přispívá svým
studentům na kolejné, nájemné
a stravné, ostatní studenti ze zemí
Evropské unie na tyto příspěvky
nárok nemají, s výjimkou dětí
migrujících pracovníků nebo
migrujících studentů.

Zdravotní pojištění českých
studentů v zahraničí

Nejčastějším případem jsou stu-
denti českých škol, kteří vyjíždějí
na pár týdnů za poznáním a zlep-
šením jazykových vědomostí a při-
tom zůstávají studenty české
školy. Pro tyto studenty se nic

nemění, nadále zůstávají českými
pojištěnci. Vyjíždějí vybaveni
Evropským průkazem zdravotní-
ho pojištění (EHIC) nebo Potvrze-
ním dočasně nahrazujícím EHIC,
které jim umožní v případě potře-
by čerpat v zahraničí nezbytnou
péči po dobu plánovaného pobytu.

Aby vám pojištění českým stá-
tem zůstalo zachováno i v přípa-
dě studia v zahraničí, je třeba si
nechat toto studium uznat na
českém ministerstvu školství
mládeže a tělovýchovy. Jedná-li
se o akreditované vzdělávací
zařízení, není uznání nijak kom-
plikované. K danému účelu slou-
ží formulář Žádost o posouzení
postavení studia na vysoké škole
v cizině pro sociální účely a účely
zdravotního pojištění, který je
k dispozici na webových stán-
kách MŠMT (www.msmt.cz). 

Uznávání kvalifikací
V rámci migrace v EU je třeba

navzájem uznávat vzdělání či kva-
lifikaci. V tomto směru dělíme
uznávání vzdělání na akademické
a profesní. Akademické uznávání
(pro účely dalšího studia) provádí
v každé zemi Národní informační
centrum pro uznávání vysoko-
školské kvalifikace (NARIC).
V České republice tuto službu
zajišťuje Centrum pro studium
vysokého školství (www.csvs.cz).

Profesní uznávání je v EU
pouze koordinováno, konkrétní
uznání kvalifikace závisí  na pod-
mínkách v daném členském
státě. Přičemž v každém je jme-
nován tzv. národní koordinátor,
který je odpovědný za jednotnou
aplikaci obecného systému vzá-

jemného uznávání odborných
kvalifikací.

Jak lze studovat 
a pracovat zároveň

Pracovat při studiu je možné
pouze v případě, že to umožňuje
země plánovaného studia. Členské
státy EU většinou povolují zahra-
ničním studentům pracovat, ale
často pouze na poloviční úvazek.
Například v Německu smějí stu-
denti pracovat během studia maxi-
málně 180 dní 4 hodiny denně
nebo 90 dní 8 hodin denně. Přes-
nější informace získáte na přísluš-
ném úřadě práce v místě studia.

Užitečné internetové odkazy
o studiu
• http://europa.eu.int/ploteus/

portal/home.jsp
• www.eurodesk.cz
• www.youth.cz
• www.infopromladez.cz
• www.eurydice.org
• http://europa.eu/pol/educ

/index_cs.htm 
• www.euroskop.cz

Bližší informace, kontakty
a informační materiály získáte
v Eurocentru Karlovy Vary.
V případě, že vás zajímá některá
jiná problematika EU, dejte nám
vědět, příště se můžeme na těch-
to stránkách věnovat právě jí. 
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-mail: eurocentrum.kv@euro-
skop.cz
www.euroskop.cz/ec-karlovyvary

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Průvodce studiem v zahraničí
V minulém čísle jsme se věnovali cestování a stejně tak jako má právo
každý občan Evropské unie svobodně cestovat, mají studenti právo
studovat, vzdělávat se a připravovat se na budoucí povolání ve všech
členských zemích Evropské unie. V rámci práva na vzdělání v jiné
zemi EU jsou si studenti rovni. Jedinou podmínkou je, aby byli řádně
přijati na střední školu, univerzitu nebo do jazykového kurzu. 

Do rozvoje cyklistické infra-
struktury v regionu hodlá Karlo-
varský kraj do konce letošního
roku investovat ještě celkem 580
tisíc korun. Na podporu páteřní
cyklostezky podél řeky Ohře
rozdělil kraj mezi Karlovy Vary,
Loket a Cheb už v červenci 2,5
milionu korun. 

„Vzhledem k tomu, že nedošlo
k vyčerpání finanční alokace ve
výši 593 tisíc korun, bylo vyhlá-
šeno 2. kolo pro předkládání
žádostí, ve kterém Karlovarský
kraj, odbor regionálního rozvoje,
obdržel písemné žádosti od
Teplé, Královského Poříčí
a Lázeňských lesů Karlovy

Vary,“ vysvětluje první náměstek
hejtmana Jan Zborník s tím, že
žádosti o poskytnutí příspěvku
jsou do výše 50 procent celko-
vých nákladů. 

Přesně 200 tisíc korun dostane
Teplá na propojení města s kláš-
terem. Královské Poříčí obdrží
100 tisíc na rekonstrukci
a nezbytné opravy úseků cyklos-
tezky, které byly poničeny vyvrá-
cenými stromy a zvýšenou hladi-
nou řeky Ohře v úsecích Loket -
Královské Poříčí. Lázeňské lesy
Karlovy Vary mají přislíbeno 280
tisíc korun na opravy komunika-
ce v úseku Beethovenův altán –
Letiště Karlovy Vary (Kolovák).

Cyklisté dostanou lepší stezky

Cykloturisté se mohou těšit na několik vylepšených úseků regionálních
cyklostezek.                                                                          FOTO ARCHIV

Koncert bratří Ebenů vydělal kostelu sv. Wolfganga 27 tisíc korun.                                                 FOTO ARCHIV
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Chcete si přivydělat 10.000,- Kč měsíčně?
Časově nenáročná činnost obchodního zástupce. Vhodné pro 

komunikativní 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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Až do 21. října 2006 
Vám na našich prodejnách 

poskytneme slevu 15%
na základní tašky Bramac.

Sokolov: Dobrovského 1936,
tel.: 352 623 790

Karlovy Vary: Česká 3,
tel.: 353 228 341

inzerce

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

Inzertní oddělení

Roman Zápolský

Státní zastupitelství, soud a také
úřad práce by do roku 2009 měly
mít své sídlo v areálu Krajského
úřadu Karlovy Vary. V bývalých
kasárnách Dvory II by tak mělo
do tří let sídlit celkem devět pro
region významných institucí.

„Společně s krajskou knihov-
nou se krajský úřad podílí na pro-
jektu kvalitního využití areálu pro
návštěvníky. Vzniknou zde odpo-
činkové zóny, dětská hřiště
a naučné stezky se zahradním

altánem,“ říká ředitel krajského
úřadu Roman Rokůsek.

Úpravy zdevastovaného po-
zemku mezi úřadem a krajskou
hygienickou stanicí začaly už v loň-
ském roce. Nevyhovující objekt
bývalé kyslíkárny byl stržen, pro
odvod vody z pozemků vzniklo
umělé jezírko a zmizela také pane-
lová suť. Letos byly plochy zatrav-
něny a osázeny keři a stromy,
návštěvníci tu mohou procházet po
nových pískových cestách.

Do poloviny roku 2007 se počí-
tá s demolicí betonové zdi mezi
krajským úřadem a budovou kraj-
ské hygienické stanice a s vesta-
věním přístupových chodníků
mezi objekty. 

Krajská knihovna plánuje tvor-
bu projektu, na jehož základě by
měla být rekultivace areálu finan-
cována z fondů Evropské unie.
Celkové náklady by neměly pře-
sáhnout 4 miliony korun.

(HAD)

Dvě nová stanoviště zdravotní záchranné služ-
by vzniknou v Karlovarském kraji. V září začala
výstavba ve Žluticích, v příštím roce zahájí v Hor-
ním Slavkově. 

Ze Žlutic budou sanitky vyjíždět do jihovýchod-
ní části regionu, a zkrátí se tak dojezdové časy
i v této části kraje. Sídlo záchranky tu vznikne
rekonstrukcí bývalé budovy Technických měst-
ských služeb, kterou kraj od města koupil.
Objekt se nachází v zastavěné části města v blíz-
kosti křižovatky ulic Karlovarské a Obránců
míru. 

„Budova projde celkovou rekonstrukcí, která
spočívá ve změně dispozičního uspořádání pro
potřeby záchranné služby, přístavbě pro umístění
náhradního zdroje a úpravě příjezdové komuni-
kace a přilehlých zpevněných ploch. V objektu
vzniknou potřebné prostory pro posádku, pokoje
lékařů, sester, řidičů, sanitářů, dále dezinfekční
místnost, sklad zdravotnického materiálu, infekč-
ního materiálu, léčiv, sociální zázemí a garáže pro
sanitky. V rámci rekonstrukce bude objekt nově
napojen přípojkami na všechny inženýrské sítě,“
doplnil radní kraje Jiří Mutinský. Výstavba za 6
milionů korun potrvá do 5. listopadu 2006.

V Horním Slavkově začnou stavební práce
v dubnu příštího roku. Předpokládané náklady
činí téměř 16 milionů korun, zhruba 3,5 milionu
investuje kraj do nákupu plně vybavené sanitky.

Výjezdní stanoviště v Horním Slavkově bude
sloužit spádové oblasti se zhruba 8 tisíci obyvate-
li. Stát bude poblíž 2. základní školy, u křižovatky
ulic Větrná a Nová, v zóně určené dle územního
plánu města pro občanskou vybavenost. 

„V současné době probíhá zpracování projekto-
vé dokumentace a stavební řízení pro vydání sta-
vebního povolení.  Předpokládané ukončení pro-
jektových prací a předání dokumentace pro pro-
vádění stavby je k 30. 9. 2006. Výběrové řízení na

zhotovitele stavby začne v listopadu letošního
roku. Stavba má být dokončena v září příštího
roku. Provozní náklady se odhadují  na pět milio-
nů korun ročně,“ dodává Jiří Mutinský. Horní
Slavkov leží osmnáct kilometrů od Sokolova, kde
je nejbližší stanoviště záchranné služby. Je tak na
hranici dojezdového času patnácti minut. V okre-
se je kromě Sokolova další stanoviště záchranky
jen v Kraslicích.

MARKÉTA LADMANOVÁ 

www.ceskydomov.cz
e-mail: vary@consultants.cz

příští vydání 16. 10. uzávěrka inzerce 5. 10. 2006

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

V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začnou fungovat další instituce.                               FOTO ARCHIV

Soud i úřad práce zakotví
v bývalých kasárnách

Budovu žlutické záchranky čeká kompletní rekon-
strukce.                                                FOTO ARCHIV

K pacientům dojedou lékaři rychleji
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Zlepšit jazykovou vybavenost
obyvatel Karlovarského kraje, to
je jeden z cílů Krajské knihovny
v Karlových Varech. Pořádá
proto jazykové kurzy i zvláštní
semináře o anglické literatuře.
Další z těchto seminářů se
s názvem Reading North Ireland
Literature se uskuteční 12. října
od 14.30 hodin v češtině a od
16.30 hodin v angličtině. 

„Od letošního listopadu plá-
nujeme pravidelné schůzky
Reading Groups, kde zájemci
mohou diskutovat o knihách,
nebo jen diskusi naslouchat
a zlepšovat si angličtinu, předá-
vat si navzájem dojmy ze čtení
a uvést vlastní úvahy k dané lite-
ratuře. Tyto skupiny jsou urče-
ny především učitelům angličti-
ny, kteří chtějí obohatit své žáky
o další dimenzi ve výuce, vítáni
však jsou všichni příznivci ang-
ličtiny a literatury,“ říká ředitel-
ka knihovny Eva Žáková.

Krajská knihovna Karlovy
Vary také umožnila uchazečům

o získání certifikátu Cambrid-
geské zkoušky složit tuto
zkoušku v Karlových Varech.
Zkoušky se pořádají pravidelně
dle cambridgeského rozpisu,
v lázeňském městě je pak
možno využívat letní termíny. 

Zájemci o nejbližší zimní termín
se mohou v knihovně zaregistro-
vat od 26. září do 6. října, zkoušky
však budou skládat v jiném centru. 

Slavnostní předávání certifi-
kátů úspěšným absolventům
z června 2006 se bude konat ve
společenském sále knihovny 19.
října 2006 v 17 hodin.

Krajské knihovně v Karlových

Varech se podařilo před třemi
lety navázat spolupráci s Britskou
radou a za tu dobu už získala díky
ní téměř 30 tisíc liber na posílení
knihovního fondu. Doplňována je
hlavně současná britská literatu-
ra, materiály pro studium angličti-
ny, AV média a v loňském roce
bylo zakoupeno také 376 DVD
nosičů s filmy v angličtině a s ang-
lickými titulky. Od července
2004, kdy knihovna pracuje
v systému Aleph, si čtenáři vypůj-
čili více než osm tisíc knih v ang-
ličtině a přes jedenáct set zvuko-
vých médií v angličtině. 

MARKÉTA LADMANOVÁ

Čtenáři prahnou po angličtině
O CIZOJAZYČNÝCH KNIHÁCH MŮŽETE DISKUTOVAT NA ZVLÁŠTNÍCH SEMINÁŘÍCH 

Hasiči slavili s hejtmanem

Rekonstrukci dvou mostů
a vozovky mezi nimi se podařilo
úspěšně dokončit těsně před
začátkem nového školního roku
v Kynšperku nad Ohří. Celkové
náklady stavby dosahovaly téměř
18 milionů korun, více než 13
miliony nakonec přispěla Evrop-
ská unie.

„Projekt opravy mostů přes
řeku Ohři v Kynšperku byl
úspěšně připraven k realizaci
v rámci Společného regionálního
operačního programu. Ke sníže-
ní zadluženosti Karlovarského
kraje, respektive Krajské správy

a údržby silnic, se v tomto roce
podařilo vyjednat zálohové před-
financování dotace z Evropské
unie z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury, což zna-
mená úsporu úroků z připrave-
ného úvěru,“ vysvětlil 1. náměs-
tek hejtmana Jan Zborník.

Chodník mezi mosty za zhru-
ba 500 tisíc korun financovalo
město Kynšperk, které také jako
samostatnou dodávku zajišťovalo
úpravu veřejného osvětlení
v prostoru obou mostů ve výši
230 tisíc korun.

(AFI)

Krajský úřad Karlovarského
kraje buduje své internetové
stránky (www.kr-karlovarsky.cz)
už od roku 2002. První web spuš-
těný do živého provozu na konci
prvního čtvrtletí téhož roku byl
jen počátečním krokem ke stav-
bě nynějšího portálového publi-
kačního informačního systému. 

Rok poté začalo být zřejmé, že
se vzrůstající potřebou informo-
vat veřejnost a se zvětšujícím se
objemem zveřejňovaných infor-
mací bude nutno přejít na nověj-
ší technologie tvorby interneto-
vých stránek, zejména kvůli
potřebě přímo zapojit do publi-
kačního procesu jednotlivé refe-
renty úřadu. Rovněž bylo akutní
diferencovat oprávnění k přístu-
pu k jednotlivým částem webu.
Správnost volby zakoupení por-
tálového publikačního prostředí
potvrdil další vývoj.

Uvolnění kapacity 
pro další rozvoj

Zlomový okamžik pro rozvoj
informačního internetového por-
tálu Karlovarského kraje nastal
po spuštění nové verze stránek
na jaře 2004. Publikační prostře-
dí portálu totiž umožňuje nezá-

vislost publikujícího na znalosti
internetových technologií. Pra-
covníci našeho úřadu mohou po
krátkém zaškolení publikovat na
portálu bez potřeby hlubších
znalostí tvorby internetu, bez
časových či jiných omezení nebo
mezičlánků v podobě specializo-
vaných pracovníků. Specialisté
na tvorbu webu soustředili svoji
uvolněnou časovou kapacitu na
další rozvoj informačního portá-
lu kraje, zejména na rozšiřování
informačního toku. Kromě webu
Krajského úřadu Karlovarského
kraje, internetových novin Hejt-
manské listy a webu Občan
a úřad (jehož úkolem je sloužit
občanovi v orientaci v místně pří-
slušných úřadech), portál obsa-
huje i další webové komplety,
zabývající se například povodňo-
vou ochranou, vodním hospodář-
stvím či prevencí a omezováním
znečištění.

Tato kapitola vývoje interneto-
vého portálu nabízející informa-
ce směrem od krajského úřadu
k občanovi skončila v roce 2005.
Nyní žije svým životem, rozšiřu-
je objem poskytovaných služeb
a informací.

Spolu s rozvojem informačního
portálu se významným způsobem
mění i počet návštěvníků hledají-

cích informace. Zatímco za rok
2002 navštívilo naše webové strán-
ky necelých 15 tisíc návštěvníků,
v roce 2005 více než 142 tisíc
hostů zhlédlo na 800 tisíc stránek.

Pro dokreslení představy o cel-
kovém rozsahu informačního
portálu kraje: v části portálu, na
kterém přímo publikují pracovní-
ci úřadu, je v současné době více
než 1800 stránek a 3700 texto-
vých souborů. Vzhledem k tomu-
to obrovskému rozsahu informa-
cí je naší největší prioritou usku-
tečnit optimalizaci obsahu
a struktury informací z hlediska
jejich přístupnosti, a to i pro han-
dicapované spoluobčany.

Bezplatná pomoc 
směřuje menším obcím

Jelikož od letošního ledna platí
pro obce povinnost provozovat
elektronickou úřední desku, roz-
hodli jsme se poskytnout pomoc
obcím Karlovarského kraje.
Nabídli jsme jim možnost
bezplatného zřízení
a hostování obecních
internetových stránek
na našem portále.
Mezi prvními vyu-
žily tuto nabídku
obce Nejdek,
Kaceřov a Svata-

va, na jaře letošního roku byly
vytvořeny internetové stránky
obcím Chebské pánve – Nebani-
cím, Třebeni, Tuřanům, Pomezí,
Křižovatce a Okrouhlé, přidaly
se i obce Andělská hora, Zádub-
Závišín, Milhostov, Pila a jako
zatím poslední obec provozuje
svůj web s podporou krajského
úřadu i Přebuz. 

Součástí servisu pro obce je
vyškolení pracovníka obce, který
pak informace na webu může
sám publikovat. Obcím tak ubu-
dou nejen starosti s financová-
ním jejich stránek, ale i další pro-
blémy související se zveřejňová-
ním informací přes zprostředku-
jící subjekt.

Podobný servis poskytuje
Krajský úřad i dalším

projektům, napří-
klad Integrovaná

doprava Karlo-
varského kraje

či Cyklistický por-
tál Karlovar-

s k é h o
kraje.

Karlovarský kraj oznamuje, že je možno podávat žádosti 
o příspěvky na pořádání regionálních 

a nadregionálních kulturních akcí v roce 2007. Žádosti je nutno
doručit na nových předepsaných formulářích na adresu Krajského

úřadu Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu nejpozději do 10. listopadu 2006.

Žádosti došlé po tomto termínu nebudou do příspěvkového 
programu Karlovarského kraje zařazeny.

Formuláře a bližší informace lze získat na odboru kultury, 
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, tel. 353 502 328;

nebo na internetových stránkách 
www.kr-karlovarsky.cz

Oznámení 
Karlovarského kraje

Řidičům usnadní
cesty nové mosty

Slavnostního zahájení provozu se ujali (zleva): kynšperský radní Miro-
slav Volf, hejtman Josef Pavel, zástupce zhotovitele Antonín Brnušák,
první náměstek hejtmana Jan Zborník a ředitel Krajské správy a údrž-
by silnic Petr Želechovský.

Ředitel krajského úřadu informuje

V dnešním vydání této rubriky se od ředitele Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje Romana Rokůska dozvíme,  jak vznikal informač-
ní portál Karlovarského kraje.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Ve znamení hasičských oslav
se nesl přelom srpna a září
v řadě obcí Karlovarského kraje.
Hejtman Josef Pavel navštívil
například sbor v Perninku, kde
slavili dobrovolní hasiči 140.
výročí svého založení. Uspořáda-
li průvod v uniformách a vyzna-

menali i dlouholeté zasloužilé
členy. 

Jen o 10 let mladší je hasičský
spolek v Chodově na Sokolovsku,
který se svými 70 členy pořádá
mimo jiné celokrajskou soutěž
mládeže v požárním sportu.

V Ostrově hejtman diskutoval

u příležitosti oslav 135. výročí
založení sboru s jeho členy
o potřebě nové techniky. Tamní
zásahová jednotka totiž ročně
absolvuje až 200 výjezdů, přede-
vším k nehodám na silnici z Kar-
lových Varů do Ústí nad Labem. 

(AFI)

Po 140. letech existence místního sboru dobrovolných hasičů bylo v Perninku co slavit.                FOTO ARCHIV

Ve společenském sále krajské knihovny se semináře konají často.                                             FOTO ARCHIV

Moderní studovnu si oblíbili zejména mladí návštěvníci.     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
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

vedoucí odboru
tel.: 353 502 270

vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

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

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443 

martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

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

vedoucí odboru zdravotnictví
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

SPOLEČNÉ AKCE DVORY A STUDIJNÍ:
Po celý týden – REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ
ZDARMA 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pondělí 2. 10. od 10,00 do 18,00 (formou exkurzí každou
hodinu)
AMNESTIE PRO DLUŽNÍKY Po celý týden
INTERNET PRO DĚTI ZDARMA Po celý týden – 30
min. 
Internet pro veřejnost – 30 minut ZDARMA
Literární a výtvarné soutěže, besedy pro školy, ankety,
ukázky práce s CD-ROM, prodej vyřazených knih
KNIHA PRO VAŠI NOVOU KNIHOVNU – sbírková
akce

HLAVNÍ BUDOVA DVORY
Závodní 378/84, tel: 353 502 888
• výstava ekonomických, společensko-vědních, životo-

pisných a historických knih – osobního dar knihovně
od prezidenta ČR Václava Klause, KK KV – budova
Dvory – půjčovna

• výstava studijní literatury – z daru Bankovního institutu
vysoká škola, a. s., KK KV – budova Dvory – půjčovna

• Self-check

- pro každého uživatele drobný dáreček za použití samo-
obslužného výpůjčního systému 

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Odpolední akce pro děti v knihovně:

• odpolední prohlídky knihovny pro družiny při ZŠ a
ZVŠ

• soutěž pro děti: Najdeš cestu do knihovny? – vylosuj
lísteček s trasou a zakresli tužkou na slepé mapě
výtvarná a literární soutěž pro děti na téma Cesta do
knihovny 

pondělí 2. října 15,00–18,00 Velké říjnové společné čtení
– hlasité čtení pro veřejnost
středa 4. října 15,00–18,00 – Turnaj ve hře Bang!
čtvrtek 5. října 15,00–18,00 – Dětská výtvarná dílna –
práce s přírodninami

Dopoledne:
besedy a prohlídky knihovny pro ZŠ, ZVŠ a MŠ na téma:
Knihovna, kniha, informace, internet – jak se v průběhu
dějin vyvíjel přístup k informacím  

INFORMAČNÍ STŘEDISKO
• Akce pro seniory: založte si e-mailovou adresu – 30

minut zdarma metodické vedení při zakládání e-mailo-
vé adresy (denně  10.00–10.30 hod)

• Akce pro nezaměstnané HLEDEJ PRÁCI NA
INTERNETU – 60 minut zdarma metodické vedení při
možnostech hledání práce na internetu (denně 11.00–
11.30 hod)

• Propagace - propagační letáčky o činnosti Informační-
ho centra (Ticket Portal, Ticket ART, AMSBUS, Měst-
ské divadlo Karlovy Vary)

Podrobnější informace získáte v knihovně nebo
na www.knihovna.kvary.cz.  

Pobočka Studijní oddělení (Lidická 40, budova SPgŠ) –
je po celý měsíc uzavřena pro veřejnost z důvodu rekon-
strukce. 

PROVINILCI MOHOU VRÁTIT PŮJČENÉ
PUBLIKACE VÝJIMEČNĚ BEZ POSTIHU

Amnestii pro
všechny dlužní-
ky, internet zdar-
ma, soutěže pro
děti a řadu dal-
ších příjemných
novinek přinese
jubilejní 10.
týden knihoven,
který se uskuteč-
ní ve dnech 2.– 8.
října v Krajské
knihovně Karlo-
vy Vary. 

„Po celý týden budeme registrovat všechny nové čtenáře zdar-
ma, bez pokuty také mohou všichni provinilci vrátit knihy a zvu-
ková média,“ říká ředitelka krajské knihovnyEva Žáková.

V rámci oslav nabídne knihovna také 30 minut bezplatného
internetu pro děti i pro ostatní veřejnost. Uskuteční se také řada
výtvarných soutěží, besedy pro školy, ukázky práce s CD ROM a
prodej vyřazených knih. Proběhne i sbírková akce s názvem
Kniha pro vaši novou knihovnu.                                             (LAM)

Významnou celostátní cenu,
Českého Permona za rok 2006,
obdrželo Krajské muzeum
Sokolov v kategorii technické
památky. Toto ocenění bylo pře-
dáno zástupcům muzea na X.
setkání hornických měst a obcí
České republiky předsedou
Památkové komory ČR. 

Český Permon 2006 předsta-
vuje ocenění práce samotného
muzea i aktivit všech pracovní-
ků organizace, externích spolu-
pracovníků a samozřejmě zřizo-
vatele, tedy Karlovarského
kraje.

X. setkání hornických měst
a obcí České republiky se kona-
lo v Příbrami ve dnech 15.–17. 9.
2006. Účastnili se ho zástupci
mnoha měst a obcí, muzeí,
významných podniků, spolků
a političtí představitelé z celé
České republiky i ze zahraničí. 

Město Příbram připravilo
bohatý program, který poskytl
i značný prostor pro setkání
představitelů a výměnu zkuše-
ností. Mimo tradičních ceremo-
niálů proběhly i tři velké průvo-
dy městem, z nichž ten poslední
se odehrál za účasti několika
tisíc lidí v noci za svitu pochodní
a skončil velkolepým ohňostro-
jem. Tato mezinárodní akce,
které byli přítomni i zástupci

z Německa, Slovenska, Rakous-
ka, Polska, je největším setká-
ním tohoto druhu v České
republice.

V našem kraji proběhla již dvě
setkání hornických měst a obcí
České republiky, a to v roce
1998 v Krásně a v roce 2003

v Sokolově. Pro rok 2007 přebí-
rá pořadatelskou štafetu město
Horní Slavkov. 

(AFI)

Sokolovští muzejníci dostali Permona 

OBJEDNEJTE SI NOVINKY!
Chcete jako první vědět o novinkách
v krajské knihovně? Pak stačí, pokud
svou e-mailovou adresu zanecháte v kni-
hovně u výpůjčního pultu nebo si zasílání
upoutávek můžete objednat také na adre-
se knihovna@knihovnakv.cz. Vybírat
můžete z oborů: akce pro děti a veřej-
nost, vzdělávací akce, seznamy nových
knih, aktuality z činnosti knihovny.   (AFI)

motto celostátní akce 
„Cesta do knihovny“

JUBILEJNÍ 10. TÝDEN KNIHOVEN 2.–8. ŘÍJNA 2006
Krajská knihovna Karlovy Vary

I letošní ročník Chopinova festivalu byl hojně navštěvován. Jeden z koncertů si nenechal ujít ani náměstek hejt-
mana pro oblast kultury Jiří Behenský, který se zde setkal se spisovatelem Vladimírem Páralem.        FOTO ARCHIV
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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:

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

Prodej instantních nápojů
zahájila firma FRAPE FOODS, s.
r. o., v roce 1991, v tomto období
se jednalo pouze o import ze
zahraničí a jeho následnou distri-
buci v tehdejším Českosloven-
sku. V roce 1998 se majitelé Petr
Tichota a František Čapek roz-
hodli vybudovat vlastní výrobní
závod na území ČR. V roce 1998
založili výrobní společnost
ARTIFEX INSTANT, s. r. o.,
v jejímž čele stanul výrobní ředi-
tel David Kalina, již zkušený
potravinář, který se stal později
i jejím spolumajitelem.

V témže roce v červenci sjíždí
z výrobní linky v jedné z pronaja-
tých hal v areálu společnosti
TRIOLA, a. s., v Toužimi u Karlo-
vých Varů první hotové výrobky.
Počáteční stav zaměstnanců čítá
12 osob. V roce 1999 osob 24
a v následujícím roce už 35 osob.
V tomto roce vedení společnosti
přijalo zásadní rozhodnutí vybu-
dovat vlastní výrobní závod. Po

několika měsících byl vytipován
objekt v Toužimi u Karlových
Varů – bývalý objekt ZZN. Tento
areál prošel v roce 2001 totální
rekonstrukcí, tak aby byl scho-
pen plného provozu na jaře roku
2002. V následujících letech se
počet zaměstnanců, této pouze
výrobní společnosti, ustálil na
počtu 60 osob. 

Ročně závod opouští na 2000
tun instantních nápojů všeho
druhu – instantních čajů, instant-
ních dětských čajových nápojů,

instantních nápojů do mléka,
osvěžujících drinků, sportovních
izotonických nápojů a dalších
specialit.

K jakostním certifikátům, ISO
9001, HACCAP, certifikátu BIO
výrobce jsme v letošním roce
přidali certifikát největší jakosti
IFS. Tento maximální důraz na
kvalitu a hygienické předpisy,
samozřejmě i pečlivý výběr
dodavatelů veškerých kompo-
nentů a surovin nám umožňují
vyrábět i pod značkami těch nej-
renomovanějších lídrů světové-
ho potravinářského průmyslu.

V České a Slovenské republice
patří mezi naše klíčové odběrate-
le obchodní řetězce, na jejichž
pultech najdete širokou paletu
našich výrobků, jak pod naší
obchodní značkou, tak i pod
stále agresivnějšími privátními
značkami. Celkem 11 druhů
výrobků bylo označeno známkou
„A-Klasa“ (Dětské čajové nápoje
Fenykl, Ovocný, Multivit. Citrus,
Instantní nápoje do mléka
FRAPKO – Jahoda, Banán, Vanil-
ka, Kakao, Instantní granulované
čaje – Citron, Exotic, Lesní jaho-
da, Multivitamin).

V exportu na další trhy se
v poslední době začíná společ-
nosti dařit zejména na Blízkém
východě. Pravidelně se účastní-
me veletrhu „PLMA“ v Amstero-
damu, letos nebudeme chybět
ani na veletrhu „SIAL“ v Paříži.

Naše portfolio balicí technolo-
gie na konci výrobního procesu
nám umožňuje uspokojit i toho
nejnáročnějšího odběratele. 

Jasan, hruška, tři duby a sedm lip se letos probojovaly do finále celostátní soutěže o nejsympatičtější
strom, kterou již pátým rokem pořádá Nadace Partnerství. Karlovarský kraj ve finále reprezentuje
jasan pana Šolce rostoucí v lukách u Chodovské Huti. 

Pomozte jasanu z Chodovské
Huti stát se Stromem ČR 2006!

„V dnešní době jsem ještě neviděl člověka, který
by působil jako mecenáš. Za první republiky fun-
govaly okrašlovací spolky, aby tuto funkci nezištně
zastával jeden člověk, je však nevídané a obdivu-
hodné,“ komentuje nadšeně konání pana Šolce
Michal Veselý z Nadace Partnerství.

Pan Šolc doslova zachránil jasan z Chodovské
Huti tím, že si pronajal pozemek, na kterém strom
roste, a ošetřil jej. Posléze opravil cestu vedoucí
k jasanu, usadil lavičku, z níž se ostatní mohou
potěšit krásným výhledem, a pustil se do zpevňo-
vání potoka a výstavby dětského hřiště. Kde se
v panu Šolcovi bere dobrá vůle dělat něco pro
ostatní v pohraniční krajině, o kterou se léta nikdo
nestará? „Mám stromy rád, proto to dělám,“ říká
Josef Šolc z Mariánských Lázní, jako by šlo
o samozřejmost. Připomeňme ještě, že v loňském
roce zastupoval Karlovarský kraj Maxův klen
a umístil se na čtvrté příčce.

Odborná porota vybrala finalisty z celkových 91
návrhů, které přihlásili lidé z celé ČR. O tom, který
z nich se stane Stromem České republiky roku

2006, rozhodne veřejnost hlasováním. „Lidé
mohou posílat dárcovské SMS na telefonní číslo
87777 ve tvaru DMS STROM4 (v případě chodov-
ského jasanu), dále mohou hlasovat na hromad-
ných hlasovacích arších a třetím způsobem je hla-
sování prostřednictvím kupónů, které vycházejí ve
vybraných časopisech, místních zpravodajích
a novinách. Stav hlasování, informace o anketě
a o veřejné sbírce budou mít zájemci možnost sle-
dovat na internetových stránkách www.stromzivo-
ta.cz.

Hlasování je zpoplatněné a výtěžek poputuje do
veřejné sbírky na výsadbu stromů a péči o ně.
Proto každý, kdo se rozhodne poslat svůj hlas, sou-
časně přispěje na zkrášlení české krajiny,“ vysvět-
luje Klára Slámová, koordinátorka ankety. Svůj
strom může každý podpořit až do 11. října, kdy má
hlasování uzávěrku. 

(LAM)

CCeennaa  jjeeddnnéé  DDMMSS  jjee  3300 KKčč,,  ppřřiiččeemmžž  2277 KKčč  ppuuttuujjee  ddoo
vveeřřeejjnnéé  ssbbíírrkkyy  SSttrroomm  žžiivvoottaa  nnaa  vvýýssaaddbbuu  nnoovvýýcchh  ssttrroommůů
aa ppééččii  oo nněě..  SSlluužžbbuu  DDMMSS  zzaajjiiššťžuujjee  FFóórruumm  ddáárrccůů..

Finalisté:

Lípa Johany z Rožmitálu (Středočeský kraj) DMS STROM1
Slanická lípa (Jihočeský kraj) DMS STROM2
Lípa na platořské návsi (Plzeňský kraj) DMS STROM3 
Jasan pana Šolce (Karlovarský kraj) DMS STROM4
Varnsdorfská hruška (Ústecký kraj) DMS STROM5
Vojtěchův dub (Královehradecký kraj) DMS STROM6
Vendolská lípa (Pardubický kraj) DMS STROM7
Lípa u hradu Sádek (Kraj Vysočina) DMS STROM8
Bzenecká lípa (Jihomoravský kraj) DMS STROM9
Švábenický dub (Jihomoravský kraj) DMS STROM10
Lípa z Moravského Berouna (Olomoucký kraj) DMS STROM11
Dub u Sušanky (Moravskoslezský kraj) DMS STROM12

VVííccee  oo  ffiinnaalliisstteecchh  hhttttpp::////ssttrroommzziivvoottaa..cczz//cceessttiinnaa//ssttrroomm__rrookkuu__ffiinn22000066..pphhpp
KONTAKT: KLÁRA SLÁMOVÁ, KOORDINÁTORKA ANKETY STROM ROKU, TEL.: 542 422 781, GSM: 605 116 723, E-MAIL: KLARA.SLAMOVA@ECN.CZ

Představujeme firmu z kraje 

Vítejte ve světě instantních nápojů
Společnost ARTIFEX INSTANT, s. r. o., je jedním z největších výrobců
instantních nápojů  v České republice. Distribuci výrobků zajišťují
sesterské společnosti FRAPE FOODS, s. r. o., v ČR, FRAPE Slovensko,
s. r. o., na Slovensku a FRAPE, s. r. o., jako exportní specialista pro
ostatní teritoria.


