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Kraj prosadil novelu do dalšího čtení
Zákonodárnou iniciativu Karlovarského kraje obhájil na schůzi Poslanecké sněmovny
hejtman Josef Pavel. Návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o státní památkové péči,
pustili poslanci do druhého čtení.

Tento zákon stanoví vlastníkům, případně správcům či uživatelům nemovitostí
dotčených zákonem konkrétní povinnosti.
K určitým činnostem si například musí předem vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče, kterým
je buď úřad obce třetího typu nebo krajský
úřad. Dále pak stanoví, že tento orgán vydá
závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní
památkové péče, kterou je v současné době
Národní památkový ústav.

Souhlasí i ministr
„Zákon sám však neřeší, v jaké lhůtě by
toto vyjádření mělo být státní památkové
péči doručeno, a je nutné současně připomenout, že Národní památkový ústav není
vázán žádnou lhůtou a jeho vyjádření není
podřízeno režimu správního řízení,
a proto se na něj nevztahují ani obecné
lhůty stanovené správním řádem,“ seznámil s problémem poslance hejtman Josef
Pavel. Správní řád minulý i stávající přitom

S loupek hejtmana

stanoví, že rozhodnutí je nutné vydat bez
zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů,
přičemž tato lhůta může být prodloužena
o dalších 30 dnů za dodržení zákonem
taxativně stanovených podmínek.

Školství

Čekání by se mělo zkrátit
„Předloženým návrhem chceme rozšířit
ustanovení paragrafu 14 odst. 6 zákona
o státní památkové péči tak, aby byla
odborné organizaci pro předložení písemného vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče stanovena lhůta 20 pracovních dnů od doručení žádosti o jeho
vypracování. Pokud by tak odborná orgaHejtman obhajoval zákonodárnou iniciativou Karlovarského kraje na půdě Parlamentu ČR.
nizace v této lhůtě své vyjádření nepředloFoto 24cz
žila, rozhodl by správní orgán bez něj,“
tenci tohoto orgánu a vyjádření odborné v samotném statutu Národního památkořekl ve svém vystoupení Josef Pavel
organizace je jen jedním z podkladů pro vého ústavu, jak vyplývá z předloženého
Nepatrná změna, velký úspěch rozhodnutí. Tato lhůta by však především materiálu. Tato iniciativa přináší jen nepazabezpečila dodržení lhůt ve správním trnou změnu do zákona, která žádným
„Tímto postupem nebude narušeno řízení, které stanovuje platný právní řád. způsobem neovlivňuje jeho další ustanosamotné správní řízení, neboť dokazování Dovolím si připomenout, že lhůta pro vení ani jiné zákony,“ dodal Josef Pavel.
Pokračování na straně 2
a rozhodnutí ve věci je pouze v kompe- vyjádření byla po určité období stanovena

V minulém čísle jsme přinesli
přehled středních škol v kraji,
tentokrát uvnitř listu najdete
seznam vysokých škol.
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Sportovec roku

Nemocné děti dostaly dárek Do silnic přiteče přes

800 milionů korun

Základní a mateřskou školu, která slouží potřebám dětského oddělení,
otevřela po celkové rekonstrukci Nemocnice v Karlových Varech. Do
oprav investovala kolem 250 000 korun ze svých zdrojů, další peníze
Celkem 825 milionů korun hodlá letos investovat do oprav silnic
poskytli sponzoři a vybavení dodal bezplatně Karlovarský kraj.
a mostů Krajská správa a údržba silnic. Rozsáhlá rekonstrukce
se chystá například na silničním průtahu v Kraslicích nebo
v Lubech.

Vážení čtenáři,
vítejte nad únorovým vydáním
měsíčníku vašeho, tedy Karlovarského kraje. V minulém čísle jsme
vám přinesli přílohu věnovanou
středním školám našeho kraje
a jejich studijním oborům, které
letos otevřou pro nové studenty. Náš
kraj ale nabízí i těm, kteří již střední
vzdělání ukončili, možnosti dalšího,
tedy vysokoškolského studia. Informace o vysokoškolských pracovištích a oborech, které nabízejí, najdete právě v tomto čísle. Karlovarský
kraj také poprvé ve své historii využil pravomoci, kterou mu dává Ústava České republiky, totiž možnosti
podat zákonodárnou iniciativu, tedy
návrh na vytvoření či změnu zákona. Náš region má značné bohatství
kulturních a historických památek,
ale také objektů, které samy o sobě
zvláštní památkovou hodnotu
nemají, ale nalézají se v památkových zónách našich měst. K jejich
stavebním opravám či úpravám
musí vydat stanovisko příslušný
úřad, a to ve správní lhůtě stanovené zákonem a po vyjádření odborného pracoviště – Národního
památkového ústavu. A zde vzniká
problém, který může pro stavebníka znamenat předem těžko odhadnutelné zdržení stavby, a tedy
i značné finanční náklady – památkový ústav totiž žádnou lhůtou
vázán není. Nechci rozhodně tvrdit, že památkový ústav této situace zneužívá. Ale je žádoucí tento
stav napravit. Proto kraj navrhuje
v podstatě velice jednoduchou
změnu zákona o státní památkové
péči, a totiž zakotvení povinnosti
památkového ústavu poskytnout
vyjádření v obvyklé lhůtě, aby i příslušný úřad mohl majitelům památek vydat své stanovisko včas.
Pokračování na straně 2

Děti si užívají nových hraček a dalšího vybavení zrekonstruované herny.
Foto archiv

Mateřská škola se navíc dočkala nejen změn v zařízení nábytkem, hraček, ale i možnosti neomezeného přístupu hospitalizovaných dětí s doprovodem. Doposud byla herna v provozu pouze v
dopoledních hodinách. Ve třídě je
dále k dispozici počítačové vybavení s připojením na internet. Děti
školního věku mohou využívat i
další zrekonstruované části dětského oddělení. Třída základní
školy se pyšní také novým nábytkem.

Školáci mají k dispozici čtyři
počítače s řadou výukových programů a s připojením na internet.
Dětem předškolního věku se přitom věnují dvě učitelky mateřské
školy. Školní děti mají na starosti
čtyři učitelky základní školy. Pracují s hospitalizovanými dětmi na
dětském, ORL, chirurgickém,
ortopedickém, traumatologickém,
infekčním a kožním oddělení,
vždy po konzultaci s ošetřujícím
lékařem. Ročně projde školou asi
(LARA)
1100 žáků.

Karlovarský kraj vyčlenil v letošním roce ze svého rozpočtu
na opravy komunikací 410 milionů korun. Dalších 230 milionů
korun pochází z úvěru a 156 milionů z dotací Evropské unie.
„Přestože kraj investuje do oprav silnic o něco méně než v minulých letech, kdy se částky na rekonstrukci silnic pohybovaly
kolem 900 milionů korun, je nutné trend oprav udržet ještě
v příštích osmi letech. Teprve pak se to projeví,“ konstatoval
první náměstek hejtmana Jan Zborník.
Rekonstrukce silničního průtahu v Kraslicích si vyžádá celkem 55 milionů korun. Letos je v plánu první etapa stavby,
v příštím roce pak její dokončení. Nového povrchu se dočkají
řidiči také na průtahu v Lubech a na trase z Bečova do Mnichova nebo z Horní Blatné do Potůčků. Letos budou dokončeny i opravy mostů v Sokolově. Jejich rekonstrukce trvá už tři
roky. Kvůli zhoršujícímu se stavu bude od března do června
uzavřen most na jediné příjezdové trase do centra Lokte. Oprava mostu má skončit ještě před začátkem hlavní turistické sezony. Do té doby bude most pro auta uzavřen a vozidla na náměstí vjedou jen náhradní trasou, nynější úzkou pěší zónou směrem
od Karlových Varů.
Opravy některých komunikací se ale kvůli nedostatku finančních prostředků do provozního plánu Krajské správy a údržby
silnic zařadit nepodařilo. Jedná se například o rekonstrukci
opěrných zdí v Oloví nebo opravu mostu v Libavském údolí či
ulice Šaldovu, Janáčkovu a Studentskou v Aši.
(HAD)

Poctivost nálezců mile překvapila
Čestnost občanů Karlovarského kraje, kteří se nevědomky podrobili testu poctivosti MF Dnes, jistě mile překvapila každého.
Vrátní na úřadech, zdravotníci, představitel evangelické církve,
ale i řidič obstáli téměř na jedničku. Během dvou týdnů roznesli
spolupracovníci redakce MFD v Karlových Varech na krajský
úřad i finanční úřad a ke kožní lékařce na polikliniku na náměstí Dr. Milady Horákové klasické pánské peněženky.

Uvnitř bylo tři sta korun, účtenky z nejrůznějších obchodních
center, kreditní karty, obrázky,
kupony na slevy, jízdní řády, vizitky a další drobnosti. Druhý den,
v některých případech po několika dnech, si redaktor pro peněženky přišel a zmiňovaní lidé
peněženky bez problémů s celým
obsahem vrátili.
Ředitel krajského úřadu Roman
Rokůsek ocenil čestnost a korektnost paní Naděždy Járové, zaměst-

nankyně krajského úřadu, která při
testu poctivosti obstála na sto procent. Údajně nalezenou peněženku
odevzdal paní Járové spolupracovník redakce MFD v pondělí 22.
ledna. Ta neváhala a okamžitě kontaktovala majitele na telefonním
čísle, které se v peněžence nacházelo. Peněženka byla druhý den skutečně řádně a v pořádku předána.
„Je pro mne čest a velice si
vážím toho, že mohu spolupracovat s lidmi, jako je paní Járová,

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Blíží se uzávěrka ankety Sportovec roku 2006. Máte poslední
možnost posílat své nominace.
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Doprava

Výrazný nárůst počtu cestujících
a tím i finančních výnosů očekává v letošním roce společnost
Letiště Karlovy Vary, s.r.o.
strana 3

Oznámení
Sdružení obětí nacismu Karlovarského kraje, Šumavská 9, 352 01
Aš, oznamuje svým členům, že
v roce 2007 se pravidelné měsíční schůzky uskuteční takto:
v Aši každý druhý čtvrtek v měsíci v Klubu důchodců v Dlouhé
ulici č.1
v Chebu každé druhé úterý v měsíci (v dubnu a květnu třetí úterý)
v Klubu důchodců v Kamenné ulici
č.40
Začátek je vždy v 15 hodin. Zveme
i všechny bývalé nuceně nasazené, kteří mají zájem o členství
v klubu.
ING. VIKTOR PISK, PŘEDSEDA

Květinou poděkoval ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek za poctivost, kterou prokázala při testu pracovnice recepce úřadu Naděžda
Járová.
Foto archiv

kteří svou čestnost a zásadovost dobrého obrazu Krajského úřadu
dokážou projevit i v situacích, kde Karlovarského kraje v očích veřejby bohužel ne každý obstál, a při- nosti,“ uvedl R. Rokůsek.
(LARA)
spívají tak mimo jiné i k vytváření

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB)
je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/.
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

NEDOSTALI JSTE

DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505
Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

I nformace

z úřadu
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Bruselské okénko

Deklarace zajistí výhodný pronájem
Rozsáhlé přípravy a plánování na stěhování krajského zastoupení
Karlovarského kraje v Bruselu zaměstnávají nyní vyslance regionu
v hlavním městě Evropské unie Wernera Hauptmanna.

„Zástupci česých regionů
v Bruselu společně s odpovědnými pracovníky Stálého zastoupení kompletují poslední detaily
rozmístění kanceláří, síťových
připojení, umístění zasedací
místnosti, vytvoření technického
a hygienického zázemí, informačního systému včetně vstupních zařízení a další. Jedná se
o společné jedno patro budovy
60 Rue de Trone, nazývané regionální patro,“ vysvětluje W.
Hauptmann.
Společná adresa kanceláří českých regionů v Bruselu pak bude
naplno fungovat od 1. září 2007.
V ostatních patrech budovy
budou sídlit úředníci Ministerstva zahraničních věcí ČR a také
další kanceláře českých zástupců
firem a institucí zde v Bruselu.
Vznikne takzvaný Czech Point,

tedy marketingově silná česká
adresa. I vzhledem k úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí v přípravných organizačních krocích pro předsednictví ČR v EU má takto vytvořené
spojení své opodstatnění.
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel byl v závěru minulého
roku pověřen kolegy hejtmany
koordinací přípravy realizace
regionálního patra v nové bruselské budově. „Tak jsem se i já stal
hlavním vyjednávacím partnerem
pro odpovědné pracovníky na Stálém zastoupení a pro mé krajské
kolegy zde v Bruselu. Ještě koncem roku jsme společně se Stálým zastoupením vypracovali
návrh Deklarace o spolupráci
krajů s ministerstvem zahraničí
v souvislosti s přípravami na předsednictví ČR v EU. Ten byl Asoci-

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
• začátečníci od 1. března • pokročilí od 1. března
• vyspělí od 12. dubna •

PRO DOSPĚLÉ
• opakovací od 26. února
• pokročilí od 25. února

Karlovy Vary TERMINÁL D. N.
ací krajů odsouhlasen na lednovém jednání a v současné době
hejtman Pavel urgentně domlouvá termín setkání s ministrem
zahraničí, na kterém by došlo
k podpisu této deklarace,“ doplňuje W. Hauptmann. Deklarace je
nutným dokumentem pro následné vytvoření prováděcích protokolů, na základě kterých budou
českým regionům nastaveny
velmi výhodné finanční podmín-

ky pro pronájem kanceláří v nové
budově.
Werner Hauptmann
Representative
of the West Bohemian
Region Karlovy Vary
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 231 00 47
Fax: +32 2 231 00 57
www.kr-karlovarsky.cz

BEST

TANEČNÍ KLUB
www. bestdance.cz

TANEČNÍ ŠKOLA
tel.: 353 231 068

SC-71128/1

vrata a brány přímo od výrobce

Kraj prosadil novelu do dalšího čtení
ministr kultury Václav Jehlička. „Myslím si, že určení těch lhůt
k závaznému stanovisku orgánů Národního památkového ústavu
přispěje k urychlení procesu obnovy našeho kulturního dědictví,“
Změnu podporuje Asociace krajů České republiky a podpořila ji řekl. Ze 150 přítomných poslanců hlasovalo pro 107, pouze jeden byl
EVA ŠILAROVÁ
i vláda svým usnesením z 20. prosince 2006. Iniciativu podpořil i proti.
Dokončení ze strany 1

Souhlasí asociace i ministr
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Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Tento návrh již projednala
s kladným doporučením vláda,
a při prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky jej podpořil
svým vystoupením ministr kultury Václav Jehlička a hlasováním také většina poslanců.
Věřím tedy, že památkám, a to
nejen v našem kraji, ale v celé
České republice, tato zákonodárná iniciativa prospěje. Přeji
vám hezký únor a těším se na
shledanou na stránkách tohoto měsíčníku v březnu.
VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

Jaký je váš názor na aktivitu Karlovarského kraje ve vztahu
k novele zákona o státní památkové péči?
Jsem velice potěšen, že se rozhodl
i Karlovarský kraj a využil svého práva
podat novelu zmíněného zákona. Byl
jsem dopředu osloven ředitelem
úřadu Romanem Rokůskem, následně
mě důsledně poinformoval hejtman
Josef Pavel a ve finále jsem se zúčastnil neformální besedy s odborníky
v hotelu Imperial. Plně jsem si uvědomil, že absence časově omezené lhůty dát stanovisko v tomto
zákoně opravdu chybí. Jsem proto i velmi rád, že
vláda dala k novele kladné stanovisko a taktéž
i všechny poslanecké kluby Sněmovny. Také nově

jmenovaný ministr kultury vystoupil
s podpůrným hlasem.
Myslíte si, že novela zákona projde?
Jsem přesvědčen, že časové omezení úředníků státní památkové péče na
20 dnů má své opodstatnění a nemělo
by být již prodlužováno. Nelze však
vyloučit, že poslanci při projednávání
ve výborech doplní novelu o jinou
lhůtu. Zde by pak bylo nutno tuto
lhůtu porovnat s původním návrhem
a i s Karlovarským krajem se domluvit, jak dále
postupovat. Jsem však přesvědčen, že k tomu
nedojde a novela zákona projde tak, jak je navržena. Byl by to jeden z prvních zákonů podaný krajem, který by tak Sněmovnou prošel.

Španělé mají náš
region stále raději

Starostové mohou
požádat o pomoc stát

Stoupající zájem o Karlovarský kraj zaznamenali zástupci regionu
na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Naposledy se to
potvrdilo na přelomu ledna a února, kdy se kraj prezentoval ve
stánku České republiky na veletrhu FITUR ve španělském Madridu.
Ten navštívilo čtvrt milionu lidí.

O státní pomoc při obnově postižených území mohou požádat obce
v regionu. Krajský úřad Karlovarského kraje je o tom informoval
dopisem. V současné době jednají zástupci kraje s pracovníky
Ministerstva pro místní rozvoj České Republiky ve věci rychlého
řešení postupu podávání žádostí a určení dokladů, jejichž předložení je nezbytné pro splnění podmínek poskytnutí státní pomoci.

„Několikaletá cílevědomá práce Karlovarského kraje prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
výrazně zvýšila zájem turistů ze Španělska o karlovarský region. Nejvyhledávanějšími turistickými cíli v České republice jsou pro návštěvníky ze Španělska Praha spolu s Karlovarským a Jihočeským krajem,“ říká náměstek propagace a cestovního ruchu Jiří Behenský.
První den veletrhu se ve večerních hodinách uskutečnilo v prestižním madridském klubu Allard setkání náměstků hejtmana Karlovarského kraje Jiřího Červenky a Petra Horkého s velvyslancem ČR
ve Španělsku Martinem Košatkou a jeho chotí. Setkání se účastnili
nejvýznamnější touroperátoři a novináři píšící o Karlovarském kraji
a ředitelka zastoupení Czechtourism ve Španělsku Kateřina Menclová. V rámci slavnostního večera představil novinky cestovního
ruchu v Karlovarském kraji náměstek hejtmana Jiří Červenka.
Letošní účast na veletrhu FITUR tak úspěšně navázala na loňský
veletrh a na úspěšnou prezentaci regionu, která se uskutečnila na
přelomu dubna a května roku 2006 ve třech významných španělských metropolích – Madridu, Barceloně a Seville. Dokladem úspěšné a intenzivní spolupráce Karlovarského kraje se zastoupením
Czechtourism-České centrály cestovního ruchu ve Španělsku je čestné uznání za příkladnou spolupráci při propagaci ČR ve Španělsku
v roce 2006, které dne 1. února převzali společně náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Petr Horký a Jiří Červenka z rukou velvyslance
(HAD)
ČR Martina Košatky (na foto z veletrhu zleva).

Radek Šoltész:
775 200 003
Petr Fiala:
775 200 004
Michal Jílek
608 200 525
www.kalibra.cz
Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

„Poskytnutí pomoci na odstranění následků škod způsobených
vichřicí na území Karlovarského
kraje je závislé na stanovení úrovně postiženého území a na druhu
postiženého majetku. Ve většině
případů se poskytuje pomoc na
obnovu majetku, který plní veřejnou funkci, například infrastruktura, komunikace, osvětlení, dopravní značení, a jeho ztráta není kryta
pojištěním,“ vysvětluje hejtman
Karlovarského kraje Josef Pavel.
V případě, že je příslušnými
orgány v daném území vyhlášen
stav nebezpečí nebo nouzový
stav, postupuje se při poskytnutí
pomoci dle zákona o státní pomoci při obnově území postiženého
živelní nebo jinou pohromou
a vyhláškou ministerstva financí,
kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu
nákladů na obnovu majetku.
„Ve výše uvedeném případě se
poskytuje státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území
a koordinátorem poskytnutí stání
pomoci bude krajský úřad. Ten
ve spolupráci s obcemi a příslušnými správními úřady zpracuje
přehled o předběžném odhadu
nákladů na obnovu majetku slou-

žícího k zabezpečení základních
funkcí na území a postoupí ho
Ministerstvu financí České
republiky,“ dodává Josef Pavel.
V případě, že není vyhlášen stav
nouze, mohou postižené subjekty
– obce, fyzické a právnické osoby
čerpat pomoc z podpůrných programů, které jsou individuálně
vyhlášeny vládou České republiky a příslušným ministerstvem.
Stav nouze, a tím i plošný zákaz
vstupu do lesů, který vláda vyhlásila na území Karlovarského kraje
po ničivé vichřici, skončil. Škody
na elektrickém vedení byly odstraněny, všechny komunikace zprůjezdněny. Nouzový stav podle hejtmana Josefa Pavla splnil svůj účel.
Na celém území kraje byly obnoveny poměrně rychle dodávky
elektrického proudu a zprůjezdněny silnice druhé a třetí třídy. Situaci při likvidaci škod po větrné
smršti výrazněji nezkomplikovalo
ani následné sněžení.
„Žádná z obcí se na kraj neobrátila, že by snad bylo ještě třeba
nouzový stav prodloužit. Jestli se
místní samospráva rozhodne
zachovat i nadále zákaz vstupu
do lesů, to je v její kompetenci,“
uvedl hejtman Josef Pavel.

www.kr-karlovarsky.cz

(HAD)

SC-71127/1

SC-71126/1

Dokončení ze strany 1

K zákonodárné iniciativě Karlovarského kraje se vyjádřil poslanec
Parlamentu ČR za region Miloš Patera

SC-71119/1

Jsme tu pro vás volejte:

S loupek hejtmana
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Letiště letos vydělá i investuje

STAROSTOVÉ ŘEŠÍ
PLÁNOVANOU VÝSTAVBU
NÁDRŽÍ
O vhodných lokalitách, kde by
v budoucnu mohly stát nádrže
k akumulaci vody pro pitnou i užitkovou vodu, se na společném setkání radilo 19 starostů obcí regionu
se zástupci Karlovarského kraje.
Původně se předpokládalo, že tyto
lokality stanoví stát na základě
Směrného vodohospodářského
plánu, který byl schválen již koncem 80. let. Samosprávy obcí ale
proti tomuto rozhodnutí protestovaly. Problematika se proto bude řešit
v jednotlivých krajích v rámci plánovacího dokumentu Plán oblasti
povodí.Tento dokument by měl být
schválen v roce 2009. „Oslovil jsem
odborné firmy, aby pro Karlovarský
kraj zpracovaly studii o reálné potřebě nádrží v horizontu let
2030–2050,“ říká radní Luboš Orálek. „Dá se předpokládat, že si stát
ponechá pravomoc konečného rozhodnutí o počtu nádrží ve státě,
proto chci apelovat prostřednictvím
Asociace krajů ČR, aby zároveň
s omezením využívání pozemků
pod nádržemi vlastníky byla vydána
i legislativa o náhradě újmy,“ dodává Luboš Orálek.
Zástupci obcí se na společném
jednání také dozvěděli, jak postupovat při vytváření územních
plánů a jak počítat s lokalitami,
které jsou zahrnuty ve Směrném
vodohospodářském plánu. „V této
věci je mnoho nejasností. Ty se
musí
postupně
vyjasňovat
a upřesňovat. Kraj nechce v žádném případě tento dokument připravovat za zády obcí. Naopak,
chceme s nimi maximálně spolupracovat,“ uzavírá Luboš Orálek.

KOUPÍM ZADLUŽENÝ BYT,
PŘED VYSTĚHOVÁNÍM,
V EXEKUCI NEBO S JINOU PRÁVNÍ
VADOU. VŠE HOTOVĚ.

TEL.: 777 853 085
SC-71102/1

v tomto méně navštěvovaném
období přijede do města celá řada
lidí,“ dodal hejtman. Kraj na sebe
vzal i to riziko, že při konání World
Dealers Congres může dojít i ke
sněhové kalamitě. „Samozřejmě
jsme při podepisování dohody loni
na podzim nevěděli, jaké bude
počasí. Nechtěli jsme ovšem ztratit šanci na pořádání prestižní
akce. Uděláme vše pro to, aby
kongres dopadl co nejlépe,“ dodal
hejtman. Pokud se akce podaří,
kraj by příjezdem dealerů vydělal
sto milionů korun.

SC-71121/1

ting dealerů z celého světa.
Podle hejtmana Josefa Pavla jde
o velmi prestižní záležitost.
„Do Karlových Varů se sjede
pět a půl tisíce dealerů z celého
světa. Ti zde budou na stokilometrovém úseku testovat nejnovější vozy. Jsme velice rádi, že se
zde akce bude konat, a také jsme
potvrdili, že vybrané silnice budou
po celou dobu v perfektním stavu
a silničáři se postarají o výbornou
sjízdnost,“ vysvětlil Pavel. Akce
má pro kraj ještě další výhody.
„Lázně jsou nyní mimo hlavní
sezonu, a proto je dobré, že

SC-71040/6

ských fondů máme přiděleno
v rámci dotací pro evropský prostor asi 18,5 milionu. Zbytek
uhradíme z vlastních prostředků,“ doplnil náměstek Zborník.
Přístavba nového terminálu by
měla stát mezi 80 a 90 miliony
korun. V tomto případě chce kraj
získat významnou část peněz
z Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního
programu. Na konec února je již
naplánováno několik desítek
charterových letů různých leteckých společností v souvislosti
s pořádáním akce Škoda, mee-

DAVID HRDINA

Liga odpadů pokračuje také v roce 2007

Nemusíte chodit do banky!!!

Druhý ročník soutěže obcí s názvm Liga odpadů vyhlásil i pro letoš- že uzávěrka přihlášek je až 30.
ní rok Karlovarský kraj. Soutěž je jednou z akcí pilotního projektu června 2007,“ dodává Luboš OráKarlovarského kraje a společnosti EKO–KOM k intenzifikaci sběru lek.
Soutěž je rozdělena do dvou
využitelné složky komunálního odpadu včetně odpadu z obalů.

„Hodnotí se, kolik obce sesbírají papíru, plastů a skla k dalšímu využití. Využití uvádíme
proto, že takto vytříděné odpady
jsou pro řadu podniků významnou druhotnou surovinou. V soutěži se hodnotí množství sesbíraných odpadů v přepočtu na
hlavu... a tak přestože Boží Dar
sesbíral úctyhodných 77 kg papíru, plastů a skla na obyvatele a
rok, většina ostatních měst a
obcí kraje zaostává za celostátním průměrem, který činí 36
kg,“ vysvětluje radní kraje pro
oblast životního prostředí Luboš
Orálek.
V loňském ročníku bylo
vyhodnoceno jako nejúspěšnější

město Aš v kategorii obcí nad
1000 obyvatel a Boží Dar, který
zvítězil v kategorii obcí do 1000
obyvatel. Koncem letošního
roku tak bude opět slavnostně
vyhlášen žebříček deseti nejlepších obcí Ligy odpadů a třem nejlepším budou předány finanční
odměny. Za první místo 60 tisíc
korun, za druhé 30 tisíc a za třetí
10 tisíc korun.
„Prvním nej letošního roku je
nejrychleji přihlášená obec, přihláška došla prakticky obratem
po vyhlášení – Horní Blatná,
která se se svými 402 registrovanými obyvateli přihlásila do
letošního ročníku soutěže jako
úplně první již 18. ledna, přesto-

PŮJČKY – od 20 000 do 200 000 Kč, bez ručitele
PŮJČKY I PRO DŮCHODCE DO 75 LET

kategorií: obce do 1000 obyvatel
včetně (celkový počet obyvatel
k 31. 12. 2006) a obce a města
nad 1000 obyvatel ke stejnému
datu. Zúčastnit se jí mohou města
a obce ležící na území Karlovarského kraje, která jsou zapojena
do systému EKO–KOM, a to na
základě platné smlouvy se společností EKO–KOM, a. s.
Obec zašle vyplněný dotazník
s informacemi nejdéle do 30.
června 2007 poštou na adresu
Krajský úřad Karlovarského
kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství, Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary. Dotazík si
zájemci mohou vyžádat na Odboru životního prostředí a zemědělství.

kontaktujte MOBILNÍHO BANKÉŘE –
PŘIJEDE ZA VÁMI!!!
tel.: 721 83 94 83,
innoka@seznam.cz
inzerát vystřihněte a uschovejte

Kritéria hodnocení soutěže:
1) Celková průměrná výtěžnost – tedy produkce vytříděných složek papíru, skla, plastů a nápojového kartonu za jednotlivou obec (město), respektive na jednoho obyvatele v obci či městě. Pro
objektivnost soutěže bude hodnocen 3 – 4.Q 2006 a 1. – 2. Q 2007. Tyto údaje doplní v rámci
hodnocení soutěže společnost EKO-KOM, a.s.
2) Hustota sběrné sítě – hodnoceny budou počty jednotlivých nádob na vytříděné složky odpadů,
stejně jako počty kompletních kontejnerových stání (tzv. hnízd), a to ve vazbě na počet obyvatel obce či města.
3) Včasné dodání dotazníku EKO-KOM(za rok 2006)
4) Včasné dodávání čtvrtletních výkazů EKO-KOM
5) Informování obyvatelstva – hodnocen bude způsob a forma informovanosti obyvatel (veřejnosti obce, města) o možnostech třídění, sběrných dvorech, sběru nebezpečného odpadu apod. ze
strany samosprávy obce či města, a to v období 3 – 4.Q 2006 a 1. – 2. Q 2007
6) Vlastní aktivity obce související s odpadovým hospodářstvím
7) Existence místa zpětného odběru elektrozařízení v obci nebo alespoň zajištění zpětného odběru elektrozařízení mobilním sběrem
8) Existence místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
SC-71115/1

(LARA)

inzerce

SC-71116/1

Výrazný nárůst počtu cestujících a tím i finančních výnosů
očekává v letošním roce společnost Letiště Karlovy Vary,
s.r.o. Zisk před zdaněním by měl
dosáhnout 3,6 milionu korun,
a vyrovnat tak propad, který loni
vznikl kvůli rekonstrukci přistávací a vzletové dráhy. „Letos
bychom chtěli přepravit přibližně 60 tisíc cestujících,“ říká 1.
náměstek hejtmana Jan Zborník.
Nově budou moci turisté létat
do Kyjeva i Samary a zvýší se
také počet letů na trase do
Moskvy. V červnu se začne létat
i do řeckého letoviska Rhodosu
a turecké Antalye. V květnu chce
kraj začít s první etapou úprav
odbavovací haly, která musí do
příštího roku splňovat kritéria
pro schengenský prostor. Nyní
chystá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vyhlásí ho najednou pro všechny etapy modernizace, tedy pro rekonstrukci stávající haly i přístavbu nového terminálu. „Odhadované náklady na
obnovu staré haly se pohybují
kolem 46 milionů korun. Z nor-

z kraje

Bertíci přinesli dětem v kraji 150 tisíc korun
Celkem 9 milionů korun získají letos děti v obtížných životních situacích díky žlutým Bertíkům, které za nákup získávají zákazníci
prodejen Albert. Za posledních sedm let jim přinesl tento charitativní projekt celkem téměř 35 milionů.

Mohou je tak využít například
k financování ubytování na kolejích či dokončení studia. Cílem
projektu je usnadnit dětem vstup
do samostatného života.
Letošní vybrané peníze si rozdělilo 129 organizací ve 106 městech
celé České republiky. Pomohou
jim zlepšit šance dětí na vzdělání
nebo zpříjemnit jejich pobyt v ústavu. Někde vybaví dětské hřiště,
jinde počítačovou učebnu, zájem je
i o lyžařské zájezdy pro děti nebo
jazykové pobyty v zahraničí.
Charitativní projekt Bertíci
probíhal od 15. listopadu 2006
do 2. ledna 2007. Ve všech prodejnách Albert získali zákazníci
zdarma kulaté žluté žetonky

Výrazné
množstevní slevy!
Možnost splátkového prodeje

Akci osobně podpořila také manželka prezidenta Livie Klausová
a hejtman Josef Pavel (uprostřed).
Foto archiv

Bertík. Stačilo je vhodit do skleněných boxů umístěných v prodejně, a přispět tak na dobrou
věc. Právě počet žetonků, jež
v nich lidé shromáždili, určil,
kolik peněz daruje společnost
Ahold dětským domovům. Na

konci kampaně Ahold Bertíky
sečetl a za každé dva žetony
věnuje dětem jednu korunu.
Další pokračování projektu Bertíci připravuje společnost Ahold
Czech Republic i v roce 2007.

www.kr-karlovarsky.cz

(HAD)

SC-71120/1

Na slavnostním ceremoniálu
předali zástupci společnosti
Ahold Czech Republic výtěžek
celé akce do rukou hejtmanů jednotlivých krajů. Ti také poskytli
projektu svou záštitu. Za Karlovarský kraj tak Josef Pavel převzal částku 148 468 korun. Zároveň došlo k předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových ve výši 1,5 milionu na projekt Startovné do života.
Paní Livia Klausová při převzetí
daru pro svůj nadační fond uvedla, že tato částka bude rozdělena
mezi 1018 dětí z celé země. Smyslem projektu je, aby děti uměly
nejenom peníze přijímat, ale také
aby věděly, jak s nimi zacházet.

podrobnosti nabídky na www.kalibra.cz
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Odpadky poputují zpět do Německa
O vrácení odpadu z areálu bývalé textilní továrny ve Studánce
u Aše zpět do Německa usliluje na základě šetření České inspekce
životního prostředí Karlovarský kraj.

„České kontrolní orgány v této
lokalitě zjistily případ nedovolené přepravy odpadů. Nyní se zde
nachází 90 – 100 tun slisovaných
balíků odpadů komunálního charakteru,“ vysvětluje radní kraje
pro oblast životního prostředí
Luboš Orálek. Tyto odpady byly
do ČR přepraveny jako zbytky
plastů. Ve skutečnosti se ale
jedná o znečištěnou zapáchající
směs, která kromě plastových
obalů obsahuje obaly z tetrapa-
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Úřad získal další
cenu za kvalitu
Cenu za inovaci získal Karlovarský kraj. V rámci 3. Národní konference kvality ve veřejné správě ji z rukou náměstka ministra vnitra
Zdeňka Zajíčka převzal ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

ku, papírové a kovové obaly, plechovky, spreje, použité pleny,
rukavice, sklo, textil, nádobky se
zbytky neznámých kapalin.
„Podle znaleckého posudku se
jedná o nebezpečné odpady. Jsou
ale uloženy tak, že zatím neohrožují obyvatelstvo ani životní prostředí. Usilujeme o to, aby
německá strana odpad odvezla
co nejrychleji,“ dodává Luboš
Orálek.
(LARA)

Žadatelé získají peníze na návrat k přírodě
O příspěvek z krajského rozpočtu na podporu aktivit v cestovním ruchu mohou i v letošním roce požádat obce, sdružení obcí, právnické
i fyzické osoby, občanská sdružení a nevládní neziskové organizace Karlovarského kraje.

Jeho rada letos rozhodla o vyčlenění 2
milionů korun na podporu různých aktivit,
souvisejících s cestovním ruchem.
„Jde o podporu činností, které se týkají
například venkovské turistiky, projektů se
zaměřením Návrat k přírodě, budování tematických a naučných stezek a dalších aktivit,“
říká náměstek hejtmana Jiří Behenský a
doplňuje: „Minimální podíl žadatele je ve
výši 25 procent z poskytnutého příspěvku.“
Loni kraj podpořil rozvoj cestovního ruchu
2,5 milionu korun. Odborníci posuzovali 81
žádostí s celkovou částkou 9,6 milionu.
Uspělo 31 žadatelů, mezi kterými převažovala města a obce. Zájemci mohou poslat
žádosti na Krajský úřad Karlovarského kraje
do 31. března 2007. Žádosti musí být na předepsaných formulářích, které jsou k dispozi- ry, památkové péče a cestovního ruchu Kraj- vých stránkách nebo na telefonu 353 502
ci na internetových stránkách www.kr-karlo- ského úřadu Karlovarského kraje. Podrobné 243.
(LARA)
varsky.cz/dotace-KK, nebo na odboru kultu- informace lze získat na krajských interneto-

„Oceněný projekt spočíval ve
vybudování analytického ekonomického systému pro řízení
příspěvkových organizací, tedy
škol, galerií, muzeí, domovů
důchodců, ústavů sociální péče,
záchranné zdravotní služby
a dalších. Díky projektu nahradila práce s aktuálními elektronickými daty původní papírovou
válku a zdlouhavé listování
v řadách šanonů. Činnosti, které
před vznikem krajů zabíraly
hodiny a dny práce, dnes úředníci zvládají během několika
minut,“ vysvětluje ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.
Realizace projektu začala
v roce 2003 zavedením jednotného ekonomického softwaru
u příspěvkových organizací.
Následovalo maximální zjednodušení pro všechny uživatele.
Od samého začátku se informa-

ce z databází využívaly pro tvorbu analýz pro rozhodování rady
a zastupitelstva kraje. Jednalo
se například o podklady o hospodaření a zadávání zakázek.
„S nárůstem povinností územní samosprávy se obce i kraje
brání zvyšování počtu zaměstnanců a nárůstu byrokracie. Karlovarský kraj proto neustále zvyšuje produktivitu a efektivitu
práce krajského úřadu s využitím informačních technologií,“
dodává Roman Rokůsek
Projekt provozních agend
příspěvkových organizací je ve
veřejné správě České republiky
ojedinělý. Cena za inovaci je po
ocenění v rámci mezinárodního
veletrhu INVEX v pořadí již
druhým mimořádným oceněním Karlovarského kraje za realizaci tohoto projektu.
(LARA)

Cenu převzal ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek (vpravo).
Foto archiv

SC-71112/1

CESTOVÁNÍ – DOVOLENÁ 2007

Územní pracoviště Karlovy Vary
Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 362 376
Územní pracoviště Sokolov
B. Němcové 2065, 356 01 Sokolov
tel.: 352 374 104

Přihlášky přijímají územní pracoviště:
Po, St
Út, Čt
Pá

8.00 – 17.00 h.
8.00 – 15.00 h.
8.00 – 13.30 h.

Územní pracoviště Cheb
Komenského 2473/40, 350 02 Cheb
tel.: 354 408 155 – 7
SC-71117/1

www.kr-karlovarsky.cz

SC-71113/1

www.vzp.cz

SC-71114/1

CESTOVÁNÍ – DOVOLENÁ 2007

Již 18. dovolená s námi
www.ckevropa.cz
H. Slavkov
tel.: 352 698 690
Sokolov
tel.: 352 604 368
K. Vary
tel.: 353 585 544
e-mail: info@ckevropa.cz

s polopenzí i ALL INCLUSIVE
na 7, 10 a 11 nocí
letecky, autokarem, autem
Až 2 DĚTI pobyt ZDARMA

apartmány a bungalovy s bazénem
na 7, 10 a 11 nocí
autokarem i autem
DÍTĚ DO 15 let od 1.990,- Kč
Plná penze = FULL SERVIS

SC-71110/1

ŠPANĚLSKO hotely *–*** ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA

SC-71111/1

www.kr-karlovarsky.cz

I nformace

z kraje
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Záměr přijímacího řízení vysokých škol
v Karlovarském kraji pro akademický rok 2007/2008
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav lázeňské medicíny Mariánské Lázně
Kód oboru
B 5345

IČ: 216208, Hlavní 390, 353 67 Mariánské Lázně
název oboru
délka studia druh studia
Specializace ve zdravotnictví 30
30
fyzioterapie

forma
10

počet žáků
30

Česká zemědělská univerzita v Praze, konzultační středisko Cheb
Kód oboru
B-6214

IČ: 60460709, Hradební 17, 350 54 Cheb
název oboru
délka studia druh studia
SV-RR/Veřejná správa a RR
30
30

forma
24

počet žáků
90

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, pracoviště Cheb
IČ: 49777513, Hradební 22, 350 02 Cheb
Kód oboru
název oboru
délka studia druh studia
6202R054
Veřejná ekonomika
30
30
6208R044 Management obchodních činností
30
30
6208R086
Podniková ekonomika a
30
30
management
6208R086
Podniková ekonomika a
30
30
management
6208T086
Podniková ekonomika a
20
40
management

forma
30
10
10

počet žáků
20
100
100

30

80

30

20

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, odloučené pracoviště Sokolov
Kód oboru
B 2301

IČ: 497775130, ul. Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
název oboru
délka studia druh studia
SaSV-Strojní inženýrství
30
30

forma
30

počet žáků
35

Bankovní institut vysoká škola, a.s., konzultační středisko Karlovy Vary
IČ: 61858307, Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
Kód oboru
název oboru
délka studia druh studia
6208R
Právo - právní administrativa
30
30
6208R
Pojišťovnictví
30
30
6208R
Elektronické obchodování
30
30
6208R
Oceňování majetku
30
30
6208R
Bankovní management
30
30
6208R
Makléř
30
30
6208R
Média a management
30
30
6208R
Informační technologie
30
30
6208R
Bankovní management
30
30
6208R
Pojišťovnictví
30
30
6208R
Elektronické obchodování
30
30
6208R
Informační technologie
30
30
6208R
Oceňování majetku
30
30
6208R
Makléř
30
30
6208R
Média a management
30
30
6208R
Právo - právní administrativa
30
30
N6215 6202T010
Finance
20
40
N6215 6202T010 Informační technologie a
20
40
management
N6215 6202T010 Právo a právní věda
20
40
N6215 6202T010 Právo a právní věda
20
40
N6215 6202T010
Finance
20
40
N6215 6202T010 Informační technologie a
20
40
management

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Legenda

IČ: 25236300, T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary
název oboru
délka studia druh studia forma počet žáků
SV-Sociálně právní činnost
30
30
30
SV-Právo v podnikání
30
30
30
SV-Veřejná správa
30
30
30
SV-Soudní a notářská
30
30
30
administrativa
68-04-B
SV-Soudní a notářská
40
30
10
administrativa
68-04-B
SV-Sociálně právní činnost
40
30
10
68-04-B
SV-Veřejná správa
40
30
10
68-04-B
SV-Právo v podnikání
40
30
10
Pro výše uvedené obory škola uvažuje s přijetím 500 studentů pro obě formy studia.

Délka studia
20 - dvouletá
30 - tříletá
40 - čtyřletá
50 - pětiletá

Kód oboru
68-04-B
68-04-B
68-04-B
68-04-B

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. Kladno, konzultační středisko Karlovy Vary
Kód oboru
B 6208

IČ: 26698145, U Trati 70/9, 360 01 Karlovy Vary - Bohatice
název oboru
délka studia druh studia forma
Ekonomika a management
30
30
10

počet žáků
150

Druh studia
30 - bakalářské studium
40 - navazující magisterské studium

Na 150 zájemců o studium si přišlo v rámci dne
otevřených dveří prohlédnout prostory Fakulty
ekonomické Západočeské univerzity v Chebu.
V průběhu dne byli uchazeči seznámeni s obsahem studia na fakultě s důrazem na informace
o přijímacím řízení.
Uchazeči se sešli ve stupňovité posluchárně,
kde proděkan fakulty pro vnější vztahy Miroslav
Pavlák představil profil a cíle fakulty ekonomické,
její organizační strukturu a možnosti studia.
Pozornost dále byla věnována studijním podmínkám, na které se zaměřil studentský tajemník

Od tohoto čísla vám začneme postupně představovat jednotlivé cyklotrasy v Karlovarském kraji, které
budou pro cyklisty v nadcházející sezoně k dispozici.
CYKLOTRASA KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ Č. 361 KRÁSNÉ–
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ–KLÁŠTER TEPLÁ – 27 KM.
ZASTÁVKY ČD JSOU NA TRASE V OBCI VALY, M. LÁZNĚ,
O. KLADRUBY, MRÁZOV A TEPLÁ.
nebo si je zamknout u cesty. Cyklotrasa pak pokračuje přes Srnčí
hřbet kolem hájovny Valy k vyhlídce Carola. Trasa od hájovny
k vyhlídce – asi 400 m, vede po
velmi špatné cestě a dá se projet jen
na horském kole. Proto je vhodnější zvolit okliku po
místní trase značené
jako IV, delší asi
o 0,5 km, která
vede ke hřbitovu, a před infotabulí odbočíme vlevo ke
Carole. Tam se
napojíme na
naši trasu 361
a pokračuje po ní
k Lesnímu prameni.
Od Lesňáku ke geoparku je značení trasy trochu
nejasné, musíme prokličkovat
parkem po pěšinách a dostat se
na rozcestí před Geoparkem
u hotelu Sylva. Kousek odtud je
kaplička Lasky. Trasa potom vede

Mariánské Lázně – vyhlídka Carola.

geologickým parkem s označenými zastávkami a množstvím informací o geologii Slavkovského
lesa. Na rozcestí u vodojemu
v Mlýnském údolí geopark končí.
Pro zájemce doporučuji zde trasu
zase na chvilku opustit a sjet
dolů do M. Lázní. Hned
na okraji města
můžete navštívit
sympatickou literární kavárnu
u Tří cedrů
nebo sjet až ke
kolonádě a na
chvilku spočinout u zpívající
fontány či si prohlédnout město.
Po
prohlídce
města se vrátíme tam,
kde jsme cyklotrasu opustili,
a pokračujeme po trase ve stoupání na Kamzík.
Bývalý hotel s vyhlídkou je uzavřený a nepřístupný, a proto
pokračujeme kolem Kamzičího

Foto archiv

počet žáků
30
30
30
30
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20

10
30
30
30

30
30
30
20

Forma studia
10 - denní
24 - distanční
30 - kombinovaná

Fakulta otevřela uchazečům dveře

Cyklotrasy v kraji

Trasa patří mezi lehké trasy,
vede převážně po asfaltových
cestách III. třídy a místních
komunikacích. Je vhodná i pro
rodiny s dětmi, pokud jejich ratolesti zvládají i delší táhlé kopce.
Trasa je dobře značená, jen u Lesního pramene v M. Lázních není
značení dokonalé a místy i chybí.
Začátek stezky je v obci Krásné, kde se napojuje na magistrálu trasa č. 36, která spojuje
Český les s Krušnými horami.
Z Krásného sjedeme z kopce na
křižovatku u Béčka, kde po 100
metrech vpravo je bývalý vojenský sklad raket. Na křižovatce
můžeme také z trasy odbočit
vlevo a po 1 km lesní cesty přes
údolí Mže přijedeme na Pozorku, kde je pomník Metternicha
postavený na památku výstavby
cesty Hleďsebe–Stará Voda.
Dále pokračujeme směrem
k Riviéře, kde je možnost levného ubytování a v sezoně i občerstvení a koupání. Trasa pokračuje do Klimentova a hned u Riviéry překonává silnici první třídy
č. 21, kde je opravdu nutné dát
velký pozor, protože zde auta
jezdí opravdu dost rychle. Na
křižovatce v Klimenově u hostince U Lípy odbočíme vlevo
a pokračujme po trase přes Valy
kolem hájovny s Hájenským pramenem na rozcestí Pod Králem
smrků. Odtud můžeme asi po
300 m vidět Krále smrků nebo
též Šindelářův smrk.
Cesta ke smrku je značena šipkami a na kole je špatně sjízdná,
proto je lepší kola ke smrku tlačit,

forma
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
10
10

jezírka na rozcestí u Krakonoše.
Zde můžeme odbočit z trasy
a navštívit Krakonoš, kde je
možné zhlédnout obůrku Hvozd
s daňky a jeleny, miniatur park
a výběh koní Jezdecké společnosti. Po návratu zpět na cyklotrasu
pokračujeme kolem golfového
hřiště s 18 jamkami a kavárnou,
které založil v roce 1905 anglický
král Edvard VII. a přijedeme do
Závišína. Po náročném stoupání
potěší návštěva stylové hospůdky Český dvůr, kde je možné
vidět vypreparovanou kůži
z kanadského medvěda.
Dále již pokračujeme pěkně
z kopce přes nechráněný(!) železniční přejezd po značené trase do
Ovesných Kladrub a dále pak
kolem Podhorního vrchu k přehradě Podhora. Od přehrady je to
už asi 1 km do obce Mrázov.
Z Mrázova pokračujeme směrem
na Beranovku a po 1 km trasa
odbočuje vlevo na lesní cestu.
Nedaleko odtud po pravé straně
cesty stávala obec Svatý Vojtěch
se zajímavou historií.
Po cyklotrase pak po lesní
cestě pokračujeme na rybník
Betlém, kde se můžeme v sezoně v kempu občerstvit a třeba
i vykoupat. Pak už nám zůstávají
2 km do konce cyklotrasy a jsme
v cíli v Klášteře, kde doporučuji
prohlídku – zvláště klášterní
knihovna stojí za zhlédnutí. Od
Kláštera je městečko Teplá jen
2 km a odtud je možné se vrátit
vláčkem zpět.
Více informací na www.cyklotrasy.info

www.kr-karlovarsky.cz

MIROSLAV JANDA

Vilém Hodek společně s členem Akademického
senátu Janem Sladovníkem. Zdůraznili technické
vybavení fakulty a možnost ubytování na vysokoškolských kolejích.
Vilém Hodek dále hovořil o možnosti účastnit se
studijních i odborných stáží v zahraničí a úzké spolupráci s podniky, Institutem svazu účetních či
prestižní ACCA.
Po úvodních projevech následovala prohlídka
budovy chebského fakultního pracoviště za doprovodu vysokoškolských pedagogů Andrey Žejdlové, Šárky Borkovcové a Libora Michaláka. (LARA)

Vyhlášená zjišťovací řízení:
Obnova malé vodní nádrže a revitalizace části toku
s mokřadními tůněmi Horní Lipina
Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 22. února
2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary.
Habartov
Jedná se o vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 31 rodinných domů a občanské vybavenosti. Vyjádření k oznámení je
možné zaslat nejpozději do 22. února 2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje.
Jenišov
Realizace inženýrských sítí pro 4 rodinné domy v lokalitě U
Hřbitova v obci Jenišov zahrnuje odvedení splaškových vod od stávajících rodinných domů, společně s dešťovou kanalizací a provedením vodovodních řadů. Vyjádření k oznámení je možné zaslat
nejpozději do 22. února 2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje.
Nejdecká česárna vlny, a.s. – Odpařovací čistírna pracích vod
Jedná se o výstavbu výkonnější linky umožňující kvalitnější čištění
průmyslových odpadních vod. Vyčištěná voda bude používána zpět
pro praní. Navržená technologie patří k nejmodernějším ve světě.
Výstavba vrtané studny v Dřenici u Chebu
Vybudování studny představuje jediný způsob zajištění vody v dané
lokalitě a bude zdrojem vody pro 5 rekreačních objektů. Stavba by
měla být zahájena v 1. čtvrtletí 2007 a dokončena ve 4. čtvrtletí 2007.
Studna Plánská Huť
Domovní vrtaná studna je navržena z důvodu nepřítomnosti veřejného vodovodu v dané lokalitě. Stavba by měla být zahájena v květnu 2007
a dokončena v červnu 2007. Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 26. února 2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje.
Studna v k. ú. Mariánské Lázně
Neveřejná vrtaná studna je navržena z důvodu nepřítomnosti veřejného vodovodu v dané lokalitě. Stavba by měla být zahájena v červnu
2007 a dokončena v červnu 2009. Vyjádření k oznámení je možné zaslat
nejpozději do 26. února 2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje.

Závěr zjišťovacího řízení
Průmyslová zóna Bochov
Záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona.
Prodejna potravin PLUS, Františkovy Lázně
Záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona.
Podrobnosti najdete na internetové adrese: www.kr-karlovarsky.cz
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Hráči se v knihovně vrhli na strategické hry
Akcí nazvanou Den plný netradičních her byla 8. února odstartována v Krajské knihovně Karlovy Vary
činnost Herního klubu. Zájemci o luštění, řešení logických her a hraní deskových strategických her se
však budou moci scházet i nadále, a to každý čtvrtek v A-klubu Krajské knihovny ve Dvorech, kde jsou
k dispozici nejen samotné hry, ale plánuje se také pořádání pravidelných turnajů.

„Naše knihovna je místem setkávání lidí, kteří
přicházejí na různé akce, prohlédnout si výstavy,
půjčit knihy nebo zvukové nosiče. Nové aktivity
nabízíme zájemcům o logické a strategické hry,
a to těm, kteří je mají jako svého koníčka, i těm,
kteří teprve začínají,“ říká Jitka Banzetová, zástupkyně ředitelky krajské knihovny. „V A-klubu je připraveno zázemí s mnoha druhy různých her
a navíc budeme zhruba jednou za čtvrt roku pořádat turnaje, kde zájemci změří své síly s ostatními,“ doplňuje J. Banzetová.
O spolupráci požádali knihovníci Mensu ČR,
která za určitých podmínek půjčuje za symbolickou jednu korunu strategické hry, rozvíjející bystrost a logické uvažování. Jednou z podmínek je
dobré fungování veřejnosti přístupného Herního

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)

klubu, druhou podmínkou je pravidelné pořádání
veřejných turnajů.
Členové Herního klubu od 15 let se budou scházet pravidelně v A-klubu, kde budou mít k dispozici deskové strategické hry Carcassone, Atlantic
Star, Amun-re, Cech zlodějů, Da Vinci Code, Digit,
Kahuna a další. Registrovaní členové tvoří tým,
takže budou mít vždycky pro hru partnera. Hry
jsou ale v A-klubu stále a jednotliví zájemci si
mohou přijít zahrát kdykoliv.
Děti do 15 let mají možnost hrát dětské verze
strategických deskových her v dětském oddělení
krajské knihovny.
Další informace najdete na http://www.knihovna.kvary.cz.


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

EVA ŠILAROVÁ



Koncert i výstavu
najdete v Galerii umění
Vernisáž výstavy nazvané Zlínský okruh zahájí ve čtvrtek
1. 3. 2007 v 17 hodin březnový program v Galerii umění Karlovy Vary. Návštěvníci tu uvidí malby, sochy a objekty jedenácti autorů, jež představí rozmanitost, osobitost a různorodost současné zlínské umělecké scény. Expozice potrvá
do 8. května letošního roku.
Koncert Sylvie Krobové s tajemným názvem Stín si pak
nenechte ujít v úterý 6. března od 19.30 hodin. Zpěvačka a
herečka tu přednese šansony a balady silných melodií,
textů a emocí. Ukáže tu svět pochyb a úzkostí inspirovaný
ruskými baladami i německým a francouzským šansonem.
Vynikající zpěvačka se doprovází na klavír a akordeon, na
baskytaru hraje Ota Bukovský.
S Českým uměním 20. století ze sbírek Galerie umění
Karlovy Vary se pak můžete seznámit ve stálé expozici.
Najdete tu díla Kubína, Trampoty, Zrzavého, Kubišty,
Čapka, Filly, Šímy, Lhotáka a dále výběr z figurální a konstruktivistické tvorby 60. až 90. let – Anderleho, Jíry, Pištěka, Sozanského, Válové, Orieškové, Malicha, Sýkory,
(LARA)
Valenty a dalších.

Krajská knihovna Karlovy Vary – akce v březnu 2007
Závodní 378/84, 360 06
Karlovy Vary - areál krajského
úřadu, tel: 353 502 888
www.knihovna.kvary.cz;
knihovna@knihovnakv.cz;
pondělí – sobota 10–19

ka pro veřejnost v rámci Národní- Přednáší Sádhví Párvatí, duchovho dne trénování paměti
ní České hinduistické náboženské
společnosti, a Jan Lajka, jeden ze
14. 3. od 17:30
zakladatelů České hinduistické
Filmový klub – britský film Chap- náboženské společnosti.
lin

28. 3. 14:30 česká verze +
Krajská knihovna K.Vary-Dvory
15. 3. od 17:00
Herní klub – k dispozici jsou des- 16:30 angl. verze
1. 3. od 17:00
Reading The City – pokračování
Herní klub – k dispozici jsou des- kové logické a strategické hry
cyklu anglických seminářů pod
kové logické a strategické hry
22. 3. 17:00 – 19:00
vedením M. Čaňkové pod záštitou
Šifra mistra Leonarda dekódová- British Council
6. 3. 17:00 – 18:30
Přednáška L. Merglové–Pánkové: na - 1. část. Diskuse nad knihou.
Porcelán, porcelánky regionu
29. 3. 17:00 – 19:00
22. 3. od 17:00
Šifra mistra Leonarda dekódováHerní klub – k dispozici jsou des8. 3. od 17:00
na - 2. část. Diskuse nad knihou.
Herní klub – k dispozici jsou des- kové logické a strategické hry
kové logické a strategické hry
29. 3. od 17:00
27. 3. 17:00 – 18:30
Hinduismus - další část cyklu Herní klub – k dispozici jsou des12. 3. 16:00 – 17:30
kové logické a strategické hry
Jak jste na tom s pamětí? Přednáš- přednášek o náboženství.

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz



inzerce

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

SIMPLY CLEVER

SC-71125/1



50 %

teď

50 %

potom

ROZHODNOUT SE PRO VŮZ
FABIA JE TEĎ TAK SNADNÉ.

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461
milan.novak@kr-karlovarsky.cz

SVĚTLÝ
NEBO
TMAVÝ?


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

VYBRAT INTERIÉR BUDE TO NEJTĚŽŠÍ

Pořídit jej totiž můžete za polovinu
ceny a zbytek doplatit až za rok.
Třeba i prostřednictvím leasingu nebo
úvěru. Pokud se rozhodnete například
pro vůz Fabia Classic v základní výbavě, stačí Vám jen 133 000 Kč. Nabídka
se vztahuje na všechny modely Fabia.
Užijte si přemýšlení o detailech!
Akce platí do vyprodání zásob,
a proto nás navštivte co nejdříve.
Těšíme se na Vás.


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

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


vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:
Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz


Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Miroslav Očenášek
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 122
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.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

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax: 354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

SC-71118/1

www.kr-karlovarsky.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz
SC-71122/1


vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Z ajímavosti
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Představujeme firmu z kraje

STRUNAL CZ, a. s. – Evropský výrobce smyčcových hudebních nástrojů
Společnost STRUNAL CZ, a. s., sídlící v Lubech u Chebu je jednou z nejvýznamnějších společností zabývajících se výrobou smyčcových hudebních nástrojů v Evropě. Její historie začíná ve 20. letech minulého století. Opírá se však o tradici místní výroby hudebních nástrojů, která sahá až do 16. století. Dnes STRUNAL
využívá dovednou zručnost svých houslařů a kytarářů stejně jako moderní a ekologické technologie.

Důraz je kladen na pečlivý
výběr kvalitního rezonančního
materiálu a jeho dokonalé zpracování. Výrobní závod je vybaven
úplným technologickým cyklem
od dělení kmenů, (přes volný
sklad přířezů a sušárny, dílny pro
výrobu dílů hudebních nástrojů
a jejich montáž,) až po povrchové
úpravy nástrojů a jejich konečné
vystrojení a naladění. Všechny
tyto skutečnosti jsou pro naše
zákazníky zárukou, že se nástroje
vyznačují vynikajícími zvukovými
vlastnostmi, tradičním evropským
zpracováním, a tedy vysokou kvalitou.
Ročně společnost STRUNAL
vyrobí několik desítek tisíc strunných hudebních nástrojů. Každý
z nich se vyrábí v několika modelech od levnějších školních
nástrojů až po kvalitní nástroje
koncertní. Pro zákazníky je zají-

mavý také široký sortiment velikostí od plné přes zmenšené velikosti 7/8, 3/4, 1/2, 1/4 až po 1/8.
Ani tyto zmenšené nástroje nezaostávají za velkými modely v kvalitě zvuku a zpracování, umožňují
plnohodnotnou a kvalitní výuku
hry dětem již od věku 4 let.
Podstatná část produkce společnosti, kolem 90 procent, je
určena zákazníkům v zahraničí.
Mezi nejvýznamnější teritoria
patří především USA, Kanada,
Německo, Francie, Švédsko,
Španělsko, Mexiko, Japonsko
a v posledních letech opět
i Rusko. O významnosti trhů
Ruska a USA svědčí to, že
v Rusku má STRUNAL oficiální
obchodní zastoupení a v USA je
zastupován samostatnou společností Strunal America. Nástroje
ze STRUNALu si pak nacházejí
zákazníky i na takových trzích,

jako je Írán, Omán, Libanon
a Súdán. Celkem aktivně vyvážíme do 52 zemí celého světa.
STRUNAL spolupracuje na
řadě projektů také s dalšími českými výrobci hudebních nástrojů. Zejména pak se společnostmi
Petrof a Amati - Denak. Tato spolupráce je velmi dobrá také
v obchodní oblasti, čehož důkazem je společné působení těchto
tří společností na ruském trhu
od února 2007.
Dalším nástrojem podpor y
prodeje je účast společnosti
STRUNAL na projektu European Excelence. Ten se zaměřuje
na podporu tradičních evropských výrobců. Firma účastnící
se tohoto projektu je oprávněna
označovat své výrobky speciálním hologramem, který potvrzuje evropský původ zboží.
Členy uskupení European

Ředitel krajského úřadu informuje
Pokračování z minulého čísla

Stavby se v novém stavebním zákonu nedělí na
jednotlivé druhy, jako je tomu nyní, ale podle toho,
jakému režimu podléhají nebo nikoli.
Úvodem této části stavební zákon vyjmenovává
stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce,
které nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. Jedná se poněkud o nezvyklou úpravu s výčtem
mnoha staveb, zařízení atd., která se v zákoně několikrát opakuje a bude, zejména z počátku účinnosti
zákona, nejen pro stavebníky, ale hlavně pro stavební úřady dosti náročná. V dalším přehledu zákon
uvádí jednotlivé stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které budou vyžadovat ohlášení. I zde
je přehled a dělení poměrně složité. Aby mohly být

tyto stavby jen ohlášeny stavebnímu úřadu a nevyžadovaly ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas,
musí být splněna řada požadavků. Náležitosti ohlášení obsahuje zákon a podrobněji jej stanoví budoucí
prováděcí vyhláška. Ohlášenou stavbu bude stavebník oprávněn provést na základě souhlasného sdělení stavebního úřadu, nebo bez něho, pokud mu nebude souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení
došlo stavebnímu úřadu, nebo mu do 30 dnů od ohlášení nebyl doručen zákaz provedení stavby. Kromě
zcela jiného přístupu k ohlašování staveb zákon přináší i další důležitou změnu, a to omezení doby platnosti souhlasu stavebního úřadu s ohlášenou stavbou; to v současné době neplatí a v praxi způsobuje
Pokračování příště
mnoho problémů.

✁
Nejlepší sportovec KARLOVARSKÉHO KRAJE 2006
Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji
k podání návrhu na vyhlášení nejlepšího sportovce v roce 2006.
Vyhlašované kategorie:
mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv
handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)
trenér – jednotlivci
zasloužilý cvičitel – jednotlivci
sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář
sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2006

Důležité údaje:
umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS
účast na významných mezinárodních soutěžích
u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS,TJ, sportovní klub, oddíl, atd.,
příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2006
vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby OS, TJ, klubu, oddílu, svazu atd.

Nominace • kategorie • důležité údaje
………………………………………………………….…………………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………
………………….………………………………………………………….……………………………
…………………………….………………………………………………………….…………………
……………………………………….………………………………………………………….………
………………………………………………….…………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….……………………………………
…………………….………………………………………………………….…………………………
……………………………….………………………………………………………….………………
………………………………………….………………………………………………………….……...

Návrhy zasílejte nejpozději do 23. února 2007
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Informace: Josef Kočí, tel. 353 502 491, mobil 736 650 340, www.kr-karlovarsky.cz

●
●

O kvalitě nástrojů vypovídá
napřilad také to, že jedna řada
kytar je doporučována profesorem Jiřím Jirmalem.

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Nový stavební zákon zavádí pořádkovou pokutu

•
•
•
•
•
•
•

Excellence jsou také společnosSpolečnost STRUNAL se také
ti Petrof, Amati - Denak a další snaží neustále zdokonalovat kvai zahraniční výrobci hudebních litu svých nástrojů, na čemž sponástrojů.
lupracuje i se svými zákazníky.

Jak se dostat do Evropské
dobrovolné služby
Máte zájem pracovat v cizí zemi, poznat novou kulturu a prostředí, získat více zkušeností, ale jste mladí, bez praxe a nevíte, jak na to?
Řešením může být Evropská dobrovolná služba.
Ta umožňuje vysílání jednotlivců nebo skupin mladých lidí na dobrovolnické projekty do zemí EU
a partnerských zemí. Jde o neplacenou aktivitu
zaměřenou na ekologii, umění, práci s dětmi a mládeží. Vždy se jedná o práci v neziskové nevládní
organizaci za ubytování, kapesné a stravu, doplněnou podpůrným školicím programem. Je to především zkušenost nového druhu, kdy se naučíte
novým věcem, přispějete něčím své hostitelské
organizaci a poznáte hlouběji cizí kulturu. Tato služba je programem EU a je otevřena všem mladým
lidem od 18 do 30 let (pro znevýhodněné 16 – 30 let)
bez ohledu na
dosaženou pracovní
kvalifikaci.
Zeměmi účastnícími se tohoto programu mohou být
všechny země EU,
Norsko, Lichtenštejnsko, Island
a další partnerské
země, jako například země jihovýchodní Evropy –
Bosna a Hercegovina, Chorvatsko,
Srbsko,
Černá
Hora, země Afriky, Latinské Ameriky, Karibiku,
Pacifiku a další. Doba trvání Evropské dobrovolné
služby je od 2 týdnů (krátkodobé projekty pro znevýhodněné) do 12 měsíců (dlouhodobé projekty).
Od roku 2007 je navíc možné se zapojit nejen do individuální, ale i do skupinové evropské dobrovolné
služby.

štěvují intenzivní krátkodobé jazykové kurzy. Po
celou dobu služby je dobrovolníkovi zajištěno ubytování, strava, je mu zaplaceno pojištění, dostává
kapesné (například v ČR je výše kapesného stanovena na 95 eur), cestovné a po absolvování služby
získá certifikát EDS – který je od roku 2007 vydáván ve formě Youthpasu.

A jak na to?

Poradenství ČNA

V případě zájmu si zájemce musí nalézt organizaci, která by jej vyslala. Touto organizací se může
stát jakákoli nevládní nezisková organizace, která
je akreditována ČNA, tedy například občanská
sdružení, školy, klub mládeže, sportovní klub,
zařízení sociální a zdravotní péče. Spolu s ní pak
vyhledá partnerskou a hostitelskou organizaci.
Oficiálně schválené hostitelské organizace naleznete v databázi Evropské komise, nyní nově
na:´http://ec.europa.eu/youth/program/sos/vh_
evs_en.html. Budoucí dobrovolník pak s pomocí
své vysílající organizace kontaktuje hostitelskou
organizaci a zašle jí osobní motivační dopis a životopis.
Dobrovolník, který se stane součástí tohoto projektu, se zúčastní přípravného školení před odjezdem, školení v hostitelské zemi ihned po příjezdu,
kde se seznámí s vedoucím projektu a svým osobním poradcem – mentorem. Ten mu bude v průběhu pobytu vždy nápomocen. Dále následuje
seminář garantovaný příslušnou národní agenturou, který mladým dobrovolníkům poskytne informace o hostitelské zemi, statutu dobrovolníka,
jeho právech a povinnostech, eventuálně jazykovou přípravu. V praxi většinou dobrovolníci nav-

Česká
národní
agentura
mládež
–
www.youth.cz vám poradí při výběru, realizaci
a vyhodnocení projektů, o náležitostech projektů,
uzávěrkách, výběrových kritériích, finančních
i účetních otázkách. Dále zajistí školení pro dobrovolníky, organizace a další zájemce o Evropskou
dobrovolnou službu. Pokud budete mít zájem, navštíví vás při podávání přihlášky do databáze hostitelských projektů, v průběhu pobytu dobrovolníka
ho navštíví a zjistí, jak konkrétní projekt probíhá,
eventuálně poskytne pomoc při řešení problémů
v hostitelské zemi.
Možné je také získávat newsletter s aktuálními
a praktickými informacemi týkajícími se Programu
Mládež v akci, který je pravidelně rozesílán zájemcům. Máte-li o newsletter zájem, zašlete své e-mailové spojení na adresu ČNA Mládež:
youth@youth.cz.
Široké spektrum informačních materiálů
a odborných publikací týkajících se nejrůznějších
problematik Evropské unie získáte v Eurocentru
Karlovy Vary. V případě, že vás blíže zajímá některá problematika EU, dejte nám vědět, příště se
můžeme na těchto stránkách věnovat právě jí.

Jak je celý tento projekt financován?
Na základě principu společného financování
Evropské unie, vysílající a hostitelské organizace.
Avšak příspěvek organizací lze celý považovat za
nepeněžitý, nemateriální. Často lze
totiž těžko vyčíslit
hodnotu
času
a energie lidí,
kteří se na projektu podílejí, stejně
jako poskytnutých
prostor a zařízení
a jiného majetku.
Od
začátku
roku nyní nově
podává
žádost
o grant jen jeden
z partnerů projektů EDS (vysílající
či hostitelská organizace, v případě skupinové
služby koordinující organizace), přičemž žádost
obsahuje všechny položky grantu. Po schválení
záleží na dohodě mezi vysílající a hostitelskou
organizací, jak dojde k přerozdělení finančních
částek (vše dle předepsaných pevných a paušálních částek).

LUCIE ŠEDIVÁ, VEDOUCÍ EUROCENTRA KARLOVY VARY
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