Chebské dvorky mají
program pro každého

Krajská knihovna
odstraňuje bariéry

Mini-Euro vyhráli
malí Portugalci

Devátý ročník Chebských dvorků
opět nabídne návštěvníkům kulturní zážitky všech žánrů.

Rozhovor s ředitelkou krajské
knihovny Evou Žákovou o ceně Mosty 2010 a nejen o ní.

Pod záštitou hejtmana Josefa Novotného se uskutečnil evropský šampionát fotbalových nadějí .
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

První krajské farmářské trhy přilákaly tisíce lidí
Po nečekaném úspěchu 1. Krajských farmářských trhů se kraj
rozhodl akci během roku pravidelně opakovat. Zachován zůstane regionální ráz trhů, tedy prodej domácích produktů farmářů a výrobců ekologicky vyráběných a bio potravin z kraje.

Milí čtenáři,
v květnu jsme si užili řadu příjemných jarních dnů, ale také jsme si připomněli vítězství nad fašizmem a konec druhé světové války. Pro mnohé
je to dnes jen zmínka v učebnici. Lidem zdecimovaným válkou ale tehdy
po dlouhé době svitla naděje, že budou moci žít normální život, vychovávat děti bez obav o budoucnost.
Květen ovšem přinesl i další kroky
české vlády, která se zřejmě rozhodla
vyzkoušet, co všechno kraje vydrží.
Mezi poslední „perly“ patří rozhodnutí zablokovat peníze na regionální
železniční dopravu, které kraje dostávají od státu jako účelovou dotaci.
Ministr financí se tímto způsobem
mstí krajům vedeným ČSSD za prohraný ústavní spor o stavební spoření. Vzniklý rozpočtový propad stát
hodlá částečně pokrýt z peněz původně určených na ztrátovou regionální železniční dopravu. Pro Karlovarský kraj to znamená, že pokud bychom dotaci ve výši přes 70 milionů
nedostali, museli bychom redukovat
až 60 % železniční dopravy. Stát by
tak značně zkomplikoval našim obyvatelům dopravu do práce, škol nebo k lékaři.
Šok přišel také v oblasti sociálních
služeb. Ministr Drábek nabyl dojmu,
že kraje zvýhodňují svá krajská sociální zařízení oproti ostatním, neziskovým organizacím, a rozhodl se dofinancovat sociální služby pouze neziskovkám. Náš kraj na letošní rok
oproti původně požadovaným 292,6
milionu dostal 207 milionů korun.
Bez peněz, které měl dostat v druhém kole dotačního řízení, jsou to ale
jen 203 miliony. Snížen byl také příspěvek na péči v prvním stupni, kraje
- poskytovatelé sociálních služeb tak
přišli o dalších 900 milionů korun.
Propad musely kraje řešit v rámci
svého rozpočtu. Chci zdůraznit, že
jsou to většinou kraje, jejichž zařízení poskytují nejnáročnější 24hodinovou péči o klienty.
Pozitivní zprávou je, že se podařilo dokončit krajský projekt přestavby
Becherovy vily v Karlových Varech
na interaktivní galerii. Rád bych pozval zájemce z celého regionu k návštěvě vily během Dne otevřených
dveří 18. června. Sportovce, především cykloturisty, určitě potěší, že
budou moci během června vyzkoušet tři nové úseky páteřní Cyklostezky Ohře. První je z Chocovic do
Kynšperka nad Ohří, druhý - průjezd
městem Sokolov a třetí průjezd městem Loket. V současnosti už nabízí
páteřní cyklostezka 46 upravených
kilometrů z celkových plánovaných
více než 100 kilometrů.
Váš hejtman Josef Novotný

„Už v průběhu prvních farmářských
trhů se návštěvníci ptali, kdy je budeme pořádat znovu. Tento způsob podpory domácích producentů a výrobků
bychom chtěli ještě v tomto roce třikrát zopakovat,“ uvedl krajský radní
Jaroslav Bradáč.
Podle odhadu ředitele Střední zemědělské školy Dalovice a předsedy Svazu ekologických zemědělců Pro-bio
Zdeňka Perlingera přišly na dubnovou premiéru farmářských trhů v areálu krajských úřadů dva tisíce lidí. Největší tlačenice byla před stánky s masnými výrobky a na žandovský chléb.
„Před zahájením se farmáři připravovali na průšvih, jestliže nikdo nepřijde. A hodinu po otevření více než
dvaceti stánků měli naopak strach, že
kvůli koupěchtivým zákazníkům nebudou mít co prodávat,“ dodal Perlinger.
Podobné akce se rozhodly pořádat
i další města regionu. Pravidelně trhy
připravilo město Karlovy Vary a Loket, kam se nyní zájemci dostanou i víkendovými autobusovými spoji karlovarské MHD. Krajské farmářské trhy si

však chtějí uchovat svou výjimečnost,
jejímž základem jsou bohatá regionální nabídka, dobrá dopravní dostupnost místa i zázemí krajského areálu.
„Po dohodě s ostatními organizátory
v čele s předsedou Svazu ekologických
zemědělců Zdeňkem Perlingerem budou další krajské trhy následovat během června nebo července letošního
roku. Uvažujeme i o spolupráci se zahrádkářskými svazy a o možností nabízet jejich výpěstky,“ vysvětlil Bradáč.
Ten také ocenil přístup prodejců,
kteří pružně reagovali na nečekaný zájem návštěvníků a dokázali operativně stánky doplnit podle potřeby. „Další trhy plánujeme na září v souvislosti
s vyhlášením výsledků soutěže o udělení značky Regionální potravina. Poslední letošní trhy by pak měly koncem
listopadu obohatit předvánoční nabídku v kraji,“ dodal radní Bradáč.
Podrobné informace o dalším termínu konání krajských farmářských trhů naleznou zájemci v průběhu června mimo jiné na krajských internetových stránkách i v tištěných Krajských
listech.

Premiérovým farmářským trhům v areálu krajského úřadu přálo i počasí.

Foto KL

Kulatý stůl probral zápis na seznam UNESCO Snaha kraje má výsledky,
Kulatý stůl s účastí významných odborníků na památkovou péči proběhl
od 19. do 21. května v Karlových Varech. Karlovarský kraj akci uspořádal
ve spolupráci s městy Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně v rámci aktivit směřujících k zápisu měst Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.

„Očekáváme účast celkem padesáti odborníků, přičemž dvacet jich má
v čele s ministrem kultury Jiřím Besserem přicestovat z tuzemska a zbytek
ze zahraničí,“ uvedl během příprav
náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Výborem světového dědictví bylo
doporučeno lázeňské nominace připravovat v kontextu širší tematické
studie. Téma už bylo zpracováno ve

výstupech Lubomíra Zemana, odborníka na lázeňskou architekturu. „Zatím se ale touto problematikou nezabýval nikdo v mezinárodních souvislostech,“ vysvětlil náměstek Navrátil.
Setkání potvrdilo vůdčí postavení
Západočeského lázeňského trojúhelníku v procesu sériové nominace významných evropských lázní pro zápis
na seznam UNESCO.

Foto KL

Františkovy Lázně

Projekt cílený na sociální služby byl úspěšný
Končící projekt s názvem „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském
kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ zlepšil systém
poskytování sociálních služeb v regionu především pro osoby se zdravotním postižením.
V průběhu jeho realizace se podařilo také podpořit jejich přechod z pobytových ústavních zařízení do alternativních sociálních služeb. „V rámci
projektu přešlo 27 osob z domovů pro
osoby se zdravotním, především mentálním postižením do sociálních služeb „chráněného bydlení“ a do služby
„podpora samostatného bydlení“. Většině těchto lidí budou odborně školení asistenti pomáhat nalézt práci například v sociálně terapeutických dílnách nebo přímo u zaměstnavatelů
v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.
Projekt zahájený v roce 2009 byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdro-

je a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR. Celková schválená částka na projekt činila 39,4 milionu korun, z toho 2,5 milionu byly investiční prostředky na rekonstrukce bytů. Karlovarský kraj tyto prostředky využil také na úpravy bytů ve městech Sokolov, Habartov a Luby. „Vedení těchto
měst se postavilo k celé věci s velkou
vstřícností. Celkem pět bytů prošlo rekonstrukcí a bezbariérovou úpravou,
ostatní byty byly opraveny, aby splňovaly základní kritéria pro život osob
s mentálním postižením,“ vysvětlil Čermák. Uživatelům, kteří neměli možnost zakoupit si nábytek či základní spotřebiče do domácností, pomohla rovněž Evropská unie.
Důležitou součástí projektu byly také vzdělávací bloky, které umožnily sociálním pracovníkům, zaměstnancům obcí nebo kraje získat znalosti a dovednosti v problematice péče a přístupu k osobám se zdravotním,
převážně mentálním postižením.
Projekt zhodnotili účastníci závěreč-

né konference konané na konci dubna. Na konferenci představili zástupci společnosti Dolmen a sdružení Rytmus své klienty, kteří přímo užívají
služeb chráněného bydlení a sociální
rehabilitace. O své zkušenosti z procesu přechodu obyvatel z pobytových zařízení do běžného života hovořili také
ředitelé domovů pro osoby se zdravotním postižením v Habartově, Mnichově a v Lubech.
V rámci projektu byly především
zpracovány a vyhodnoceny plány rozvoje pro 43 sociálních služeb. Vzniklo celkem 46 plánů přechodu u těch
uživatelů, kteří měli ambice se osamostatnit a přejít do alternativních služeb. „Podařilo se vyškolit celkem 168
lidí a poskytovatelé sociálních služeb
i ostatní zainteresování mohou využít
také interaktivní webové stránky projektu www.ipkktransformace.cz, které
se stále vyvíjejí a měl by sloužit k informování a propojování poskytovatelů sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji,“ dodal Čermák.

vyrostou nové stanice GSM
Obyvatelé některých oblastí v regionu, ve kterých přetrvávají potíže
s pokrytím signálem GSM, by se měli ještě letos dočkat aktivit ke zlepšení situace. Na další schůzce s vedením
kraje, který změny inicioval, to uvedli
zástupci mobilních operátorů.
Plány přivítal náměstek hejtmana
Martin Havel. „Pokrytí oblastí signálem GSM je důležité nejen pro případ
vzniku mimořádné události, ale zejména v zájmu ochrany života a zdraví jejich obyvatel. Jsem proto rád, že
jednání přinášejí konkrétní výsledky,“
řekl Havel.
Například Telefónica O2 oblasti
označené orgány kraje rozdělila do tří
skupin. Tou první se bude zabývat ještě v tomto roce, druhou během dvou
až tří let a do třetí skupiny zařadila lokality s nízkým počtem obyvatel, kde
by jakákoli řešení byla ekonomicky
nenávratná.

„Do první skupiny je mimo jiné zařazena obec Přebuz, kam bude přiveden optický kabel a současně vybudována základnová stanice, a dále Kraslice a okolí, kde se bude jednat o sdílení
přenosové stanice společně s T-Mobilem,“ informoval zástupce Telefónica
02 Martin Táborský. Do druhé skupiny patří Jáchymov, Bukovany a Krásno. V Chodově, Libé a Rovné je plánováno vybudování vlastní základnové stanice a v Tatrovicích, Dasnicích
a Chlumu sv. Maří signál posílí přenosová stanice T-Mobile.
Vodafone hodlá posílit signál v obci Nové Hamry a T-Mobile investovat do vybudování sedmi základnových stanic signálu GSM v okolí Mariánských Lázní, Nejdku a v Karlových Varech.
Další jednání vedení kraje se zástupci mobilních operátorů by se mělo uskutečnit v listopadu 2011.

Opraveno bude 30 km silnic
Kdyby měl Karlovarský kraj opravit všech 1 800 kilometrů silnic II.
a III. tříd, které spravuje, potřeboval
by na to podle posledních odhadů
osm miliard korun. K dispozici má
ale jen zlomek této sumy. Na opravy
povrchů silnic v letošním roce vyčlenil 45 milionů korun.
Pro souvislejší rekonstrukce povrchů silnic bylo vybráno 24 úseků
v celkové délce 31 kilometru. „Snažili jsme se o to, aby byly do výběru zahrnuty důležité komunikace
v různých oblastech regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Další peníze z letošního rozpočtu pak budou vloženy do odvodnění
komunikací, výměny svodidel nebo
rekonstrukce opěrných zdí. Naplánovány jsou také opravy čtyř mostů.
Pokud by se měla krajská silnič-

ní síť dostat do ideálního stavu, vyžadovala by podle ředitele Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje Zdeňka Pavlase její převážná část výměnu nebo alespoň zesílení asfaltových vrstev, vylepšení parametrů, zajištění svahů a přilehlých skalních masivů nebo rovnou
celkovou rekonstrukci. „Za současné finanční situace ale můžeme tyto práce provádět skutečně jen ojediněle,“ řekl Pavlas s tím, že například na opravy po zimě poskytlo
vloni ministerstvo dopravy Karlovarskému kraji 28 milionů korun,
letos ani korunu.
Velkými investičními akcemi, které kraj chystá, jsou obchvaty Chebu
za 520 milionů korun a Hroznětína
za 350 milionů korun. Práce by měly začít na podzim.

informace z kraje

Dotaci získají
další včelaři
Dobře sestavený rozpočet a pozitivní výsledky hospodaření umožní Karlovarskému kraji přidat včelařům k původním příspěvkům ve výši
1 150 000 korun téměř 300 000 korun navíc. Podpora je určena dalším
21 včelařům.
„Jsem rád, že se v krajském rozpočtu podařilo tyto peníze najít a ještě víc
mě těší, že všichni žadatelé jsou začínající včelaři, kteří mohou tradici včelařství v regionu dál rozvíjet,“ uvedl
krajský radní Jaroslav Bradáč s tím, že
příspěvek letos dostanou celkem 104
včelaři.
V prvním roce poskytování příspěvků, v roce 2009 převažovaly žádosti stávajících včelařů, v roce následujícím nebyl v termínu vyčerpán limit
pro stávající včelaře, ale poptávka začínajících včelařů předčila očekávání.
Tento trend pokračuje i v roce 2011.

Smlouva podpoří
rozvoj myslivosti
Zvýšit informovanost veřejnosti
o myslivosti je jednou z priorit smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským
krajem a regionálními orgány Českomoravské myslivecké jednoty, která
byla podepsána 17. května.
Jako nový partner bude kraj uváděn
například při letošních mysliveckých
slavnostech, které pořádají spolky
v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. První z letošních mysliveckých
slavností se bude konat v Karlových
Varech, a to 11. června od 14 hodin
na střelnici v Drahovicích. Svou tradici mají myslivecké slavnosti i v okrese Sokolov, letos uskuteční na Statku Bernard v Královském Poříčí ve
dnech 18.-19. června. V Chebu jsou
chystány na 31. červenec.
Spolupráce kraje a mysliveckých
spolků se zaměří také na některá problematická témata. „Naše pomoc se
bude týkat například opatření k omezení střetů zvěře s automobily nebo
poškozování lesního prostředí,“ uvedl
náměstek hejtmana Jaroslav Bradáč.
Kraj podpoří i přeshraniční činnost
regionálních mysliveckých organizací, například chebští myslivci spolupracují s kolegy z Tirschenreuthu.

Senioři kraje volili nové členy rady

Krajská rada Svazu důchodců ČR počátkem května za účasti hejtmana Josefa Novotného (zcela vpravo) zhodnotila činnost za uplynulé období
a volila své nové členy.
Foto KL

Rozvoj nových leteckých linek je nákladný
proces a jednání trvají měsíce i několik let
V posledních měsících zažilo karlovarské letiště několikrát slavnostní chvíle. Spuštění provozu nové letecké linky
je jistě pozitivním signálem o postupném překonávání hospodářské krize
a zvyšujícím se zájmu o návštěvu Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že se
opět jedná o linky do zemí bývalého Sovětského svazu, se však stále častěji objevují dotazy, proč není letiště aktivnější v získávání linek mířících i jinam, například do západní Evropy.
Letecká doprava se za posledních deset let zásadně proměnila. Několik velmi těžkých krizí, které tento sektor hospodářství postihly od roku 2001, naprosto proměnily principy fungování jak
leteckých společností, tak i ostatních
subjektů, které se na letecké dopravě
podílejí. Vlivem liberalizace trhu vzniklo mnoho nových leteckých společností, zejména v sektoru low cost dopravců.
Tím došlo k obrovskému nárůstu konkurence, která srazila ceny a učinila leteckou dopravu dostupnou téměř každému. Tlak na snižování nákladů vedl
ke vzniku poptávky po nových letištích mimo hlavní centra, protože ze-

jména low cost dopravci hledají levnější
a méně vytížené alternativy. Tím došlo
k rozvoji a zesílení konkurence i v této
oblasti. Dnes je proto běžné, že jsou to
letiště a jejich partneři, kteří se snaží
přesvědčit letecké společnosti, aby zahájily lety právě k nim.
Otevření nové linky je z pohledu letecké společnosti investicí, která je relativně vysoká a zároveň riziková, zejména pokud jde o linku na regionální letiště nebo vstup na nevyzkoušený trh. „Letecké společnosti dnes nejsou ochotny
riskovat ztráty. Při jednáních o otevření linky tak letecká společnost očekává nejen detailní informace o potenciálu trhu zajišťující požadovanou obsazenost, ale očekává i přímou marketingovou podporu či sdílení rizika zavedení takové linky formou úhrady počátečních ztrát. Bez těchto, dnes již standardních nástrojů, nelze uvažovat o otevření jakékoliv nové linky,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že
je potřeba, aby se spojily všechny subjekty, které na provozování linky mají
zájem, tedy cestovní kanceláře, hoteliéři
a restauratéři, ostatní podnikatelé v ces-

tovním ruchu, ale i představitelé politické reprezentace.
Jednání o zavedení nové linky se liší
podle toho, zda jde o linku sezónní,
kdy je víceméně vše v rukou cestovních
kanceláří, nebo pravidelnou, celoročně provozovanou linku. Právě v tomto případě musejí do hry vstoupit popsané subjekty a procesy, ale i tak je třeba se připravit na to, že jednání s leteckými společnostmi trvají řádově měsíce až léta.
„Buďme proto realisté a vnímejme, jak tento business dnes funguje,“
konstatuje dále Petr Navrátil, „otevření nové letecké linky vyžaduje investice a aktivitu všech: leteckých společností, letišť, regionů a měst, podnikatelů i dalších subjektů. Navíc, jde o investici s dlouhodobou návratností, bohužel nelze očekávat okamžitý efekt investovaných prostředků.
Investice do rozvoje linek v regionu
budou podle Navrátila nutné, ale přesto
žádoucí, jelikož v dlouhodobém horizontu přinesou profit jak soukromému,
tak veřejnému sektoru a tím napomohou rozvoji regionu jako celku.

Kraj získal evropské peníze na informační technologie

Náměstek hejtmana Martin Havel mapuje nové možnosti, které
modernizace informačních technologií kraji přinese.
Foto KL

Karlovarský kraj se rozhodl využít
uvnitř veřejné správy i při komunikaci s občany nové informační a komunikační technologie. K financování
projektu využije kraj dotaci z evropských fondů ve výši 135 milionů korun, sám vloží do projektu 23,8 milionu korun. Ročně kraj vloží do provozu plánovaných aktivit 21,5 milionu
korun. V budoucnu se počítá s poklesem nákladů o 10 až 20 procent.
Jednou z aktivit projektu je zajištění
elektronické spisové služby pro školy
a další příspěvkové organizace „Zabezpečíme tak standardní prostředí
pro příjem a evidenci elektronických
dokumentů a jejich následné uchování všem organizacím. Služba bude hostovaná a provozovaná v našem
technologickém centru,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Havel.
V rámci projektu bude kromě jiné-

ho vytvořena účelová katastrální mapa a digitální technická mapa. Dále bude provedena digitalizace části kulturního fondu.„Jde o záchranu
kulturního dědictví, protože všichni dobře víme, že uchovat dokumenty v papírové podobě může v řádu několika desítek let znamenat velký problém. Zároveň je to příprava k napojení na národní knihovnu a v podstatě
i knihovnu evropskou,“ dodal Havel.
Součástí projektu je vybudování
technologického centra Karlovarského kraje se záložním centrem pro případ kritických situací. „Zároveň bude
centrum poskytovat služby ostatním
organizacím a obcím s rozšířenou působností,“ konstatoval Havel.
To umožní také připojení metropolitních sítí, záchranářů, hasičů, ale
i škol do společné sítě a dále do celostátní sítě veřejné správy.

Ředitel krajského úřadu informuje
dobí se zde převážně zdržuje.

Roman Rokůsek
S ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem
jsme tentokrát hovořili na téma procesu, jímž musí projít cizinci, kteří chtějí získat státní občanství České republiky. První kroky žadatelů vedou na krajský úřad, odbor správních
agend, krajský živnostenský úřad, kde
mimo jiné skládají jazykovou zkoušku. O udělení státního občanství ČR
zde loni požádalo 94 osob, k 31. březnu letošního roku pak 17 osob.
Kdo může být žadatelem o státní
občanství ČR?
Požádat o ně může cizí státní příslušník, který má na území České republiky, v našem případě Karlovarského kraje, povolen trvalý pobyt po
dobu nejméně pěti let a v tomto ob-

Jaké podmínky musí splňovat?
Ty určuje zákon. Jednou z těch základních je, jak už bylo zmíněno, aby
v daném kraji žil legálně minimálně
pět let. To ovšem nemusí být vyžadováno, pokud se žadatel například narodil na území ČR, má za manželku
(manžela) zdejší občanku (občana)
nebo je-li alespoň jeden z rodičů občanem ČR. Podmínkou, jejíž splnění
nemůže být za žádných okolností prominuto, je, aby žadatel nebyl v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin.
Jak probíhá návštěva zmíněného
odboru krajského úřadu?
Žadatel, který přinese potřebné
osobní doklady, s pracovníkem odboru vyplní dotazník a složí jazykovou zkoušku. Ta spočívá v rozhovoru
na běžná témata a v reprodukci článku z denního tisku. Většině žadatelů,
zvláště Rusům nebo Ukrajincům, čes-

ký jazyk nedělá větší potíže. To ovšem
neplatí pro žadatele z asijských nebo
arabských zemí, pro které bývá velmi náročná hlavně reprodukce zadaného textu.
Jaký je další postup?
Odbor dále obstará stanovisko
z místa trvalého pobytu žadatele.
Obec se vyjadřuje, zda dotyčná osoba nemá záznam v rejstříku přestupků, není dlužníkem a podobně. Kompletní žádosti jsou zasílány ministerstvu vnitra prostřednictvím cizinecké policie v zákonem stanovené lhůtě
30 dnů. Ministerstvo vnitra se jednotlivými případy zabývá opravdu podrobně a žadatele si obvykle zve k ústnímu jednání. Své stanovisko vydá do
90 dnů od doručení žádosti. Pokud
je kladné, obdrží žadatel příslib udělení státního občanství ČR. Jakmile
doloží, že pozbyl své původní občanství, zajistí krajský úřad složení slibu
úspěšného žadatele a jeho zanesení do
evidence obyvatel, v opačném případě

úloha krajského úřadu končí.
Může se cizinec, jehož žádost byla
zamítnuta, odvolat?
Může podat rozklad k ministrovi vnitra, jehož rozhodnutí je konečné. Není ale zakázáno žádosti podávat opakovaně. Pokud například pominuly důvody k zamítnutí původní
žádosti, má žadatel šanci napodruhé
uspět. Pracovníci krajského úřadu ale
znají i žadatele, kteří pokoušeli štěstí
pětkrát i vícekrát.
Kolik žadatel, který projde celým
procesem, zaplatí?
Za udělení státního občanství ČR,
respektive za vydání listiny o jejím
udělení, se platí správní poplatek ve
výši 10 000 korun. Tolik zaplatí jednotlivá fyzická osoba, stejně jako ta,
která žádá o státní občanství i pro
svého manžela nebo manželku a jejich dítě nebo děti do 18 let. Ve zvláště odůvodněných případech může být
poplatek snížen.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den, pane hejtmane,
rád se vydávám na cyklotoulky po kraji a velmi oceňuji projekt páteřní
cyklostezky podél řeky Ohře. Co mě ale zaráží, je z mého pohledu nedostatečná šířka části vedoucí z Mostova do Hlínové. Zajímalo by mě, proč
jsou cyklisté a třeba i in-line bruslaři takto omezováni.
S pozdravem Martin Blecha
Vážený pane Blecho,
část z jednoho právě dokončovaných úseků páteřní cyklostezky podél řeky Ohře je veden po místní komunikaci spojující zámek v Mostově s osadou Hlínová. Komunikace je bohatě lemována po obou stranách řadou košatých, poměrně mladých javorů mléčů. Alej, která je
tvořena více jak dvěma stovkami stromů, prošla rozsáhlým ošetřením
v roce 2004 v rámci projektu podpořeného Státním fondem životního prostředí a stromy byly dle zákona 114/1992 Sb. vyhlášeny za památné. Důsledkem vyhlášení za památné není jejich pouhá evidence,
ale jejich skutečná ochrana a odborná péče. V ochranných pásmech
památných stromů je zakázáno vše, co by mohlo stromy ohrozit, zničit a rušit jejich přirozený vývoj, tj. např. výstavba. Výjimka ze zákazů
u památných stromů byla povolena orgánem ochrany přírody a krajiny na základě zvoleného řešení, které bylo z pohledu ochrany vzácné
přírodní památky nejšetrnější.
Povrch místní komunikace byl opraven v původní šířce, tj. 2,5 m s novými krajnicemi, celková šířka je 3 m. Směrové a výškové poměry zůstaly zachovány. Středový pruh komunikace o šířce 1,2 m je z asfaltu
a ten je lemován štěrkovými pruhy a krajnicemi.
I když z pohledu uživatelů může jít o nezvyklé řešení, stavba byla projektována a realizována v souladu s platnými normami a zákony. Pro
cyklisty a in-line bruslaře to znamená jisté omezení, věřím ale, že je
s ohledem na nutnost ochrany přírody přijmou s pochopením.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BECHEROVY VILY
Obyvatele Karlových Varů a celého kraje, turisty a návštěvníky města zveme do
právě zrekonstruované historické budovy Becherovy vily v ulici Krále Jiřího v Karlových Varech. Den otevřených dveří se koná

18. června 2011 od 10 do 16 hodin!
Můžete se obdivovat zdařilé přestavbě, která vile navrátila dobovou noblesu. Prohlédnout si můžete výstavní prostory, výtvarnou dílnu nebo sochařský ateliér. Galerie
bude po svém otevření sloužit jako interaktivní centrum, kde se budete moci setkávat s umělci a kde budou probíhat workshopy věnované umělecké činnosti.

Projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila byl spoluﬁnancován Regionálním
operačním programem ROP NUTS 2 Severozápad a celkové náklady činily asi 88 milionů korun.

Školy mohou požádat o granty
na zkvalitnění vzdělávací práce
Karlovarský kraj prostřednictvím
odboru investic a grantových schémat
vyhlašuje 1. kolo výzev v rámci druhých globálních grantů Prioritní osy 1,
v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK).
Poskytované finanční prostředky
jsou určeny jak na rozvoj počátečního vzdělávání dětí a žáků, tak dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Celková alokace 1. kola
výzev činí 81 milion korun.
Výzva v oblasti podpory 1.1 je zaměřena na podporu vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Je
na ni určeno 68 % disponibilních prostředků. Podporovány budou projekty na zlepšování podmínek pro výu-

ku včetně zvyšování motivace žáků ke
vzdělávání v těchto oborech a spolupráce s aktéry na trhu práce.
Oblasti 1.2 je určena na vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách.
Oblast 1.3 podporuje projekty zaměřené na profesní rozvoj pedagogických
pracovníků škol v oblasti cizích jazyků, technických, přírodovědných oborů a řemesel, využívání ICT a udržitelného rozvoje.
Celkový objem prostředků na období 2011-2013 určených k přerozdělení
převyšuje 120 milionů korun. Jedná se
o prostředky z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR. Bližší informace lze získat na webových
stránkách krajského úřadu nebo přímo na oddělení grantových schémat.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

z regionu
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Lidé mezi hejtmany nejlépe
hodnotí Josefa Novotného
Nejlépe hodnoceným krajským
hejtmanem je Josef Novotný, který
stojí v čele Karlovarského kraje. S jeho činností je spokojeno 56,1 % obyvatel kraje. Ukázal to březnový celostátní internetový průzkum společnosti SANEP. Josef Novotný si tak
od zářijového průzkumu společnosti SANEP polepšil o 14,4 % a posunul se o sedm příček.
„Pocit je to samozřejmě velmi příjemný a motivující. Není to podle mě pouze moje zásluha, ale také
celé rady kraje, vedoucích odborů
i našich úředníků. Budeme se snažit
i nadále pracovat co nejlépe na rozvoji kraje a také co největším zkvalitnění pro občany. Tento výsledek
mě potěšil, i když ze zkušenosti vím,
že podobné průzkumy jsou celkem
ošidné,“ komentoval výsledek průzkumu hejtman Novotný
Průzkumu se zúčastnilo 71 728
dotázaných. Reprezentativní vzorek

EURONEWS

byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny se pohybuje kolem 1,5 %.
Se svým hejtmanem Michalem
Haškem jsou spokojeni i obyvatelé
Jihomoravského kraje. Třetí příčka
náleží dalšímu ze sociálnědemokratických hejtmanů Stanislavu Eichlerovi z Libereckého kraje.

Nové vybavení zkvalitní péči o novorozence
Modernizace chebské nemocnice úspěšně pokračuje nejen po stránce stavební, v níž Karlovarský kraj investuje 140 milionů korun do rekonstrukce pravého křídla pavilonu „B“,
ale i po stránce přístrojové.
Nejnověji se tak stalo na dětském
oddělení zásluhou více jak stotisícového daru občanského sdružení Život
dětem, které každoročně pořádá benefiční koncertní show Magická noc.
„Vyjma několika infuzních stojanů,
tří přebalovacích pultů a vyšetřovacího lehátka, jsme získali především resuscitační sadu Neo-Puff,“ vypočetl
primář oddělení Ondřej Čapek. „Jedná se o velmi moderní přístroj, který
výrazně pomůže především předčasně narozeným dětem, které mají zpravidla velké problémy samostatně dýchat. S tímto přístrojem jsme schopni s novorozenětem mnohem efektivněji podpůrně dýchat až do příjezdu
specialistů, kteří jej převezmou do péče,“ upřesnil primář s tím, že pomoci
může přístroj i dalším novorozencům
s dechovými obtížemi.

přesvědčit o tom, že ekonomie nejsou
jen čísla, ale při správném přístupu
i zábava. Celé studentské plénum zaujaly především jeho zážitky z NERVu.
Naši pozornost upoutala i slova o aktuální finanční krizi a o možnosti, jak

Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Poc pro vznik nové CHKO

Poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc podporuje vznik nové chráněné krajinné oblasti Doupovské hory
a střední Poohří. Uvedl to v souvislosti se svou návštěvou vojenského újezdu Hradiště s tím, že vznik CHKO by
neměl bránit dalšímu setrvání armády
v oblasti.

Evropský parlament dal za pravdu
spotřebitelům, kteří volali po jasném
a jednoduchém označování obsahu
konzumovaných potravin. Parlamentní výbor pro životní prostředí tak připravil návrh nové legislativy o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Pokud ho v červenci poslanci schválí, budou muset výrobci přestat používat některá zavádějící tvrzení
a lidé se konečně dozví více informací
o skutečném obsahu potravin.

Selhání za miliardy

O miliardy korun z evropských fondů mohou přijít občané i firmy v České
republice kvůli neschopnosti ministerstev vybřednout z korupčních afér spojených s neprůhledným přidělováním
evropských dotací. Kvůli různým problémům totiž bylo zastaveno čerpání financí již z několika evropských programů a u některých dalších potíže hrozí.

Poradí, jak proti rakovině

Nová celoevropská preventivní příručka by měla veřejnosti osvětlit problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku. S její přípravou začala v Bruselu pracovní skupina odborníků, pacientů, neziskových organizací a specialistů na komunikaci. Cílem je
pomoci řešit jeden ze základních problémů - obavy lidí a jejich malou informovanost. Ačkoliv účinnost včasné léčby je až 95 %, každý rok na něj umírají
tisíce Evropanů, nejvíce v ČR.

Primář Ondřej Čapek předvádí nové vybavení dětského oddělení nemocnice v Chebu.

Foto KL

Gymnázium navštěvují významné osobnosti
V březnu mohli studenti Gymnázia
Ostrov diskutovat s první dámou české
sociologie Jiřinou Šiklovou nebo s ekonomickým stratégem ČSOB Tomášem
Sedláčkem.
„Ten nás za šedesát minut dokázal

Pomoc pro spotřebitele
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Z besedy s Jiřinou Šiklovou

Foto Gymnázium Ostrov

případným dalším krizím předcházet,“
uvedla Dita Siřínková ze sexty A.
Silným zážitkem bylo i setkání se socioložkou a signatářkou Charty 77 Jiřinou Šiklovou. Téma přednášky bylo
jasné - střety generací a ageismus.
„Paní Šiklová se s chutí rozpovídala o zkušenostech z této oblasti, dala
prostor i dotazům, díky kterým jsme
se dostali až k problematice důchodové reformy. Besedy měly jen jednu
,vadu na kráse´ - nedostatek času. Obě
setkání v nás totiž vyvolala velké nadšení, o čemž svědčí i hodnocení všech
zúčastněných,“ dodala studentka.
V polovině dubna navštívil školu
František Stárek, významný představitel disentu a undergroundové kultury. „Během června bychom rádi přivítali profesorku Vladimíru Dvořákovou
z pražské Vysoké školy ekonomické,“
doplnil vyučující Ivan Machek, který
už pro studenty zorganizoval desítky
besed, přednášek či zájezdů.

Den otevřených dveří
sobota 11. června 2011
10:00-17:00

Střední průmyslová škola Ostrov
(zámek) je naposledy otevřená
před velkým stěhováním
do nové budovy.
Pro absolventy i širokou veřejnost.

www.spsostrov.cz

Studenti si procvičili angličtinu
Začátkem dubna si žáci prvních až
čtvrtých ročníků Obchodní akademie Karlovy Vary rozvíjeli jazykové
dovednosti v anglickém jazyce na obchodní jazykové škole v Plymouthu.
Výuka byla doplněna poznávacími aktivitami v oblasti Devon a Cornwall.
Jak tuto zajímavou zkušenost hodnotí žáci? Zde jsou jejich názory:
Dan Mavr: „Po letech strávených
učením anglického jazyka ve školních
lavicích jsem se doslova třásl nadšením, když se mi naskytla možnost
otestovat své znalosti v přímém kontaktu s rodilými mluvčími v Anglii.
Byla to neocenitelná zkušenost, která
mnohým z nás rozšířila obzory a otevřela dveře dalšího poznání. Pro některé z nás byla ztráta studu a odhození strachu z cizího prostředí nutnou
záležitostí, bez které bychom se např.
nedostali taxíkem na správné místo, nenakoupili si nebo nediskutovali s našimi anglickými učiteli. Do různých situací, kde jsme bez pomoci našich učitelů potřebovali znalosti anglického jazyka, jsme se dostávali velmi často. Poznal jsem nové lidi, jejich každodenní život a jejich vztah

k rodině a ke vzdělání. Řada zvyklostí a způsobů mě překvapila, zvláště ve
škole.“
Eliška Miková: „Již od čtvrté třídy
základní školy se učím anglický jazyk a mým velkým snem vždy bylo si
své znalosti ověřit v bezprostředním
kontaktu s rodilými mluvčími. Když
se objevila možnost zájezdu do Anglie, neváhala jsem ani vteřinu. Nejvíce mě zaujala příležitost navštěvovat
školu v přístavním městečku Plymouth, kde jsme také byli ubytováni v hostitelských rodinách. Třetí den jsem se
konečně dočkala a v devět hodin náš
autobus zaparkoval před budovou City College Plymouth. Lektorkou mojí skupiny byla usměvavá a každé ráno pozitivně naladěná Corrie. Náplní
výuky byly různé činnosti na zlepšení úrovně naší angličtiny. Procvičovali
jsme si gramatiku, ztratili jsme zábrany v komunikaci, rozšířili slovní zásobu. Vše probíhalo formou her a zábavných aktivit. Celá skupina se spontánně zapojovala do výuky a povzbuzovala nás i chvála lektorky, podle které jsme byli nejlepší skupinou, se kterou během posledních let pracovala.“

„

Myslím na všechny a vím,
že až jednou budou zvonit
zvony po celém svútú, bude
to den, kdy byl vynalezen
Lék na rakovinu.

„

Jan Saudek

Jednodušší ochrana

Patentová ochrana na území Evropské unie by se měla výrazně zjednodušit. Evropský parlament bude projednávat první návrhy na vznik jednotné
patentové ochrany, která by měla snížit
náklady na registraci patentů až o osmdesát procent. Zároveň by tato změna
měla výrazně napomoci rychlejšímu
zavádění inovací v evropských firmách.

Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka
Exklusivní výstava fotografií, jejíž výtûžek bude vûnován
právû na výzkum léku proti rakovinû.

Dostat víc než zaplatíme

Česká republika by mohla zůstat až
do roku 2020 čistým příjemcem z rozpočtu Evropské unie. Znamená to, že
bychom ze společné kasy i nadále dostávali víc, než kolik do ní skutečně zaplatíme. Jen v loňském roce náš příjem
z unijní kasy dosáhl téměř 50 miliard
korun, které směřovaly například do
výstavby silnice R 6 a dalších velkých
projektů.

Více na www.pavelpoc.cz

Část účastníků pobytu v Anglii

Foto OA K. Vary

První ve finále byl učitel z Aše
V minulém čísle jsme v textu pod
fotografií letošní vítězky celostátní
ankety o nejoblíbenejší učitelku Petry Šiškové uvedli, že byla prvním finalistou Zlatého Ámose z kraje.

Není tomu tak. V roce 2008 se do
pražského finále ankety probojoval
Jiří Honomichl, učitel základní školy v Aši. Za nepřesnou informaci se
jemu, škole i čtenářům omlouváme.

Výstava potrvá od 27. 5. do 28. 7. 2011

Vernisáž:

27. 5. 2011 od 16 hodin

Obchodní centrum Fontána
Chebská 370, Karlovy Vary - Dvory
www.oc-fontana.cz
pond÷lí - ned÷le: 10:00 - 20:00 h

rozhovor | servis
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Odstraňování bariér posiluje komunitní funkci knihoven
V březnu tohoto roku převzala Eva Žáková v Kroměříži mimořádné ocenění - cenu Mosty 2010. Krajská knihovna Karlovy Vary si prvenství mezi
54 uchazeči o cenu vyhlašovanou Národní radou osob se zdravotním postižením vysloužila jako vůbec první knihovna za zpřístupnění veřejných
aktivit neslyšícím, speciálními vzdělávacími programy ve znakovém jazyce i za další aktivity pro hendikepované. Ale nejen o tom jsme s ředitelkou
knihovny Evou Žákovou vedli rozhovor pro Krajské listy.
Knihovníci nikdy nebyli záviděníhodně odměňovanou profesí. Co vás
k ní přivedlo?
Touha po penězích a dobrém zajištění to určitě nebyla, spíš možná idealismus, který na počátku optimistických
šedesátých let nechyběl. U nás doma se
samozřejmě četlo, moje matka byla velká čtenářka, takže asi ten první kontakt
s knihou a knihovnou mi zprostředkovala ona. Zájem o vzdělání a knihy
v rodině byl, ale jak nás upozornil jeden z profesorů na střední knihovnické
škole, pro práci v knihovně je důležitější pozitivní vztah k lidem více než láska
ke knihám a četbě.
Za roky, které v oboru pracujete, se
mnohé změnilo, ba se dá říci, že proroběhlo i několik informačních revolulu
uucí. Jak jste to vnímala a vnímáte?
Protože jsem uvnitř informačního
íh
ho
systému a v instituci, která sleduje vý
výývojové trendy, jeví se mi vývoj jako vvííceméně plynulý. To, co v tomto vývovo
oji nese určité revoluční rysy, je nástup
tu
up
elektronických informačních techch
hnologií, při jejichž zavádění a využiužžití do všech veřejných knihoven nejneej
ejprve v karlovarském okrese a pozděději i kraji sehrála a dodnes sehrává nanaaše knihovna významnou úlohu, samomo
ozřejmě vždy ve spolupráci se samosprárávami jednotlivých měst a obcí. Revolulu
ucí je ve srovnání s totalitní minulosostí i myšlenková pluralita informačních
ícch
pramenů, které nabízíme veřejnosti.
stti.
Zásadní změnou je pak přeměna něněkdejší Okresní knihovny v Karlových
ýcch
Varech v Krajskou knihovnu a otevřeření její nové budovy. A že změny v nanaabídce korespondují se zájmem čtenánáářů, dokládají i statistické údaje - praravidelně nás navštěvuje asi 10 000 čtetenářů, v loňském roce navštívili naši
aši
knihovnu 85 000krát a vypůjčili si 240
2440
000 knih, časopisů a audio nosičů. Kte
Ktee-

ré kulturní zařízení se může takovými
výsledky pochlubit?
Jaké místo v současném systému
knihoven má krajská knihovna, u jejíhož zrodu jste také stála? Bylo obtížné myšlenku vzniku velké krajské
knihovny vůbec obhájit?
Zřízení krajské knihovny byla povinnost a nutnost plynoucí ze vzniku Karlovarského kraje. Zatím co ve většině
ostatních krajů tuto roli převzaly dobře
vybavené státní vědecké knihovny, ve
Zlínském, Pardubickém, Karlovarském
kraji a Kraji Vysočina bylo nutné takové knihovny vytvořit. Základem se ve
všech případech staly někdejší okresní
knihovny. Při řešení koncepčních, prostorových a ekonomických problémů
s tím
vedení
tím spjatých,
tí
sp
pja
jatýých
ch,
h, našlo
našl
na
šlo
šl
o ve
ved
deníí kknihovde
nih
ni
iho
hovhov

ny pochopení u zakladatele - Karlovarského kraje. Důležitou roli tady patrně
sehrál fakt, že jsme dokázali předložit
kvalitní, promyšlený a zároveň věcně
i ekonomicky racionální projekt.
Měla krajská knihovna od počátku
koncepci, která by ji odlišila od ostatních knihoven v kraji nebo ta výjimečnost vznikala až postupně, takříkajíc za pochodu?
Základní povinnosti a cíle krajských
knihoven, určujících jejich koncepční východiska, jsou dány knihovnickým zákonem a odlišují je tak od ostatních knihoven v krajích. Myslím, že již
jako okresní knihovna jsme v některých parametrech dosahovali výsledků,
které nám usnadnily vstup mezi krajské knihovny a přinesly přirozenou autoritu mezi kolegy z ostatních knihoven a to nejen v kraji. To platí zejména o uplatnění a využití elektronických
informačních technologií, intenzivní
práci s hendikepovanými skupinami
populace, centralizovaným nákupem
a zpracováním informačních zdrojů
j pro
pro malé
mal
alé
lé knihovny
knih
knih
kn
ihov
ovny
ov
nyy i nadstandardnad
dst
stan
tan
and
dard
da
rdd

ně úspěšným získáváním doplňkových
prostředků z grantů a od sponzorů.
Systém práce s hendikepovanými
nepochybně patří k unikátním rysům
krajské knihovny. Jak jste tuto činnost rozvíjeli až do podoby, kdy za ni
máte celostátní ocenění?
Jednou z reakcí na poněkud odosobňující tendenci v kontaktu s veřejností, spojenou s nástupem elektronických médií v práci s informacemi, je
posilování komunitní funkce knihoven. K tomu je ovšem nutné odbourat nebo oslabit bariéry, které brání některým skupinám chápat knihovnu jako příjemné místo pro kontakt s informacemi i lidmi. V pracovním kolektivu
je několik kolegyň, které se práci v této
oblasti velmi intenzivně věnují a získaná ocenění jsou důsledkem hlavně jejich práce. Soustředili jsme se především na odstranění architektonických
a komunikačních bariér, vytvořili speciální fondy informačních zdrojů pro
smyslově hendikepované spoluobčany
a navázali naprosto neformální intenzivní
zivn
zi
ivn
vníí spolupráci
sp
pol
olup
lup
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ejjic
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Snímek z převzetí ceny Mosty 2010 v Kroměříži: Zleva Jitka Tichá, vedoucí oddělení pro nevidomé a zrakově
postižené, choť prezidenta ČR Livie Klausová, ředitelka Eva Žáková a projektová manažerka krajské knihovny Michaela Kožíšková
Foto KKKV

V karlovarské nemocnici vznikla špičková oční ambulance
Do karlovarské nemocnice se po
mnoha letech absence opět vrací pracoviště očního lékařství a hned na
špičkové úrovni. Stalo se tak zásluhou dohody vedení Karlovarské krajské nemocnice a.s. se soukromým
očním centrem SOMICH s.r.o., jehož
vedoucím pro karlovarské pracoviště je renomovaný oční chirurg prim.
MUDr. Pavel Studený.
Pro pacienty je od května připravena nejen moderně vybavená oční
ambulance, ale také zákrokový sál se
špičkovou laserovou sestavou. „Jedná se o nejmodernější laserovou sestavu pro oční operace skládající se
z femtosekundového excimerového
laseru. Vyniká jak bravurní přesností, tak rychlostí. V České republice je
takových pouze pět. Tři mají v Praze,
jeden v Ostravě a jeden máme nyní
my,“ vypočetl primář Pavel Studený
s tím, že touto technologií lze korigovat a léčit prakticky všechny oční vady, které jinak vyžadují nošení brýlí,
či kontaktních čoček.

„Pomocí laseru jsme schopni odstranit krátkozrakost až do -14 dioptrií, dalekozrakost do 6 dioptrií
a astigmatismus v rozmezí od +6 dioptrií do -6 dioptrií. Dále provádět
transplantace rohovky, implantace
rohovkových prstenců a řadu dalších
zákroků,“ pochvaluje si.
Kromě špičkové refrakční ambulance nabízí oční oddělení v karlovarské nemocnici také specializovanou glaukomovou ambulanci, včetně
vyšetření HRT, sítnicovou ambulanci
s vyšetřením na nejmodernějším přístroji OCT, rohovkovou ambulanci
s moderní endoteliálním mikroskopem a rohovkovým topografem. Celková pořizovací cena přístrojového
vybavení se pohybuje okolo 20 milionů korun.
Oční oddělení však mimo špičkových přístrojů nabídne i vynikající
odborný tým. To ocenil zejména radní pro zdravotnictví Karlovarského
kraje MUDr. Václav Larva. „Kvalitní
zázemí v podobě moderních přístro-

ce při opravách kulturních památek
kostela sv. Petra a Pavla a hrázděného stavení Panského domu, ve kterém
je dnes velmi vyhledávaná restaurace
U Bílého koníka.
Výstava je doplněna dvěma panoramatickými fotografiemi Kirchenberku
z počátku minulého století a rozhodně
stojí za shlédnutí.

Kostelní Bříza dnes a na kresbě Karla Wintera z roku 1945

Co bylo nutné k získání ocenění?
Zjišťovali jste si, jak jsou na tom jiné knihovny, museli jste nějak rozšířit činnost?
Toto ocenění nám přinesla intenzivní práce se sluchově postiženými, jejichž problémy v komunikaci s okolním světem si běžně málo uvědomujeme. Na většinu vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných knihovnou zajišťujeme tlumočení do znakové řeči. Neslyšící
s y jsou za tuto možnost velmi vděčsl
ní
ní a ve velkém počtu ji využívají, protože
že obdobných příležitostí je málo nejen
v Karlových Varech, ale v celé republice.
ce Pro neslyšící doplňujeme fond speciální
literaturou, organizujeme kurciá
zy
zy počítačové gramotnosti ve znakové
vé řeči a zároveň organizujeme kurzy
zy českého znakového jazyka pro veřejnost.
Jsme vůbec první knihovnou,
řej
která
kt ocenění Mosty obdržela. Největkt
ším
ším konkurentem nám byl v tomto ročníku
ní Pardubický kraj, statutární město
Olomouc,
města Prachatice a Uherský
Ol
Brod.
B
r
Dalším
unikátem krajské knihovny
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jjee balneologická knihovna. Můžete
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p
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a říci,
ř jaký je její současný stav?
Základem
fondu balneologické
Z
byl zlomek odborné knihovkknihovny
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nyy bývalého Výzkumného ústavu baln
neologického
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a v roce 2008 pak další knihy z knihovven
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e Referenčních laboratoří ve FrantišLázních a v Mariánských Lázkkových
o
ních.
V současné době čítá historicn
í
ký fond balneologické literatury přes 2
ký

500 knih, které jsou knihovnicky zpracovány, je možné je vyhledávat ve webovém katalogu a jsou tedy i více využívány. Protože jde z části o cenné unikáty, jsou postupně restaurovány a digitalizovány. Kromě toho doplňujeme
fond současnou balneologickou literaturou. Jen občas se podaří i nákup historické knihy, to je však velmi omezeno
finančními možnostmi. V balneologické knihovně jsou k dispozici i odborné časopisy, historické i novodobé lékařské.
Jaké novinky pro čtenáře chystáte
v současné době a perspektivně?
Hlavní cíl v současných náročných
ekonomických podmínkách (růst nákladů a stagnace příjmů) je zdánlivě
nenáročný, tj. udržet vysoký standard
služeb a pokračovat ve zkvalitňování
struktury knihovního fondu, který má
vzhledem k historii knihovny některé mezery. Pokud jde o konkrétní nabídku akcí pro veřejnost, tak v současné době probíhá kurz Nebojme se stáří, pokračuje projekt s názvem Poznání
jako nejlepší prevence proti projevům
antisemitismu, ve spolupráci s VaK
Karlovy Vary jsme připravili celoroční
projekt na podporu rozšíření povědomí o otázkách ochrany životního prostředí, v červnu chystáme pro zájemce
Kurz tvůrčího psaní, v září pokračující Kurz komunikace. A pro velký zájem
v předchozím ročníku Univerzity volného času budeme v září pokračovat
v seminářích Dějin umění.

Eva Žáková
Narodila se v Jáchymově, absolvovala Gymnázium v Ostrově a Střední knihovnickou školu
v Brně, na Filosofické fakultě UK
v Praze vystudovala obor teorie
kultury. Od roku 1991 byla ředitelkou Okresní knihovny v Karlových Varech, v květnu 2004
stanula včele nově zřízené Krajské knihovny Karlovy Vary. Je
členkou rady Sdružení knihoven
ČR. Má dvě dospělé děti, třináctiletého vnuka a roční vnučku.

Hledáte kvalitní bydlení
za rozumnou cenu?

Krásné bydlení na okraji přírody,
v pohodlí a klidu menšího města a přitom ve vynikající dostupnosti veškeré
občanské vybavenosti a hlavní spojnice mezi Karlovými Vary - Chebem
s napojením na mezinárodní dálniční síť? Takový je nový bytový kom-

kterou nabízíme, vznikla zásluhou
výborné spolupráce s městem Březová, která se logicky promítla do velmi
příjemné ceny stavby,“ objasňuje majitel společnosti RENSTAV Jiří Beneš.
V objektu se nachází byty v dnes
nejžádanější velikosti v rozmezí 53,4

plex v okrajové části Březové u Sokolova, který vznikl v režii renomované
stavební firmy RENSTAV - Stavební
činnost s.r.o. Sokolov. Menší čtyřpodlažní bytový objekt s pouhými 16 byty
navíc nabízí i dostatek soukromí.
Hlavní devizou bytů v objektu je
však jejich cena, která v dnešní době téměř nesnese srovnání, a to pouhých 20.500 Kč/m2 užitné plochy bytu. „Jedná se již o druhý bytový dům
tohoto typu. Bezkonkurenční cena,

až 93,6 m2, dispozičně členěné na
2+kk až 3+1, přičemž každý z bytů má
i balkón. „V současné chvíli máme již
pouze šest volných bytů, případní zájemci by tak neměli příliš otálet,“ uzavírá Jiří Beneš s tím, že další informace o stavbě je možné získat na webových stránkách firmy www.renstav.
cz, případně si lze domluvit prohlídku
vzorového bytu u paní Langhammerové na kontaktním čísle 736 607 867,
nebo emailu sekretariat@renstav.cz.

MUDr. Pavel Studený, primář nového očního oddělení v karlovarské nemocnici, seznamuje radního pro zdravotnictví MUDr. Václava Larvu se špičkovým očním laserem Wavelight.
Foto KL
jů je velice důležité, ale minimálně
stejně důležité je i to, kdo s nimi pracuje. Velmi oceňuji, že na tomto pracovišti budou jen ti nejlepší odborníci, čehož je mi garantem osoba pana
primáře Studeného,“ uvedl.

Klienti mohou získat další informace na telefonních číslech 775 556 471,
353 115 505 nebo na internetových
stránkách Karlovarské krajské nemocnice a. s. (www.kkn.cz) a očního
centra SOMICH.

Výlet do Kostelní Břízy spojte Povodně 7: Obnova povodní
s prohlídkou kreseb v kostele zasažených nemovitostí
Výstava kreseb Karla Wintera s názvem Zmizelý Kirchenbirk je umístěna v prostorách kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze.
Kresby byly vytvořeny těsně před
tím, než byla vesnice zcela vylidněna a dokonale tak dokumentují stav
jednotlivých stavení z let 1945-1946.
Kresby posloužily i jako dokumenta-

a samozřejmě i jednotlivci. Z počátku
jsme se věnovali zrakově nebo pohybově postiženým a později rozšířili zájem o sluchově a mentálně hendikepované. Naše aktivity se setkaly s příznivým neformálním ohlasem mezi hendikepovanými i oceněními v odborných kruzích. Velmi si vážíme ocenění
Jodi Award, které naše knihovna získala v mezinárodní soutěži za vytvoření
online přístupu ke kultuře hendikepovaným občanům prostřednictvím digitálních technologií, jejíž výsledky byly
vyhlášeny v Londýně v prosinci 2009,
i ceny Mosty, kterou jsme získali letos.

Obnova povodní zasažené nemovitosti vyžaduje velmi širokou řadu úkolů. Detailní návod můžou čtenáři najít v brožuře Obnova bytových domů po záplavách, kterou vydala ADRA ve spolupráci s HZS GŘ. Karlovarský kraj několik výtisků poskytl
i úřadům obcí s rozšířenou působností, kde je do nich možné nahlédnout.
Co dělat po povodni, když voda opadla? Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména
statiku budovy, rozvody plynu a elektřiny, kanalizaci i vodovod. Případná i drobná
zranění nechte odborně ošetřit. Poté přistupte k likvidaci vodou kontaminovaných
potravin, plodin a uhynulých zvířat, proveďte desinfekci nádobí a použitelných kuchyňských spotřebičů. Pro potřeby pojišťovny je třeba provést nahlášení škodné události a zajistit podrobnou dokumentaci - vyhotovit soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími).
Dalším krokem je sanace podlah a zdí. Prvotně je nutné přistoupit k odstranění
veškerých nánosů, bláta a nečistot. Je nutné vystěhovat všechen nábytek, minimálně je nutné jej odstavit od zdí a podložit. Dřevotřískový nábytek je zaplavením bohužel nevratně zničen. Musí být odstraněny veškeré podlahové krytiny a obložení zdí,
které brání odpařování vody. Je nutné odstranit i povrchy podporující růst plísní jako
jsou např. tapety. U starých nebo silně promáčených nemovitostí je třeba odstranit
zasaženou omítku. V případě absence vysoušeče pak zajistěte důkladné provětrávání mokrých místností do otevřeného prostoru.
Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu KK,
oddělení vodního hospodářství a havárií

Navštivte památky kraje, poučte se a vyhrajte
2. ročník soutěže o ceny vyhlašovaná Karlovarským krajem
Stejně jako v roce 2010 i letos vyhlásí
Karlovarský kraj prázdninovou soutěž
o hodnotné ceny.
Soutěž bude koncipována podobně jako v loňském roce. Opět do ní
budou zapojeny památkové objekty,
které bude třeba navštívit, požádat
o nálepky, nalepit je na soutěžní arch
a doručit je osobně nebo poštou na
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ale pozor: Soutěž bude proti loňskému roku velmi zjednodušena! Pro

zaplnění celého soutěžního archu
bude stačit mnohem méně nálepek
- pro soutěžící to znamená menší ﬁnanční zátěž a méně cestování.
Vylosováno bude pět výherců, kteří
obdrží hodnotné ceny.
Podrobnosti k soutěži budou zveřejněny v červnovém vydání Krajských
listů.
Navštivte a poznejte památky Karlovarského kraje – pobavte se, poučte
se a vyhrajte!

zajímavosti | křížovka
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Nejmenší město
České republiky
Nejmenším městem České republiky je Přebuz v Karlovarském kraji.
V roce 2007, kdy byl obci vrácen historický statut města, zde žilo 81 stálých obyvatel (poslední, 595. místo),
v současné době je jich už jen 70. Před
druhou světovou válkou zde však žilo
1441 lidí (údaj z roku 1930).
Obec leží v nadmořské výšce 886 m
n. m. na náhorní planině Krušných
hor podél říčky Rolava, na křižovatce silnic z Nejdku, Šindelové a Stříbrné. První písemné zmínky o Přebuzi (německy Frühbuß) pochází z roku 1553, kdy Viktorin Šlik udělil obci práva horního města, ale již ve 13.
století se v okolí rýžovalo stříbro, později cín. Mezi 15. a 16. stoletím došlo k přechodu na hlubinné dolování. Rozvoj těžby cínu vyvolaný zavedením pocínování železných plechů
však po čase utlumily rostoucí náklady na čerpání důlních vod a ceny důlního dříví.
Roku 1815 už byly uzavřeny všechny doly v obci, od roku 1828 se však
začíná rozvíjet těžba rašeliny na otop,
která přetrvala až do konce první republiky. Vřesoviště vzniklá na plochách, kde se kdysi těžila rašelina,
jsou od roku 1992 státem chráněnou
přírodní památkou.
Během 2. světové války byl podniknut pokus o obnovu těžby cínu (podle ústní tradice ale nacistům šlo spíše o volfram) s využitím nucené práce
zajatců z nedalekého tábora. Nedaleko Přebuzi dodnes stojí mohutné betonové skelety nedokončené úpravny.
Slavná je místní tradice paličkování krajek. Zdejší farář Daniel Josef Ignác z Mayernu (1656-1733) se stal arcibiskupem pražským. Právě on zavedl pěstování brambor v tomto drsném
kraji již v 1. polovině 18. století.
Pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje má krásně zdobený zvon z roku
1565. Na zvonovinu byl prý použit cín
z rudy vytěžené v okolí.

Chebské dvorky 2011 mají pestrý program pro každého
Ve dnech 8.-11. června se uskuteční devátý ročník Krajského festivalu
uměleckých projektů s mezinárodní účastí - Chebské dvorky 2011. Záštitu nad akcí převzal hejtman Karlovarského kraje.
Dvory, dvorky, zahrady, zákoutí
a uličky ožijí v průběhu Chebských
dvorků již devátým rokem největší výstavou pod širým nebem. Během čtyř dní se sjede do Chebu na
150 umělců. Jsou připraveny tvůrčí
dílny, divadelní představení, filmové

projekce, koncerty i módní přehlídka, novinkou jsou stánky s prezentací
nezávislých autorů designové tvorby.
Vystaveny budou autorské fotografie různých žánrů, malby a grafické
práce, plastiky a sochy nebo výběry
studentských prací středních uměleckých škol a projekty uměleckých
tvůrčích skupin. Jsou připraveny dvě
tvůrčí dílny, které se týkají 950. výročí první zmínky o městě Chebu,
vznikne výstava pouze k této letošní oslavě.

Chebské dvorky 2011 nabídnou pořady pro všechny věkové kategorie.
Na dopolední programy zveme i žáky 1. stupňů základních škol, jedná se
o divadelní představení v podobě dětských pohádek, pro starší, tedy nejen
studenty středních škol jsou určené
filmové projekce. Tvůrčí dílny, které
probíhají každý den od dopoledních
hodin jsou oblíbeným místem všech,
kteří se chtějí zapojit do tvůrčího procesu nebo se naučit novou techniku či
se jen chtějí inspirovat.
Ve čtvrtek 9. června od 14.00 se
uskuteční divadelní průvod městem,
v 16.00 ředitel Galerie 4 Zbyněk Illek
při zahájení výstav v zahradě Františkánského kláštera představí všechny
autory a jednotlivé dvorky.
Nabídku i po skončení festivalového programu připravilo i Jazz Rock
Café, jeho součástí je dvorek č. 22.
Všichni jsou zváni i do tohoto výjimečného nového dvorku, kde budou
v dopoledních hodinách každý den
odstartovány filmové projekce.
Tři nové dvorky letos vznikly a tři
dvorky z loňských ročníků zanikly.
Výstavy, koncerty a divadelní produkce budou probíhat za každého
počasí, při nepříznivém se výstavy

Muzeum elektrospotřebičů je interaktivní
V prostorách chebského hypermarketu Interspar je k vidění jedinečná
expozice historických elektrických zařízení - Muzeum spotřebičů. Více než
stovku exponátů budou moci návštěvníci obdivovat do 30. června.
Putovní výstavu přivezla nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu,
společně s Technickým muzeem v Brně. Jejím smyslem je odlehčeným způsobem upozornit na nutnost třídění
elektroodpadu v České republice. Muzeum spotřebičů už navštívilo devět
měst, v nichž se na něj přišly podívat
dva miliony návštěvníků.
Muzeum spotřebičů je interaktivní výstava mapující vývoj elektrických
zařízení od počátku minulého století
do současnosti. Tvoří ji panely zaměřené na gramofony, magnetofony, rádia, přenosné přehrávače, telefony, televize a počítače. „Při tvorbě Muzea
spotřebičů jsme kladli důraz zejmé-
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na na zábavnost, chceme vtáhnout návštěvníky do hry. Příchozí si tedy budou moci některé spotřebiče sami vyzkoušet. Podívají se a poslechnou si
historické televizní a rozhlasové záznamy, zahrají si jedny z prvních počítačových her, například Packman,
Snake nebo Tetris. Zároveň bychom
byli rádi, aby si na výstavě mohli oživit
své vlastní vzpomínky. Proto je na panelech u každého spotřebiče umístěno několik informací nejen o něm, ale
i o době, v níž vznikl,“ uvedla Muzeum spotřebičů Jitka Šimková z pořádající společnosti ASEKOL.
Výstavu svými příspěvky podpořili herci a moderátoři Jan Rosák, Valerie Zawadská, Jiří Lábus, Dana Batulková a Petr Vacek. Jejich vyprávění o oblíbených spotřebičích návštěvníci naleznou na zadní stěně jednoho z panelů. Záštitu nad akcí převzal
krajský radní Jaroslav Bradáč: „Třídění elektrooodpadu probíhá v naší zemi
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už více než pět let. I přesto, že se Karlovarskému kraji zatím nedaří dohnat
ostatní regiony v této oblasti, věřím,
že výstava může vzbudit zájem i těch
obyvatel, kteří se dosud tímto druhem
třídění příliš nezabývali.“
Myšlenka vzniku Muzea spotřebičů vzešla ze soutěže pro obecní sběrné dvory „O nejstarší sebraný elektrospotřebič“, jejíž výsledky ASEKOL vyhlásil v roce 2009. Celkem se sešla téměř stovka spotřebičů, z nichž mnohé
zaslouží velkou pozornost. Záměrem
soutěže bylo podpořit a motivovat
pracovníky sběrných dvorů a v neposlední řadě zachránit historicky hodnotná zařízení.
„Vítězné spotřebiče ze soutěže tvoří základ Muzea spotřebičů, na místě však budou i jiné. Byli jsme překvapeni, kolik krásných kousků se nám
sešlo a přišlo nám líto nechat je zrecyklovat nebo bez užitku nechat chátrat ve skladu,“ dodala Jitka Šimková.
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i části programu - divadla, koncerty - přesunou do náhradních, krytých prostor. Návštěvník má možnost
se informovat v aktuální den přímo
v Galerii 4 nebo bude informován
pořadateli na daném dvorku o případných změnách. Každý dvorek je
opatřen informační tabulí s místem
náhradního prostoru.

Křížovka o ceny

Dvěma unikátními historickými snímky se
vracíme do posledních
dnů druhé světové války před 66 lety. Na horním snímku z odpoledne 7. května 1945 čeká velitel německých
vojsk v Lokti Herbert
Osterkampf (zcela vlevo, už bez generálských
distinkcí) na příjezd
amerického brigádního
generála George A. Taylora, s nímž pak v hotelu Bílý kůň podepsal kapitulační listinu. Druhý
snímek zachytil americké vojáky na loketském
náměstí.
Foto Archiv F. Nykla
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Galerie 4 a Občanské sdružení Ateliér již nyní děkuje všem kteří přispěli finančně na realizaci, hlavními přispěvateli je opět Město Cheb, které
poskytlo grant, Ministerstvo kultury
ČR a Karlovarský kraj.
Podrobnější informace a aktuality
přináší www.chebske-dvorky.cz nebo
www.galerie4.cz.

Unikátní válečné fotografie
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POPLAC H

Foto G4

Zájemce o vlastní tvorbu zvou tvůrčí dílny.
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Archiv
měsíčníku Krajské listy
a jeho datová podoba ve formátu
PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových Krajských listech
http://www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Foto G4

Ani letos nechybí pestrý doprovodný program.

INARI, IFE,
KNNEN,
LAKTAM,
OC HS

Tajenka křížovky v minulém čísle
zněla „Heinrich Schliemann“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou
Eva Sýkorová ze Skalné, Vladimír
Štěrba ze Sokolova a Tomáš Tichý
z Karlových Varů. Všem zasíláme
publikace o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se
letos zaměřujeme na pobyty
významných osobností v regionu.
Roku 1818 přijel kníže Leopold
z Anhalt-Köthenu na léčení do
Karlových Varů. V početném doprovodu byl i .... (tajenka), který
do jeho služeb vstoupil rok
předtím. Geniální hudebník musel
knížete doprovázet i na této
cestě, přestože by raději zůstal
doma s právě narozeným synem
Leopoldem Augustem.
Během jeho druhém pobytu
s knížetem v Karlových Varech
roku 1720 si tu markrabě Christian z Brandenburgu objednal u knížecí kapely několik
koncertních skladeb. Tak vznikly
slavné Braniborské koncerty. Až
po návratu domů se hudebník
dozvěděl,
že
během
jeho
nepřítomnosti náhle zemřela jeho
milovaná žena.
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Cheb slaví 950 let od první
písemné zmínky o městě
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PoĜadatelé:
Regionální stavební sdružení
Karlovy Vary

17. 6. divadlo 19.00
PŮLSTOLETÍ JE TU!
Divadelní banket

6. 6. radnice 11.00
50 LET DIVADLA
Křest knihy Františka Hromady
k jubileu chebské divadelní scény

25. 6. a 28. 6. hrad 21.00
MNOHO POVYKU PRO NIC
Západočeské divadlo hraje pod
širým nebem

28. 5. -1. 7. Františkánský klášter
CHEBANÉ VYSTAVUJÍ
Jaroslav Seibl a Karel Matoušek,
obrazy

29. 6. a 30. 6. hrad 21.00
TRAGÉDIE ALBRECHTA
Z VALDŠTEJNA, VÉVODY
FRÝDLANTSKÉHO
A GENERÁLA CÍSAŘE
FERDINANDA II.
Happening Západočeského divadla
v Chebu s hrou Henryho Glapthorna z roku 1640

17. 6. městská knihovna 15.00
BARVY CHEBU
Vyhodnocení výtvarné soutěže
v oddělení pro děti

ýeský svaz stavebních inženýrĤ,
oblastní poboþka Karlovy Vary

Svaz podnikatelĤ ve stavebnictví
Karlovarská oblast

Krajská rada výstavby
Karlovarského kraje

HLASUJTE
a vyhrajte hodnotné ceny <

PROGRAM OSLAV V ČERVNU
4. 6. divadlo 19.00
SOUDNÉ SESTRY
Premiéra

ýeská komora autorizovaných inženýrĤ
a technikĤ, oblastní kanceláĜ Karlovy Vary

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE

> vyberte
NEJLEPŠÍ
S TAV B U
Karlovarského kraje
> podpořte ohrožené památky
Karlovarska
> podpořte dostavbu
rychlostní silnice R6

Změna programu vyhrazena! Další informace: Produkční centrum
Kamenná, Kamenná 5, tel. 354 400 722, www.produkcni-centrum.cz

www.stavbykarlovarska.cz

> na webu: více informací • hlasování • soutěž

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

Dny stavitelství
a architektury

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

Karlovarského kraje 2011

• 11. ročník soutěže „Stavby Karlovarského kraje“ » 15. května - 3. června 2011 •
15. ročník soutěže Středních průmyslových škol stavebních » 2. - 3. června 2011 •
16. ročník mezinárodní konference „Městské inženýrství“ » 2. - 3. června 2011 • nově
„Osobnost stavitelství Karlovarského kraje“ • Společenský večer s vyhlášením výsledků a předáním cen v Karlovarském městském divadle » 3. června 2011 • Dny otevřených dveří na stavbách a školách v Karlovarském kraji » září - říjen 2011

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 3/2012,
klimatizace, 2x airbag, ABS, vyhřív. sedačky, alu kola,
centrál, el. okna+ zrcátka, rádio CD, počítač aj., garážovaná, perfekt. stav- nový komplet výfuk, 99.500
Kč- sleva
Fabia 1,2 HTP, mod. 2007, po TK 3/2013, 1. majitelservisní knížka, airbag, rádio CD, servo, metal. lak aj.,
perfektní stav- velmi málo jetá- v zimě nejetá, vždy
garáž.- servis Škoda, 129.500 Kč- sleva
Felicia 1,3 MPi 50Kw, r.v. 2001, TK 3/2013, 1.maj., tažný, ABS, airbag, centrál DO, rádio aj., bez koroze, perfektní stav- garáž.nové pneu- 49.500 Kč- sleva- i na splátky
Felicia kombi 1,3 MPI, mod. 1998, 1.majitel, tažný,
centrál, rádio CD, potahy aj., nové pneu+ sada zimní,
serviska, výborný stav- bez koroze, 24.500 Kč- sleva-i
na splátky
Eko poplatek na u nás zakoupený vůz zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
poskytuje své služby seniorům
v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
K&C

Výhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
o klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

-

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz

T U V E J P

prospekt bezplatně
zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
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Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb

Výkup
starého papíru
za 9 ct./1 kg (cca 2,20 Kč/kg)

OPĚT PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN
Dominant žíhaný, kropenatý, černý a bílý
Cena v akci - 120-135 Kč.
Stáří slepiček 14-17 týdnů.

Prodeje se uskuteční: v pondělí 20. června 2011

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134.
Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod.

HORNÍ SLAVKOV - u restaurace U Karkulky - 14.00
LOKET - u čerp. stanice Euroil - 14.20 | SOKOLOV - u vl. nádraží - 15.15
HABARTOV - u aut. nádraží - 15.50 | CHEB - u prodejny Selka - 17.10

w w w.schrottmobil.com

Bližší info: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Yaris_vyprodej_Eder_285x100.indd 1

MU
MU DO

ELIO
DŮM H

OS?
TĚ LET
Š
E
J
M
DŮ
T AV Ě T
10% DPH
PROČ S
u s a z b o u še h o d o m u
e s nízko
Va

S
Í PŘED
S VA Š

CZ

NĚNÉ
K VYS
U
O
V
TA

KA
N O V IN
2011
U
K
O
R

PROČ

JEDNÍM
M
Ů
D
T
S T AV Ě

TA H E M

S

?

služby
í servis a
Kompletn
pozemek
ý
n
e vhod
í
Vyberem
ancován
mální ﬁn
ti
p
o
e
y
m
Zajistí
vými dom
Vás vzoro
e
m
ončení
e
k
d
o
e
d
Prov
a termín
u
n
e
c
e
za 5 dnů
m
íce
á stavba
za 2 měs
Garantuje
by - hrub ná hrubá stavba
v
ta
s
ý
v
Rychlost
- uzavře
měsíců
klíč za 6
- dům na

Kontakty:
Petr Korellus, tel. 724 172 044
oblast KV, CV, UL
Jakub Hošek, tel. 725 751 600
oblast SO, CH, TC
info@djt.cz

www.djt.cz
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Ministr hodlá nesystémově zvýhodnit vybrané sociální služby

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary
Tel. 353 502 111,
353 502 112 (ústředna),
fax 353 331 509 (podatelna)
Elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Úřední hodiny: pondělí, středat 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00
pátek 8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

zástupce ředitele krajského úřadu, vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný tel. 353 502 125, lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský živnostenský úřad
tel: 353 502 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská

tel. 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová

tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

odbor bezpečnosti a krizového řízení
JUDr. Manfred Kraus

tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz

odbor kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz

ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová

tel. 353 502 266,
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

odbor správa majetku
Ing. Drahomíra Stefanovičová

tel. 353 502 432,
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

odbor dopravy a silničního hospodářství
tel. 353502461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká

tel. 353 502 220,
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

odbor školství, mládeže a tělovýchovy
tel. 353 502 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu
tel. 353 502 230
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
odbor zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
odbor vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

Miloslav Čermák,
náměstek hejtmana pro sociální věci
a neziskové organizace

Na tiskové konferenci pan ministr
Drábek prohlásil, že kraje při rozdělení dotací od státu zvýhodnily své organizace před neziskovým sektorem,
a tudíž se rozhodl v druhém kole dotačního řízení na tento rok a v letech
následujících vynechat kraje z posuzování dotačního řízení.
Vize pana ministra je taková, že v letošním roce zbytek financí na sociální služby přerozdělí napřímo neziskovým organizacím a organizacím, které
zřizují kraje, nedá nic.

tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 250
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Rád bych upozornil na to, že dotační
komise, která projednává návrh dotací
pro ministra, má 17 členů a kraje ČR
v této komisi zastupují pouze dva lidé.
Pokud má pan ministr pocit, že kraje zvýhodnily své organizace, mohl při konečném rozdělení dotací zasáhnout, neboť právě on vydává rozhodnutí o výši poskytnuté dotace. Toto však pan ministr neudělal a nyní viní kraje.
Všechny kraje se musí od roku 2008
vyrovnávat se skutečností postupného snižování dotací. V roce 2008 činila celková dotace ze státního rozpočtu
pro kraje ČR na všechny sociální služby 7,1 miliardy korun, pro letošní rok
bylo určilo MPSV směrným číslem jen
5,95 miliardy korun a bez nyní ministrem avizovaného zbytku určeného pro
2. kolo dotačního řízení dokonce pouze 5,8 miliardy korun.
Konkrétně Karlovarský kraj pro rok

2011 požadoval pro zajištění stávající sítě sociálních služeb částku ve výši 292,6 milionu korun. Ministerstvo
však určilo tzv. směrným číslem pro
Karlovarský kraj pouze 207 milionů
korun, bez výše uvedeného 2. kola 203
miliony, což je finanční propad oproti poskytnutým dotačním prostředkům v roce 2010 o 27 milionů. Toto je
nezpochybnitelný fakt, který pan ministr nemůže popřít a který bohužel
možná záměrně ve svých mediálních
výstupech zapomíná uvádět. Dále díky snížení příspěvku na péči v prvním
stupni, kraje, resp. poskytovatelé sociálních služeb, přišli o dalších 900 milionů korun. Celý tento propad musely a musí kraje sanovat ze svých, už tak
napjatých, rozpočtů.
Od roku 2008 jsme se snažili udržet
stávající sociální síť po celé republice
a to i za cenu ponížení rozpočtů námi zřizovaných organizací. Od roku

2008 vzrostlo financování sociálních
služeb z krajských rozpočtů o 110 procent a tento trend stále stoupá. Přitom
kraje zřizují přes 80 procent sociálních, především rezidenčních služeb.
Bude to právě pan ministr, který svým
rozhodnutím, zcela nesystémově, zvýhodní některé vybrané sociální služby.
Nebo že by začala předvolební kampaň TOP09 pro krajské volby a pan
ministr si tak koupil hlasy neziskového sektoru? Je nevídané kam až chce
vládní koalice svým jednáním zajít.
Kraje se v roce 2008 zavázaly, že udrží stávající sociální síť, hodlají ji dále
rozšiřovat a tuto vizi drží i za cenu házení klacků pod nohy ze strany ministerstva. Ministerstvo naprosto nekoncepčně tuto velice kvalitní síť, kterou
nám závidí v celé Evropě, degraduje.
Pokud se naplní vize pana ministra,
budou kraje postupovat koordinovaně
a budou zvažovat žalobu na stát.

Zastupitelstvo zabezpečuje stabilitu a rozvoj kraje FOTOSOUTĚŽ
vzal odpovědnost. Proto je jejich po- telstva kraje a uvedeny jsou pouze již

tel. 353 502 126,
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz

odbor investic a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová
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Josef Murčo,
krajský zastupitel, předseda klubu KSČM

Po volbách v roce 2008, v době znatelného nástupu ekonomické krize
a jejích dopadů na hospodářství v naší republice, bylo koalici ČSSD-KSČM
jasné, že sílící tlak na omezování deficitu státního rozpočtu, při absenci
snahy vlády naplňovat daleko výrazněji příjmovou stránku rozpočtu, bude hospodaření krajů a obcí stále složitější a sestavovaní jejich rozpočtu náročnější.
To, že stát omezí svůj finanční podíl při realizaci řady projektů v oblasti sociální, dopravní, stavební a obecně
rozvojové, to si občané většinou přímo
neuvědomují, ale neopravené komunikace, poškozené chodníky, problémy
ve fungování sítě krajských sociálních
či zdravotních služeb, to okamžitě zaregistruje každý. Kraje a obce již za sebou nemají nikoho, kdo by za ně pře-

zice daleko složitější a kritika občanů
v případě neúspěchu je bezprostřední.
Této situace jsme si byli vědomi a počítali jsme s tím, že občané budou z tohoto pohledu práci koalice posuzovat.
Situace není skutečně jednoduchá.
Pokud se však podíváme na program
jednání zastupitelstev a především na
snahu krajského orgánu zabezpečit
stabilitu tradičních akcí, udržet další
rozvoj kraje a vylepšovat životní podmínky občanů, vidíme, že se milióny
korun vynakládají právě na uvedené
oblasti. Jen na minulém jednání schválilo zastupitelstvo příspěvek 2 milióny
korun na zajištění mistrovství Evropy
ve volejbale mužů, 560 000 Kč na 46.
ročník Mezinárodního filmového festivalu, 200 000 Kč na cyklopůjčovny
pro občany a návštěvníky kraje, kteří
využít naše cyklostezky. Téměř dva milióny korun dostanou obce na územně plánovací činnost, 3,5 miliónu korun věnuje kraj na obnovu kulturních
památek, téměř 600 000 Kč na hospodaření v lesích a tak bychom mohli pokračovat.
To bylo pouze jedno jednání zastupi-

schválené finanční prostředky. V dalších bodech byly projednány zásady,
na jejichž základě mohou obce, případně další subjekty žádat o smysluplné dotace. Všichni si jistě uvědomují,
že bychom mohli hovořit o velmi nákladném zajištění vlakové a autobusové dopravy. Přes občasnou nespokojenost a jednotlivé výhrady poklesl počet stížností a petic na minimum. Kraji se daří s ohledem na své možnosti
řešit situaci i v této oblasti. Samostatnou, nákladnou a velmi složitou kapitolou je rozsáhlý systém sociálních služeb od dětských domovů až po domovy pro nejstarší generaci.
Tímto výčtem jsem pouze nastínil finanční náročnost některých oblastí,
které je kraj povinen spravovat a pro
občany kvalitně zabezpečovat. Skutečný rozsah povinností je daleko větší.
Když si objektivně uvědomíme možnosti a porovnáme je s reálným výsledkem, myslím, že můžeme být relativně
spokojeni. Přesto vítáme každý podnět, upozornění, kritiku či požadavek
do budoucna, který pomáhá práci kraje zkvalitnit.

Až do 12. srpna mají zájemci
možnost přihlásit se do 4. ročníku
fotografické soutěže Ze života národnostních menšin. Soutěž vyhlašuje Výbor pro národnostní menšiny při krajském zastupitelstvu
a krajský úřad.
„Jedná se o již tradiční otevřenou
soutěž, do které může poslat každý
fotograf až tři svoje fotografie na
vyhlášené téma,“ uvedl náměstek
hejtmana Miloslav Čermák, který
nad soutěží převzal patronát.
Podrobnosti o formátu soutěžních snímků a další pokyny zájemci najdou na internetovém portále
Karlovarského kraje.
„Nejzajímavější fotografie budou se jménem autora vystaveny 24. září v lázeňském sanatoriu
Thermal v Karlových Varech na
Dni národnostních menšin a od
13. do 31. října v prostorách krajského úřadu,“ dodal Čermák. Autoři tří vybraných snímků získají diplom a věcnou cenu, dalších
sedm fotografů čestné uznání.
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CENTRU

Centrum regenerace
a neinvazivní estetické medicíny
Staré námstí 2144, 356 01 Sokolov

VITA LIBERATA je prvotřídní značka pro zdravou, hydratovanou, okamžitě opálenou pokožku.
LIBERATA je: Bezzápachová • S organickou samoopalovací složkou DHA
• Vysoce hydratující a pečující • Bez parabenů • Bez parfemace • Bez alkoholu • Ve třech intenzitách
profesionálního nástřiku • Ve třech krásných přirozených odstínech • Okamžitě schnoucí při aplikaci
Vhodné pro: Těhotné ženy • Alergiky na sluníčko • Špatně snědnoucí pokožky • osoby které kvůli
vážným léčbám či medikaci na sluníčko nemohou • Každého, kdo chce být opálený HNED a
ZDRAVĚ a třeba celý rok bez nebezpečí přebytného UV záření
• Každého, kdo si chce užít dovolenou naplno místo trávení času opalováním pro intenzivní efekt
po návratu

MUDr. Alena Tichá
tel.: 352 370 777 , mobil: 723 947 499
info@formosacentrum.cz www.formosacentrum.cz

Akce pro nové zákazníky

Staňte se zákazníkem Providentu
Staň

a můžete získat

skvělé
skv
vělé
éc
ceny!
en

Vyhrát může každý!
Akce trvá od 20. 4. do 31. 5. 2011
Úplná pravidla akce na

800 180 188
www.provident.cz
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kultura a sport

Mini-Euro vyhráli Portugalci

5 | 2011

Xterra Ostrov je poprvé i přeborem škol
Pátý ročník závodu v terénním triatlonu Xterra Koruna Pralines Ostrov přináší hned několik novinek.
Poprvé se koná v červnovém termínu. Jsou vypsány závody družstev základních škol, středních škol a učilišť - jde o první přebor škol Karlovarského kraje. Záštitu nad soutěží převzali jak Karlovarský kraj, tak starosta města Ostrov. A poslední novinkou
je, že klání proběhne ve dvou dnech
na dvou různých místech.
Závod družstev ZŠ se uskuteční
v pátek 17. června od 10 hodin na ostrovském koupališti. Bojovat budou
desetičlenné štafety a dva až čtyři žáci
startují v individuálním závodě. Body
získané pro školu se sčítají. Délky tratí odpovídají hlavnímu záměru pořadatele - umožnit start co největšímu
počtu žáků. A tak se plave pouze 100
metrů v bazénu, na horském kole se
jedou 2 km v terénu a absolvovat běžeckou část znamená uběhnout sedmisetmetrový okruh.
Sobotní hlavní závod, Xterra Koruna Pralines Ostrov, nabídne zájem-

cům na výběr ze dvou tratí. Závodníci
se se mohou přihlásit na Mistrovství
ČR v terénním triatlonu na klasické
trati (plave se 1200 m, na kole se jede
30 km a běží se 10 km). Svojí náročností a pestrostí patří rozhodně mezi nejhezčí tratě v ČR. Kdo tento závod již v minulosti absolvoval, rád se
do Ostrova vrací.
Druhá trať je pravým opakem. Je
výrazně kratší (plavání 400 m, na kole 14 km, běh 5 km) a méně technicky
náročná, aby ji celou zvládli bez větších problémů hobby sportovci všech
věkových kategorií. Pořadatel však
umožňuje i start formou štafety, a to
pro rodinné, podnikové, školní a jiné
týmy (jeden člen štafety plave, druhý
jede na kole a třetí běží). Start hobby
závodu je plánován na 10.30 hodin.
Mistrovský závod by měl začít v 11.00
hodin. Oba závody začínají plaveckou
částí na Velkém Rybníku.
Účast na Ostrovské Xteře předběžně
přislíbili nejlepší terénní triatlonisté
ČR a vítězové předešlých ročníků Jan
Kubíček a Karel Zadák, ale i junior-

ský mistr světa Martin Jiskra. Tradičně se do Ostrova chystá silná lyžařská reprezentace v čele s Lukášem
Bauerem, Martinem Jakšem a Petrem
Novákem, v jednání je i start Martina Koukala. Klasické triatlonisty povedou do boje Martin Krňávek, Vojta Dědek a Tomáš Báča. Na startu se
však objeví nejen vrcholoví sportovci,
ale i významné osobnosti společenského života.
Jak dopadnou souboje nejen o tituly, ale i o vítěze dalších kategorií bude i letos sledovat Česká televize s odborným komentářem Jana Bartůška.
Ještě jste nezkusili terénní triatlon?
Tak v Ostrově máte ideální příležitost. Můžete si nejen zkusit tuto nejvšestrannější sportovní disciplínu, ale
také pomoci pořadateli s překonáním
účastnického rekordu z loňského roku. To startovalo téměř 200 závodníků všech věkových a výkonnostních
kategorií.
Více informací k závodu najdete na
www.mproduction.cz.
Jan Novák, ředitel závodu

FK Baník Sokolov aktivně pracuje s mládeží

Záštitu nad letošním neoficiálním evropským šampionátem mladých fotbalistů „Mini-Euro“ převzal hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný. Na prvním snímku pochází kolem hráčů Ajaxu Amsterodam (vlajka za
nimi ovšem patří velice aktivním fanouškům švýcarského klubu). Zastoupeny byly hráčské líhně dalších
slavných klubů z celé Evropy - Juventus Torino (na dolním snímku vlevo hrdě zpívají italskou hymnu), Manchester United, Bayern München, Legia Warszawa, MŠK Žilina, CSKA Moskva, Austria Wien, Sparta Praha, Liepájas Metalurgs, FC Porto, FC Basel, HJK Helsinki. Hostitelem byl společný tým Česko-německé fotbalové
školy. „Team Europa“ reprezentoval čtyři stovky českých, slovenských a německých fotbalových nadějí, kteří díky projektu získávají cenné sportovní zkušenosti. Hejtman Josef Novotný byl pověřen losováním skupiny u prvního týmu (snímek vpravo dole). V sobotu 7. května proběhla na hřištích FC Františkovy Lázně kvalifikační část turnaje , následující neméně slunečnou neděli se postupující utkali na trávníku spolupořadatele v nedalekém bavorském Rehau. Ve finále porazili Portugalci Ajax 2:0, v souboji o třetí místo zvítězil tým
MŠK Žilina nad Juventusem 4:0.
Foto KL

Ve fotbalovém klubu FK Baník Sokolov funguje Sportovní centrum
mládeže (dorostenecké kategorie)
a Sportovní středisko mládeže (žákovské kategorie). Trénuje celkem třináct mládežnických týmů, z toho čtyři
dorostenecké, čtyři žákovské a pět přípravkových týmů - 280 hráčů ve věku
od pěti do devatenácti let. U každé kategorie působí realizační tým ve složení hlavní trenér, asistent trenéra a vedoucí týmu. U přípravkových kategorií navíc pomáhají kvalifikovaní asistenti z řad aktivních hráčů a rodičů.
Žákovské a dorostenecké týmy startují v nejvyšších republikových soutěžích. Klub úzce spolupracuje s většinou klubů z regionu a podílí se na
vzdělávání trenérů v kraji. V kooperaci s Karlovarským fotbalovým svazem
FK Baník Sokolov realizuje tyto projekty: Vzdělávání trenérů Karlovar-

ského kraje, Škola mladých rozhodčích, Brankářská škola, Krajská SCM.
Sportovní centra mládeže (SCM)
jsou společným projektem ČMFS
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SCM jsou určena pro
talentované sportovce studující na
středních školách a svým účelem navazují na systém SpSM na základních
školách. Na základě spolupráce mezi sportovním klubem majícím status
SCM, středními školami a odbornými
učilišti ve spádové oblasti umožňuje
SCM talentovaným studentům adekvátní sportovní trénink vedený kvalifikovanými trenéry v době vyučování. Významnou výhodou je spolupráce se školami, konzultace prospěchu
a chování studentů s pedagogy. Pozici vedoucího SCM v klubu vykonává
Tomáš Hájek.
Sportovní střediska mládeže (SpSM)

jsou stejně jako SCM společným projektem ČMFS a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. SpSM navazuje na tradiční sportovní třídy při ZŠ
Pionýrů Sokolov s rozšířenou fotbalovou výukou. Sportovní třídy jsou složeny z mladých fotbalistů FK Baník
Sokolov a mladých volejbalistek VSK
Sokolov. Cílem spolupráce fotbalového klubu a základní školy je vytvořit maximální předpoklady pro optimální propojení vzdělávání a sportovního tréninku žáků. Snahou vedení
školy a klubu je vést hráče k zvládnutí školních a tréninkových povinností, tak aby v pozdějším věku vyhledávali sportovní aktivity, jako prevenci
negativních jevů (kriminalita, obezita, protidrogová prevence). Trenérem
sportovních tříd je Marek Kratochvíl.
Vítězslav Hejret, sportovní ředitel
Tomáš Provazník, šéftrenér mládeže

Sportovní gymnastky se utkaly v Březové
Karlovarská krajská asociace Sport
pro všechny a město Březová uspořádaly soutěž mladších a starších žákyň i dorostenek ve sportovní gymnastice.
„Jde o mnohaletou tradiční soutěž, letos bohužel ochuzenou o postup na finále ČR, které bylo zrušeno
kvůli všeobecně známému problému
s financováním sportu,“ uvedl ředitel
soutěže Vojtěch Mühlrad.
Závodu se zúčastnilo celkem 48 dívek ze šesti oddílů kraje (Baník Sokolov, Batesta Chodov, MDDM Ostrov, Slovan Karlovy Vary, DDM Žirovice - F. Lázně a ZŠ Březová).

Foto KA SPV

Účastnice klání v Březové u Sokolova

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
1. 6. K. Vary, Muzeum N. Louka 9.00
11. 6. Kynšperk 13.00
LIDOVÉ ZVYKY NA KARLOVARSKU LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA
doprovodný program výstavy
12. 6. K. Vary, centrum 14.00
KARLOVARSKÝ KARNEVAL
3.-5. 6. Žlutice, Kulturní dům
ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO
12. 6. M. Lázně, plochá dráha 9.00
4. 6. Loket, amfiteátr 19.00
MISTROVSTVÍ SVĚTA
LUCIE BÍLÁ
18.-20. 6. Nejdek, náměstí
5. 6. K. Vary, kostel sv. Anny 19.00
NEJDECKÁ POUŤ DOBRÉ VŮLE
BENEFIČNÍ KONCERT KSO
18. 6. Loket, amfiteátr 19.00
10. 6. Chodov, Staroměstská 15.00
OLYMPIC
KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE
19. 6. Žlutice, v. Petra a Pavla 15.00
11.-12. 6. K. Poříčí, Statek Bernard
CEMBALLOVÝ RECITÁL
SLAVNOSTI TRADIČNÍCH ŘEMESEL www.festival-mitte-europa.com
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21. 6. Sokolov, klášter 19.00
DRESNER TROMPETEN CONSORT
24.-26. 6. Cheb, GVU
GRAFFITI BOOM 2011
24.-25. 6. Sokolov, areál Bohemia
HURÁ PRÁZDNINY!
FESTIVAL OHŇOSTROJŮ
Atrakce pro děti, koncerty - Pá od
17.00, So od 10.00, Mezinárodní soutěž ohňostrojů So od 22.30
25.-26. 6. Skoky, poutní kostel
ŽIVÉ SKOKY 2011
30. 6. Jáchymov, Radium Pal. 19.30
LEIPZIGER STREICHQUARTETT

www.knihovna.kvary.cz
PŘEDNÁŠKY
3.-5. 6.
Sál Dvory
Kurz tvůrčího psaní
lektorka: spisovatelka Ivona Březinová
1. a 15. 6.
Stud. odd. Lidická 18.15
Hlasité čtení z knih
Junot Díaz, práce dětí z Neapole
DĚTSKÉ ODD. DVORY
24. 6. v 15.00
Tvořivá ekodílna
HERNÍ KLUB DVORY
2., 9., 16., 23. a 30. 6.
15.00
Herní klub, pro každého od 15 let
4. 6.
10.30
Carcassone tour, turnaj pro každého
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VÝSTAVY
2.-29. 6.
Kavárna Dvory
Jan Samec, obrazy
vernisáž 1. 6. v 16.00
1.-30. 6.
Hala Dvory
Země a voda
dětské práce ze soutěže s VaK KV
do 30. 6.
A-klub Dvory
Jan Marhold Photography
1.-30. 6.
Půjčovna Dvory
Izrael, cestovatelská literatura
PRO SENIORY
6.-14. 6.
Vzděl. stř, Dvory 13.00
PC kurz pro seniory
9. 6.
Stud. odd. Lidická 10.00
Literární klub

SOUTĚŽ
Krajská knihovna Karlovy Vary ve
spolupráci s Lesy ČR, s. p. pořádá 2.
ročník soutěže „LESY KOLEM NÁS“
pro všechny věkové kategorie dětí
z MŠ, ZŠ a ZUŠ kraje. Výtvarné práce (kresby, malby apod.) nebo fotografie mohou mladí umělci odevzdat
ve své knihovně nebo přímo v Krajské
knihovně do 17. 6. 2011. Práce ve formátu A 5, A 4 nebo A 3 je nutno opatřit
na zadní straně štítkem s údaji (zapojená knihovna, jméno autora, věk, třída,
soutěžní kategorie, název a adresa školy, název práce, poštovní adresa autora, emailová adresa autora. Zapojené
knihovny vyberou nejlepší páce, které
postoupí do finálového kola v krajské
knihovně. Zde proběhne 3. října slavností vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy nejlepších prací dětí z celého regionu. Výstava potrvá do 27. října 2011.

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

