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Premiér Saska hodnotil pětiletou spolupráci
Na historicky první návštěvu Karlovarského kraje zavítal ministerský předseda Svobodného státu
Sasko Georg Milbradt. S hejtmanem Josefem Pavlem rokoval o osmi hlavních tématech, která jsou pro
rozvoj regionů na obou stranách společné hranice klíčová. Jednalo se o (1) přeshraniční silniční spojení,
(2) dopravní systém EgroNet, (3) koordinaci zásahů hasičů kolem hranice, (4) kulturní výměnu v rámci
Festivalu Mitte Europa, (5) společné projekty k ochraně životního prostředí, (6) propojení systému
ochrany proti povodním, (7) výměnné stáže a společné projekty škol a (8) umožnění průjezdu sanitek
z Aše přes německé území.

Červenou nití rokování byl
společný postup při čerpání
evropských peněz na projekty
příhraniční spolupráce. Se saským sousedem podepsal kraj
společné prohlášení o spolupráci už v roce 2002. Obě jednající strany se shodly na tom,
že je pro ně prioritní rozvoj
dopravní struktury v regionu,
především po vstupu ČR do
schengenského prostoru. Sasko podle slov premiéra Milbradta usiluje o lepší silniční
propojení s Karlovarským krajem. Za další cíl Saska označil
premiér rozšíření počtu přeshraničních spojení alespoň na
45 takových místech. Hejtman
Josef Pavel ovšem poukázal
na značnou finanční náročnost
výstavby nových silnic a spojení. „Karlovarský kraj bude
usilovat o co nejefektivnější
čerpání peněz z projektů přeshraniční spolupráce, které
jsou součástí Operačního programu Cíl 3 Česká republika
– Sasko,“ uvedl hejtman. Pro
Karlovarský, Ústecký a Libe-

Sloupek hejtmana
Vážení
čtenáři,

recký kraj je k dispozici do roku 2013 asi 1,7 miliardy korun.
Karlovarský kraj plánuje vybudování komunikace Aš–Bad
Elster a rekonstrukci trasy od
Johanngeorgenstadtu do Karlových Varů.
V otázce veřejné dopravy se
saský premiér i karlovarský
hejtman shodli na posilování
přeshraničního dopravního
systému EgroNet, kdy lze
na jednu síťovou jízdenku
cestovat mezi Karlovarským
krajem, Saskem, Dur ynskem
a Bavorskem. Systém pokr ývá region o rozloze 15 tisíc
km², ve kterém žije 3,2 milionu obyvatel. Veřejnou dopravu zajišťuje 62 dopravců
na 700 linkách a 37 tratích
a ročně využije EgroNetu jeden milion cestujících.
Shoda mezi saským premiérem a hejtmanem Karlovarského kraje nastala i při hodnocení
společného poplachového plánu mezi Hasičským záchranným sborem Karlovarského
a Ústeckého kraje a Vládním

prezidiem Chemnitz, který byl
vyzkoušen při povodních v roce 2002 nebo během úniku
chemických látek do vodního
toku Bílý Halštrov/Weisse Elster mezi Aší a Bad Elster.
Pokud jde o kulturní výměnu
v rámci Festivalu Mitte Europa, spojuje už 65 českých
a německých měst. Společným
zájmem Saska a Karlovarského kraje je rovněž ochrana
životního prostředí. Společné
projekty například pro ochranu perlorodky říční, hnědáska
chrastavcového nebo opatření na ochranu rašelinišť Malé
jeřábí jezero a Kleiner Kranichsee přinesly první výsledky.
Stejně jako projekty příhraniční spolupráce na rekultivaci
bývalých povrchových lomů
a jejich přeměnu na sportovní areály. Návštěva premiéra
Saska u nejbližšího souseda
potvrdila užitečnost debaty
o řešení aktuálních problémů
a potřeb na obou stranách společné hranice.
(RED)

Sasko přitom bylo vůbec
prvním partnerem, se kterým
Karlovarský kraj uzavřel dohodu o spolupráci. Stalo se tak již
v roce 2002. Letos přijal mé pozvání nejvyšší představitel této
spolkové země, její ministerský předseda Georg Milbradt.
Cílem jeho návštěvy bylo především zhodnotit uplynulých
šest let vzájemné spolupráce.
Ta se odehrává hlavně v oblastech, které neznají hranic,
například při řešení mimořádných situací, v oblasti životního prostředí, ovzduší a vod či
při plánování a výstavbě silnic
a provozování integrovaných
dopravních systémů, jakým je
třeba EgroNet. Právě oblast
dopravy a komunikací je velice citlivá a aktuální nyní, po
vstupu České republiky do tzv.
schengenského prostoru, tj.
společného životního prostoru
občanů Evropy, ve kterém neexistují mezi členskými státy
hraniční kontroly.
Těším se na shledanou s vámi nad dubnovým číslem měsíčníku vašeho kraje.
VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL

PersONA kraje

Zdenka Čepeláková: nejkrásnější
pasáže kroniky napsala srdcem.
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Ekologie
Evropsky významné lokality –
předmět tzv. smluvní ochrany.
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Fotohádanka
Ministerský předseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt na
historicky první návštěvě Karlovarského kraje našel s hejtmanem
Karlovarského kraje Josefem Pavlem mnoho témat ke společné debatě.

Pracovní setkání s primáři Propagovat kraj umíme
Chebské nemocnice
Na 17. Středoev-

přeji vám
příjemný začátek jara.
Uplynulé týdny
přinesly našemu kraji významnou zahraniční návštěvu.
Karlovarský kraj je kraj historicky velice kosmopolitní, zajímavý pro návštěvníky z celého světa. Nejužší vztahy však
udržuje naprosto logicky se
svými bezprostředními sousedy, kterými jsou německé
země Sasko a Bavorsko.

MEDIÁLNÍ PAR TNER
K A R L O VA R S K É H O K R A J E

Desátého března se hejtman
Karlovarského kraje setkal na
pracovní schůzce s primáři nemocnice v Chebu. „Chci slyšet,
co primáře v Chebu nejvíce trápí
a co se podle jejich názoru naopak daří. Proto jsem se rozhodl
pro setkání osobní a neformální,
jen já a primáři,“ říká hejtman.
Tématem diskuse byla například podpora mladých lékařů – absolventů. Vážný problém
představuje dokončení jejich

vzdělání, tedy atestace. Hejtman
informoval primáře, že o řešení
tohoto problému se kraj snaží ve
spolupráci s vysokými školami.
Dalším významným tématem
byl technický stav budov nemocnice v Chebu, který podle primářů
již neodpovídá standardu 21. století. Hejtman uvedl, že tento stav
mají začít alespoň částečně řešit
investice do rekonstrukce pavilonů a zřízení centrálního příjmu již
(KÚ)
v průběhu letošního roku.

ropském veletrhu
cestovního ruchu
Holiday World, který se konal minulý měsíc v Praze,
získal Karlovarský
kraj první místo
v soutěži o nejlepší
propagační materiál.
„V soutěži byly
posuzovány nejen
materiály jednotlivých regionů, ale
i cestovních kan- Náměstek hejtmana Jiří Behenský a vedoucí
kultury, památkové péče, lázeňství
celáří a dalších aodboru
cestovního ruchu Jan Prudík byli na získané
subjektů z oblasti vavříny náležitě pyšní.
cestovního ruchu,“
vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Behenský. Kraj zvítězil s publikací Lázeňství v Karlovarském kraji a s výpravným souborem prací
akademického malíře Františka Vlacha s názvem Kroky slavných
v regionu karlovarském. Propagační publikace, za které kraj obdržel
křišťálový artefakt, budou náš kraj prezentovat také na veletrzích
v Moskvě, Dubaji nebo švédském Göteborgu.
(KÚ)

Mikroregion Kraslicko je zajímavou částí kraje
Druhé březnové úterý navštívil
hejtman Josef Pavel mikroregion
Kraslicko. První zastávkou byla
nová moderní sklárna společnosti AGC Flat Glass Czech a. s.,
závod Oloví, výrobce speciálních
vrstvených protipožárních skel.
Ředitel závodu Zdeněk Frelich
informoval hejtmana o mimořádné pozornosti, kterou tato světová firma věnuje bezpečnosti práce. Podnik v Oloví zaměstnává
v současnosti 140 lidí.
Druhou zastávkou byla kraslická pobočka Střední živnostenské školy v Sokolově, ve které
se vyučují obory výroby a umělekořemeslné stavby hudebních
nástrojů. Ředitelka školy Hana
Jandíková informovala hejtmana
o neustále klesajícím zájmu studentů o tyto obory. Při diskusi
se studenty hejtmana překvapilo,
že žádný ze studentů nehodlá po
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studiu pracovat pro tradičního
kraslického výrobce hudebních
nástrojů, Amati-Denak. Na následujícím jednání s jednatelem
společnosti Jiřím Štípkem proto
požádal firmu o bližší spolupráci
se školou.
Pracovní oběd se starosty obcí
a měst mirkoregionu Kraslicko

se nesl ve znamení nedávné větrné smrště Emma. Za významný problém označili starostové
nedostatečnou šíři ochranných
pásem kolem vedení vysokého
napětí. Při silnějším větru tak padající stromy často vedení poškodí. Hejtman informoval starosty
o společném jednání hejtmanů

s ministrem zemědělství, kterého požádali o legislativní změnu
a stanovení širších ochranných
pásem. Starostové pozitivně hodnotili rekonstrukce krajských
komunikací II. a III. třídy. Závěr debaty patřil dalšímu rozvoji
zimních sportů v oblasti Bublavy
a okolí.
Návštěvu mikroregionu Kraslicko uzavřela právě návštěva
rozvíjejícího se sportovního areálu v Bublavě. Na svazích Olověného vrchu se i přes téměř
jarní počasí ještě lyžovalo. V doprovodu Lubomíra Vacovského,
ředitele Ski areálu Bublava, se
hejtman seznámil s jeho současným stavem i rozvojovými plány.
„Náš areál využívají i návštěvníci Klingenthalu, sousedního
německého střediska zimních
sportů,“ uvedl Vacovský.

Nová rubrika se ujala díky čtenářům.
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Střípky
SOUSEDI BLÍŽ SOBĚ
Se vstupem České republiky do
schengenského prostoru byly
zrušeny hraniční přechody jako
jediná místa, kde lze překročit
státní hranice. Počet míst, kudy
nyní lze projet ze západních Čech
do Saska, přibývá. Zájmem saského státu a Karlovarského kraje
je umožnit co nejlepší vzájemné
dopravní spojení, rekonstruovat
existující silnice a postavit nové.
Již v minulosti byla realizována
oprava komunikace Kraslice–Klingenthal, připravují se rekonstrukce komunikací Hranice–Ebmath, Hranice–Bad Elster, Potůčky–Johanngeorgenstadt a další.

Z VARŮ DO FRANKFURTU
Během své pracovní návštěvy
Berlína informoval hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel v
doprovodu náměstka Jana Zborníka velvyslance ČR v Německu Rudolfa Jindráka o zájmu
kraje rozšířit lety společnosti
Lufthansa z Frankfurtu do Karlových Varů. Náměstek Zborník
nastínil průběh modernizace
letiště, jeho technické parametry
včetně kapacity a deklaroval připravenost letiště navázat letecké
spojení s německým sousedem.
Velvyslanec si vyžádal potřebné materiály k tomuto záměru
a přislíbil Karlovarskému kraji
podporu v jednání s německým
dopravcem.
(RED)

Nedošly vám tyto
noviny do schránky?
Stěžujte si u svého
pošťáka, distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.
Nebo nás informujte na
tel.: 224 816 821.

(KÚ)

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné 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.

Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz
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Radní Luboš Orálek pokračuje na své cestě po krajské nemocnici

Prohlídka sokolovské nemocnice pokračovala na interním
oddělení, které má 60 lůžek a jeho primář MUDr. Jan Kirchner
vyhodnotil tamní interní JIP jako
nejlepší v kraji. „Hovořili jsme
především o potřebě dovybavit
oddělení novými lůžky namísto původních z osmdesátých let
minulého století,“ doplnil Luboš
Orálek. Podle primáře interny

Závěr zjišťovacího řízení záměru Prodejna LIDL ve městě Františkovy Lázně
Krajský úřad Karlovarského
kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,
sděluje, že na základě zjišťovacího řízení vydal Závěr zjišťovacího řízení záměru Prodejna
LIDL ve městě Františkovy Lázně v katastrálním území Horní
Lomany, obec Františkovy Lázně,
s tím, že záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona.
Oznamovatel může požádat příslušné správní úřady o potřebná
povolení.

INFO:
Kapacita (rozsah) záměru:

1308 m2
1213 m2
731 m2
1520 m2
1001,6 m2
61 (57+4)

celková zastavěná plocha
celková užitná plocha
zastavěná plocha parkoviště
zastavěná plocha komunikací
plocha zeleně
počet parkovacích stání

Charakter záměru: Záměrem je výstavba prodejny LIDL na p.p.č. 96/9, 100/2, 100/1, 745/1 a st.p.č. 79, 100
v k.ú. Horní Lomany.
Umístění:

kraj: Karlovarský

obec: Františkovy Lázně

kat. území: Horní Lomany

Zahájení:
Oznamovatel:

květen 2008 • Ukončení: listopad 2008
Lidl Česká Republika, v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zastoupený na základě
plné moci firmou MISOT, s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb.

se stále zvyšuje počet pacientů
s onemocněním tlustého střeva, proto je neoddiskutovatelná
funkce sokolovského endoskopického pracoviště, kde jsou lidé
nejen diagnostikováni, ale také
sledování a v akutních případech
může lékař okamžitě zasáhnout.
Výhodou sokolovské nemocnice
je soustředění většiny ambulancí do
jednoho místa, objektu C, kde lze najít neurologickou ambulanci, mammografii nebo ambulanci bolesti.
Celá nemocnice je jako jediná ze
všech částí KKN propojena koridory.
„Máme výhodu uzavřeného systému,
pacienty lze převážet a materiál distribuovat vnitřní cestou, nikoliv jako
v Chebu nebo Karlových Varech,“
vysvětlila ředitelka nemocnice Věra
Procházková. V jejím doprovodu pokračoval krajský radní na oddělení
centrální sterilizace, které poskytuje
své služby celé krajské nemocnici.
Podle sester z tohoto oddělení je
kvalita jejich práce závislá především na úspěšné komunikaci s jedinzerce

PŮJČKY až 150 000 Kč

ZAMĚSTNANCŮM, DŮCHODCŮM do 75 let, OSVČ

Se Závěrem zjišťovacího řízení vých stránkách a úřední desce desce města Františkovy Lázně a zemědělství Krajského úřadu
(KÚ)
je možné se seznámit na webo- Karlovarského kraje, na úřední a na odboru životního prostředí Karlovarského kraje.

Tel.: 721 83 94 83

Zjišťovací řízení záměru Výstavba výrobního areálu apt Cheb
Krajský úřad Karlovarského
kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,
v platném znění, oznamuje, že
bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru
Výstavba výrobního areálu apt
Cheb.

notlivými odděleními. Používá se
zde moderní obalová technika zejména pro zátěžovou sterilizaci a na
oddělení je soustředěn materiál pro
případ havarijní situace.
V suterénu a části sklepních
prostor sokolovské nemocnice
si Luboš Orálek prohlédl oddělení patologie, soudního lékařství
a toxikologie. Soudně-lékařské oddělení v současné době zajišťuje
činnost pro celý Karlovarský kraj,
od roku 2004 má statut krajského
pracoviště. Soudní lékařství má
své místo v sokolovské nemocnici
od roku 1994 a jak patologie, tak
i toxikologické pracoviště po úpravách prostor vyhovují všem bezpečnostním a hygienickým normám. „Tohle je mé adoptivní dítě,“
hlásil se k oddělení primář Rudolf
Macháček a pokračoval: „Výsledky našich toxikologických analýz
jsou v porovnání s ostatními podobnými pracovišti na velmi dobré úrovni.“ Krajský radní Luboš
Orálek se zajímal také o metody
toxikologických vyšetření a spolupráci oddělení s orgány činnými
v trestním řízení.“ Jsem rád, že
se kraj svým příspěvkem podílel
na pořízení nového mikroskopu
napojeného na počítač, a věřím, že
se podaří postupně obnovit i další potřebné přístrojové vybavení,“
uvedl radní. Jeho návštěva sokolovské nemocnice pokračovala na
dětském oddělení a postupně prošel i ostatní části zdravotnického
zařízení. V sokolovské nemocnici
se s Lubošem Orálkem loučili se
slovy, že lidé v téhle nemocnici
mají radost ze své práce. Věřte nebo ne, ale neznělo to jako naučený
(KÚ)
slogan.

Záměrem oznamovatele je výstavba areálu na výrobu hliníkových profilů a jiných hliníkových
dílů pro automobilový průmysl
na p.p.č. 219/22, 219/23, 219/49,
203/1 a 219/7 v k.ú. Dolní Dvory.
Výrobní areál bude provozován
nepřetržitě s výrobní kapacitou
10 000 t/rok. Technologie výroby používá lis na profily, stroje
na opracování hliníkových dílů

– řezání, drážkování, frézování,
lisování, svařování apod., dále
temperovací kabinu. Součástí záměru je i vybudování skladovacích a expedičních prostor.
Stavba by měla být zahájena
v červnu 2008 a ukončena v červnu 2009. Oznamovatelem je společnost apt Skalná, Chebská 500,
351 34 Skalná, která je zastoupena
na základě plné moci společností

M PROJEKT, nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 5, 350 01 Cheb.
Zpracované oznámení záměru
je k nahlédnutí na Krajském úřadě
Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na
městě Cheb. Vyjádření k oznámení je možné zaslat na Krajský úřad
Karlovarského kraje, Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary.

PECE

spol. s r. o.

SC-80371/1

„Většinou očekávám seznam požadavků a stížnosti personálu na
to, co všechno jim chybí. V Sokolově se spíše mluvilo o pracovních
výsledcích,“ konstatoval radní Luboš Orálek. Zdravotníci se zaujetím vysvětlovali, co jejich práce
obnáší a jakých cílů dosahují. Asi
nejpatrnější to bylo na sokolovské
iktové jednotce pro 6 pacientů,
kteří jsou hospitalizováni s cévní
mozkovou příhodou. Specializovaná jednotka slouží nejen pacientům ze Sokolovska, ale i Chebska
a Tachovska. „Snažíme se o co
nejlepší informovanost odborníků i veřejnosti, protože v případě
cévní mozkové příhody je důležité, aby se k nám pacient dostal
do 180 minut. V tomto časovém
intervalu jsme schopni nejúčinněji minimalizovat následky,“ uvedl
lékař iktové jednotky MUDr. Aleš
Dvořák. Tato jednotka úzce spolupracuje i se záchranáři, kteří jsou
informováni o možnosti převézt
pacienty s podezřením na CMP
okamžitě na sokolovské specializované pracoviště.

Volná místa

Samostatný konstruktér – projektant elektro
Pracovní zaměření: návrhy a tvorba dokumentace
řídících systémů a rozvaděčů průmyslových pecí.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání • komunikační znalost anglického
jazyka • flexibilitu • aktivní přístup k práci • týmovou spolupráci
Nabízíme: vysoké ocenění • osobní odměňování • podíly z obratu firmy
• trvalé profesní vzdělávání • samostatnou a zajímavou práci
Navštivte nás, rádi Vás seznámíme se vším, co potřebujete vědět.
Václav Vegricht, jednatel společnosti
BVD PECE spol. s r.o., Podlesí 103, CZ - 360 01 Karlovy Vary
Telefon: +420 353 449 238,Fax: +420 353 449 237, E-mail: bvd@bvd.cz

(KÚ)
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Minulý měsíc se krajský radní Luboš Orálek, člen představenstva
Karlovarské krajské nemocnice, a. s., vydal na zevrubnou prohlídku chebské nemocnice. Seznámil se s úrovní jednotlivých oddělení,
s personální situací, technickým zázemím i stavem objektů, v nichž
nemocnice sídlí. Další zastávkou na cestě, jejímž cílem je zmapovat konkrétní činnost, požadavky a potřeby zdravotníků, byla
nemocnice v Sokolově.

Ředitel krajského úřadu informuje
Czech POINT, který v rámci Krajského živnostenského
úřadu zahájil svou činnost na
Krajském úřadě Karlovarského
kraje 7. ledna tohoto roku, už
do konce prvního březnového
týdne vydal celkem 84 ověřených výpisů. Z toho bylo 8 výpisů
z katastru nemovitostí, 12 z obchodního rejstříku a nejvíce, 64
výpisů, z rejstříku trestů. V kraji
máme kromě krajského celkem
36 aktivních míst Czech POINT,
která již vydala některý z výpisů
z informačních systémů veřejné
správy. Celkem je do projektu
přihlášeno 44 úřadů Karlovarského kraje. Prostřednictvím
Czech POINTu občané mohou
získat všechny informace o údajích, které o nich vede stát v centrálních registrech, a učinit jakékoliv podání ke státu. Díky této
službě má veřejnost příležitost
z jediného místa komunikovat
s různými úřady a institucemi.
Každý, kdo zaplatí příslušný
správní poplatek na místě Czech
POINT, může požádat o ověřený výpis z Obchodního rejstříku
České republiky. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. První strana
výpisu je zpoplatněna částkou
100 korun a každá další strana
částkou 50 korun.V případě výpisu ze Živnostenského rejstříku
České republiky může požádat
anonymní žadatel podobně jako

v prvním případě. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. I v tomto
případě se za první stranu výpisu platí 100 korun a poplatek za
každou další stranu činí 50 korun. Osoba žadatele není povinna předkládat průkaz totožnosti,
neboť se jedná o ověřené výpisy
z volně přístupných registrů.
Výpis z evidence rejstříku trestů lze vydat osobě, pro kterou
je zhotoven, pouze na základě
písemné žádosti. Občan musí mít platný doklad totožnosti
a musí mít přiděleno rodné číslo.
Z uvedeného vyplývá, že výpis
lze vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České
republice. Tento úkon je zpoplatněn správním poplatkem ve
výši 50 korun za podání žádosti
o výpis z rejstříku trestů. Od 18.
února 2008 lze na pracovištích
Czech POINT vydat výpis zmocněncům, kteří žádají o výpis
z rejstříku trestů na základě plné moci. Oprávněnou osobou je
zmocněnec, který žádost o výpis
z Rejstříku trestů ČR podává. Plná moc musí být úředně ověřena.
V případě, že v plné moci nejsou
uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje
doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoložíli zmocněnec všechny potřebné
údaje k ověření, je to důvodem
k odmítnutí žádosti. Vzor plné

moci je vyvěšen na webových žadatel žádá o výpis podle sestránkách Czech POINT www. znamu nemovitostí, měl by znát
czechpoint.cz.
katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemoviVýpis z Katastru nemovitos- tosti, jedná-li se o pozemek nebo
tí ČR poskytuje Czech POINT stavební parcelu, nebo číslo pona krajském úřadě od 25. ledna pisné, jedná-li se o stavbu. Výše
2008. O výpis může rovněž po- poplatků za výpis zůstává stejná
žádat anonymní žadatel. Výpis jako v případě výpisu podle listu
lze požadovat na základě listu vlastnictví.
vlastnictví nebo podle seznamu
V průběhu roku 2008 se ponemovitostí. Pokud žadatel žádá
výpis podle listu vlastnictví, musí čítá i s možností výpisu z karty
znát katastrální území a číslo lis- řidiče, aby si řidiči jednoduchým
tu vlastnictví. Také u tohoto vý- způsobem mohli zjistit počet jim
pisu je první strana zpoplatněna udělených bodů za dopravní přečástkou 100 korun a každá další stupky.
(KÚ)
strana částkou 50 korun. Pokud
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výrobce lehkých stavebních materiálů, člen nadnárodní
skupiny, hledá v rámci rozšiřujícího se programu vhodné
pracovníky na pozici:

obchodně – technického poradce
Požadujeme:
dobré obchodní schopnosti, nadání a kreativitu
organizační a řídící schopnosti, samostatné jednání
VŠ nebo SŠ vzdělání (nejlépe stavebního směru)
vítána praxe v oblasti realizace staveb, prodeje a marketingu
německý jazyk výhodou
znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
zajímavou práci v perspektivní společnosti, možnost seberealizace,
motivující platové ohodnocení, zaměstnanecké výhody
Chcete-li spojit svou budoucnost s perspektivní, dynamickou
ﬁrmou, zašlete strukturovaný životopis na adresu:
Kontakt:
K rukám Ing. Pavla Bursíka, LIAS Vintířov, LSM, k.s., Vintířov, 357 44
tel.: 352 32 44 11, fax : 352 32 44 99, e-mail: bursik@liapor.cz
SC-80366/1

Roman Rokůsek

www.kr-karlovarsky.cz
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Pohledy do dějin psala srdcem
Mnohé popsané stránky historie města Ostrov nesou rukopis
Zdenky Čepelákové (1929). Pomáhala při obnově letohrádku
v zámeckém parku, vedla místní
pobočku galerie umění. Do Ostrova přišla až v roce 1965, když
předtím jako manželka zaměstnance vojenských statků prošla
skoro celou republiku. „Stěhovali jsme se dost často. Žili jsme
v Lipníku nad Bečvou i Stráži
pod Ralskem, kde byly vojenské újezdy, a také v Kynžvartu
a Kynšperku. Ale teprve Ostrov
jsem adoptovala,“ říká rodačka
z Poličky. Usilovala o to, aby
se zaplnila mezera znalostí dějin
před a po roce 1945. Aby lidé
znali historii svého města nebo obce. „Dějiny Ostrova mne
stály dva roky života a práce,“

přiznává jedna z pěti spoluautorů knihy, která vyšla v roce
2001. S dalšími nadšenci založila Spolek přátel města Ostrova,
jehož je mluvčí a předsedkyní.

Slovo zastupitele

Lidská společnost existuje v čase a prostoru. Život lidí je a byl
vždy ovlivňován podmínkami
v místě, kde žijí. V podmínkách
kraje je to „krajská vláda“, která
do značné míry má vliv na vytváření dobrých životních podmínek
jeho obyvatel. Krajskou vládu
tvoří zastupitelstvo kraje, rada
kraje, hejtman a krajský úřad.

Na těchto institucích velmi záleží,
aby našly cestu a vyšly vstříc
požadavkům a potřebám občanů
a pro jejich uskutečňování vytvořily odpovídající podmínky. Podle
sociologického výzkumu Akademie věd ČR je možné posoudit
celkový výkon krajů a odlišit kraje podle výkonu krajských vlád.
Tento výzkum rozdělil krajské
vlády do tří skupin. Karlovarský
kraj v tomto hodnocení skončil
v poslední, třetí skupině, s podprůměrným výkonem krajské
vlády, společně s krajem Vysočina a krajem Plzeňským. V hodnocení jednotlivých ukazatelů (bylo
jich celkem 11) byl Karlovarský
kraj dobře hodnocen v kvalitě
připravenosti managementu na
výkon veřejné správy a v uplatňování absolventů středních škol.
V dalších vybraných oblastech
byl hodnocen jako podprůměrný,
např. u investic kraje a podpory
podnikatelského a občanského
sektoru (8. místo ze 13 krajů),

Spolu s ní jej zakládala i první
generace těch, kteří sem přišli
z různých koutů země. Šlo jim
o záchranu památek a zachycení
co největšího množství informa-

cí o historii. Spolek ze svých
prostředků a darů financoval zastřešení pohřební kaple, kopii
černé madony pro Einsiedelnskou kapli a svému městu předali kolekci ostrovského porcelánu,
jehož 200 exponátů shromáždili
z darů a nákupů po antikvariátech. Zdenka Čepeláková přeložila z němčiny desítky kapitol
historie Ostrova. Zažila deset let
trvající opravu letohrádku, kde
působila také jako pomocný
stavební dozor. „Jedněma nohama na každém posvícení. Jsem
od přírody zvědavá. Baví mne to,
je to skoro jako posedlost. Manžel si se mnou užil,“ usmívá se
a pak pronese přání: „Hledáme
teď, komu to nastřádané dědictví
a znalosti historie předáme …“
(RED)

Investice do rozvoje
vzdělávání

Krajský úřad Karlovarského kraje pro Vás připravil dvoudenní seminář Jak na projekty z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Na co je vhodný Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?
Jak psát „měkký“ projekt? • Kde a jak žádat o dotaci? •Jak správnákladnost na výkon krajské minimální pochopení,odezvu neně požádat o dotaci?
vlády (12.), legislativní iniciativ bo poučení.
kraje (11.–13.), kvalita správní
činnosti (13.), poskytování inforJak tedy dál? Jinými slovy ře- Máte zájem zažádat o finanční příspěvek z Evropského socimací (8.).
čeno, je zřejmé, že mnohé se álního fondu prostřednictvím OP VK?
Návod k tomu vám dá dvoudenní seminář „Jak na projekty z OP
musí změnit. K tomu je třeba
Varovné signály, že není v říze- vytvořit takové prostředí, kde VK“. Cílem bude představení operačního programu, seznámení se
ní kraje něco v pořádku, vysíla- dostanou příležitost ovlivňovat základními principy projektového řízení aplikovaného na „měkké
la směrem k veřejnosti opozice chod věcí veřejných i ti, kteří projekty“ s cílem optimálně sestavit projektový záměr a instruovat
více než dva roky. Sám život mají v zastupitelstvu menšinu. účastníky o podávání žádostí.
i zmiňovaný výzkum potvrdily Praxe ukázala, že nestačí mít
2. 4. 2008 (středa), od 9:00 hod.
oprávněnost těchto obav. Jen moc, ale s touto mocí se musí Zahájení:
namátkou vzpomenu kritizova- uvážlivě hospodařit. Příkladem Pokračování: 9. 4. 2008 (středa), od 9:00 hod.
Krajská knihovna v Karlových Varech, spolený prodej lukrativního majetku může být dozorčí rada Krajské Kde:
čenský sál
kraje (vila Fink, Domov mládeže karlovarské nemocnice, a. s. dona třídě Krále Jiřího v samotném plněná o členy opozice, kterou si
Seminář je určen:
centru Karlových Varů), likvida- vynutil vývoj událostí.
•
Školám a školským zařízením.
ce škol v přírodě, nepovedená
optimalizace ve školství a v poDlouholetá koalice Karlovar- • Vysokým školám.
Sdružením a asociacím škol
slední době tristní výsledek ského kraje ODS – ČSSD proká- •
•
Právnickým osobám působícím ve vzdělávání a kariérovém
převodu nemocnic na obchodní zala takovou nekompetentnost
poradenství.
společnost a celková situace ve při řešení některých zásadních
•
Městům, obcím a svazkům obcí.
zdravotnictví. Vše bylo ze stra- problémů, že přichází čas změn
Odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, prony komunistických zastupitelů ve vládě kraje. A občané Karlo- •
fesním a oborovým sdružením.
(a nejen od nich) podrobeno kri- varského kraje – naši voliči si
•
Hospodářským komorám a Agrární komoře.
tice podložené argumenty. Bo- změnu k lepšímu zaslouží.
•
Nestátním neziskovým organizacím
hužel u vládnoucí koalice ODS
Organizacím působícím v oblasti volného času dětí a mládeže.
a ČSSD nenašla tato kritika ani JAROSLAV BORKA, KRAJSKÝ ZASTUPITEL •
Seminář je financován
z prostředků ESF a státního
rozpočtu ČR a je pro účastníky zdarma.

Obnovu hrobů v Chebu uhradí Němci
Řešení vleklé kauzy německého vojenského hřbitova v Chebu je zdá se na dohled.
O možnosti umístění ostatků německých vojáků v Karlovarském kraji jednal na březnové cestě v Berlíně hejtman Josef Pavel s českým velvyslancem v Německu Rudolfem
Jindrákem. „Obrátil se na mě místopředseda
vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr
Vondra se žádostí o zprostředkování jednání
k tomuto tématu. Jedná se o část městského
hřbitova v Chebu, který byl v poválečných
letech dlouhodobě nevyužíván a značně zdevastován. Německý Spolek pro obnovu válečných hrobů požádal o jeho zpřístupnění
a uvedení do důstojného stavu. Požádal jsem
tedy starostu a vedení města Chebu o jednání a prohlídku dotčené části hřbitova. Město

Zprostředkování schůzky na téma německé
válečné hroby v Chebu předcházela návštěva
hejtmana na místě budoucího vojenského hřbitova. Doprovázel ho starosta Chebu Jan Svoboda.

Cheb s určitou obnovou zdevastovaného
hřbitova souhlasí, ovšem vzhledem k náročnosti potřebných prací žádá německou stranu o úhradu nákladů. Poté, co jsem uvedený
hřbitov navštívil a seznámil se s plány na
jeho úpravy, jsem projekt místopředsedovi
vlády Vondrovi i velvyslanci Jindrákovi doporučil. Věřím, že je to jeden z potřebných
kroků pro sbližování českého a německého
národa, je to způsob, jak zachovat důstojnost obou. Přímo během návštěvy hřbitova
mne oslovila také německá média a během
rozhovoru jsem získal pocit, že i německá
strana by toto řešení přivítala,“ uvedl po jednání v Berlíně hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel.
(KÚ)

Oficiální pozvánku
a závaznou přihlášku
naleznete na:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/
OPvzdel/
V případě Vašeho zájmu zašlete závaznou přihlášku elektronicky na adresu vaclav.novak@krkarlovarsky.cz nebo sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz nejpozději
do 26. 3. 2008.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu Vám bude účast elektronicky
potvrzena.
Část semináře administrativně zajišťuje společnost Gradua-CEGOS, s.r.o.
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Narodil se s monogramem firmy

Vaše sestra je známá chovatelka koní, očekával bych, že se spustíte také do sedla?
Přiznám, že to zatím není nic pro mne, ale nikdy
neříkej nikdy.
Od 2. ledna je firma AD Partner také v Karlových Varech a projekt byl spolufinancován
EU a Karlovarským krajem.
V Karlových Varech jsme otevřeli novou centrálu
s prodejnou a rozsáhlým skladem , čímž jsme vytvořili kvalitní a moderní firemní zázemí. V areálu
nechybí ani školící prostory, ve kterých pořádáme
technická a marketingová školení pro autoservisy.
Spolufinancování našeho projektu od EU a Kar-

lovarského kraje je dáno naší účasti v programu sezónou připravujeme pro motoristy řadu prodejních
SROP, do kterého jsme vstoupili podáním projektu akcí,které se budou týkat i zmíněných komponentů.
v červenci roku 2006.
Nabízíte i klubové výhody a AD karty?
Nejste žádní nováčci. Vy sám jste v branži od
Jedná se o zcela nový produkt. Každému zákazníkoroku 1991. Co konkrétně budete v kraji nabízet? vi nabízíme členství v ´AD clubu´, které mu umožňuje
Tradičně nabízíme náhradní díly ve vyšší kvalitativ- nakupovat veškeré naše zboží s trvalou slevou a dále
ní kategorii a od výrobců, kteří jsou dodavateli do pr- se účastnit výhodných prodejních akci „AD Clubu“.
vovýroby automobilů. Prostě nechceme a nebudeme
prodávat ´dřevěná ložiska´, byť by byla opravdu levná Jaké budou vaše další aktivity? Co třeba
a zdánlivě nabízela zákazníkům výhodnou koupi. My sponzoring v rámci kraje?
chceme, aby se k nám zákazníci spokojeni vraceli.
Ještě letos budeme autoservisům nabízet různé
servisní moduly, které jim pomohou ke zkvalitnění
Začíná motoristická sezona, chystáte nějaké
služeb motoristům. Začali jsme také dodávat komnovinky pro motoristy?
pletní servisní vybavení, včetně diagnostiky. PrůběžPro každého motoristu je začátek letní sezóny ně doplňujeme prodávaný sortiment a tak věříme, že
vhodnou příležitostí ke kontrole svého vozu. Ta by se u nás zákazníci vždy najdou to, co potřebují, v potřebneměla omezovat pouze na některé komponenty, ale né kvalitě za přijatelné ceny. Do roka chceme otevřít
měla by se týkat hlavně systémů, které zásadně ovliv- další pobočku, tentokrát v Chomutově.Jako firma
ňují bezpečnost. Jedná se především o brzdy, pneu- sponzorujeme většinou v oblasti sociální. Co se týká
matiky a řízení. Je třeba také zkontrolovat geometrii sportu, tak trochu pomáháme lyžování a nyní aktunáprav, která může zásadním způsobem ovlivnit álně sponzorujeme cesty fanoušků HC Energie na
(PI)
životnost pneumatik a ovladatelnost vozu. Před letní utkání play off na hřištích soupeře.

www.kr-karlovarsky.cz

Podnikatel Arnošt Donth se už narodil s iniciály
budoucí firmy

Provozovny AD DONTH
v Karlovarském kraji:
Karlovy Vary – Otovice:
Hroznětínská 233, tel.: 353 615 121
Ostrov:
Jáchymovská 175, tel.: 353 615 123
Sokolov:
Kraslická 2130, tel.: 352 601 000
Cheb:
Evropská 35, tel.: 354 436 996

http://www.adpartner.cz/donth/

SC-80370/1

Firemní značka AD je všude po Evropě. Od
Portugalska až po Rusko. Znamenají ta písmena AD iniciály jména Arnošt Donth?
To bohužel ne. Jedná se o zkratku společnosti AutoDistribution.Značka AD působí ve 28 zemích Evropy a jedná se o zdaleka největší podobné uskupení
prodejců náhradních dílů s obratem cca 9 mld. euro

Ž ivotní prostředí v kraji
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Evropsky významné lokality v Karlovarském kraji
Na počátku března byl ve Sbírce zákonů zveřejněn
národní seznam evropsky významných lokalit (EVL).
EVL jsou oblastmi s jedinečnými výskytem vybraných
druhů rostlin a živočichů (např. tetřívek obecný, losos
atlantský, kuňka obecná, čolek velký, hnědásek chrastavcový aj.) nebo přírodních stanovišť (např. suťové lesy, rašelinné lesy, smilkové louky, aj.). Příslušné orgány
ochrany přírody jsou povinné zabezpečit ochranu těchto stanovišť podle národní i evropské legislativy. Proto
postupně seznámíme na stránkách Hejtmanských listů
čtenáře s těmito lokalitami v našem kraji a budeme
informovat o právech či povinnostech vlastníků pozemků, které se nacházejí v těchto lokalitách.
Vlastníci dotčených pozemků budou moci písemně
zažádat o možnost smluvní ochrany EVL. Smluvní
ochrana spočívá ve vymezení prioritních stanovišť
v EVL a vytvoření plánu péče o konkrétní území. „Pokud budou vlastníci pozemku omezováni v možnosti
hospodaření či se budou muset zvláštním způsobem
o chráněnou lokalitu starat, bude jim na základě
smluvní ochrany jejich péče finančně kompenzována,“
vysvětlil krajský radní Luboš Orálek. Smlouva bude
sepsána na dobu určitou a její plnění podléhá kontrole.
O možnosti smluvní ochrany budou vlastníci
dotčených pozemků informováni prostřednictvím
vyhlášek na úředních deskách obcí, webových
stránkách Karlovarského kraje a také v tisku.
Zemědělci, ekologicky hospodařící v EVL, mají
navíc teoreticky větší možnost získat certifikát
ekologického zemědělství a zvýšit si tak kredit
na trhu. Zachovalé životní prostředí je turisticky

Suchopýr

atraktivní, což může také znamenat jistý příjem
z turistického ruchu.
V Karlovarském kraji je zatím celkem 36 EVL. „Některé z nich spadají do působnosti krajského úřadu,
další do kompetence Správy chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les a Újezdního úřadu vojenského újezdu
Hradiště,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí
Eliška Vršecká. První evropsky významnou lokalitou, kterou představíme na našich stránkách, je EVL
Nadlesí. Celková výměra lokality je 111 ha a nachází
se ve třech katastrálních územích: Hrušková, Nadlesí
a Třídomí. Hlavním chráněným fenoménem je citlivý
biotop rašelinného lesa. Dalšími jsou přirozená jezera
a tůně, evropská suchá vřesoviště nebo přechodová
rašeliniště. Rostliny i živočichové v této oblasti velmi

Studentů ČZU bude
v kraji přibývat
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
otevřela v loňském roce v Karlových Varech nový vysokoškolský
obor s názvem Územní technická a správní služba. I v roce 2008
se mohou zájemci přihlásit do prvního ročníku kombinovaného
(dálkového) studia zakončeného po třech letech titulem bakalář.
Na podrobnosti jsme se zeptali docenta Ing. Petra Skleničky, CSc.,
děkana Fakulty životního prostředí ČZU.

Ing. Petr Sklenička, CSc.,
děkan Fakulty životního prostředí

Proč jste se rozhodli otevřít
toto studium v Karlových
Varech?
Byli jsme vyzváni vedením Karlovarského kraje k jednání o rozšíření současných možností studia v regionu. Podobná střediska
vzdělávání jsou oblíbenou a efektivní formou, jak dostat vysokoškolské studium i mimo areály
domovských univerzit. Rozšiřuje
se tak nabídka studia v daném regionu, aniž by to kladlo nároky na
dnes již značně vytížené prostorové kapacity areálu univerzity.
Pro koho je obor určen?
Obor se orientuje na veřejnou
správu v širokém slova smyslu
s příklonem k problematice životního prostředí a aplikované
ekologie krajiny. Přihlásit se
může každý, kdo složil maturitu
ať už na gymnáziu, střední odborné škole nebo kdekoli jinde.
Předpokládá se, že tuto nabídku
využijí především lidé z regionu,
ale zkušenosti nám ukazují, že
zajímavý a široce uplatnitelný
profil absolventa láká i studenty
z větších dojezdových vzdáleností. V souladu s evropskými trendy se i u nás mění věková struktura studentů dálkového studia.
Kromě čerstvých maturantů se
na bakalářská studia hlásí stále více uchazečů středního, ale
i vyššího věku. Je to patrně dáno
nejen rostoucími požadavky v zaměstnání, ale i skutečností, že se
produktivní věk stále prodlužuje.

Martináček trnkový

středí, ekonomiku a management,
zemědělství, lesnictví a dalších.
S bakalářským diplomem České
zemědělské univerzity jsou studenti bez problémů akceptováni i na
nejprestižnějších zahraničních univerzitách. Absolventi, kteří již netouží po dalším stupni vysokoškolského vzdělání, nejčastěji nastupují
na odborná pracoviště státní správy, samospráv obcí a krajů nebo do
projekčních a investorských firem.
Počítá vaše fakulta v regionu
s dalšími aktivitami?
Karlovarský kraj skýtá velké
možnosti pro další aktivity, bez
nichž si vysokoškolské středisko
nelze představit. Jedná se především o plány vybudovat moderní laboratoře nebo poloprovozy
a tyto propojit se soukromými
podnikatelskými subjekty v regionu. Ale i krajina Karlovarska je
jednou velkou „laboratoří“, kde
studenti poznávají nejen teoretické principy obnovy krajiny, ale
podílejí se i na realizaci konkrétních projektů.

Vaše fakulta vznikla teprve
nedávno. Můžete nám o ní
něco říct?
Fakulta životního prostředí
vznikla v loňském roce po rozdělení Fakulty lesnické a environmentální. Všechno se vyvíjí, a tak
i vnitřní struktura České zemědělské univerzity v Praze musí reagovat na současné vzdělávací trendy
i na poptávku praxe. Ačkoliv jsme
fakulta nová, naši zaměstnanci
jsou nejen zkušenými vysokoškolskými pedagogy, ale většinou též
významnými výzkumnými pracovníky. Jsme členy prestižní skupiny
evropských univerzit sdružených
Jaké najdou absolventi uplat- v tzv. Eurolize pro vědy o životě
nění? Mohou pokračovat
i dalších korporací.
v navazujícím magisterském
studiu?
Uchazeči o studium na Fakultě
Samozřejmě ano. Po absolutoriu životního prostředí se mohou blíje možné pokračovat v magister- že informovat na webových stránském, tedy inženýrském studiu kách www.fzp.czu.cz. Přihlášky
nejen v několika studijních progra- je nutno podat do 31. 3. 2008,
mech Fakulty životního prostředí, přijímací pohovory se konají ve
ale i na jiných univerzitách v obo- dnech 16.–20. 6. 2008 v Praze.
(KÚ)
rech se zaměřením na životní pro-

citlivě reagují na znečištění a vodní režim krajiny. Ze
vzácných druhů rostlin jmenujme např. kosatec sibiřský, vlochyni bahenní nebo rosnatku okrouhlolistou.
Z živočichů lze uvést škebli rybničnou nebo celou řadu
druhů obojživelníků.
EVL Kaňon Ohře je definována tokem řeky Ohře
v katastrálních územích Doubí u Karlových Var, Hory
u Jenišova, Tašovice a Loket. Její rozloha činí téměř
340 ha. Ochraně zde podléhají především suťové lesy
s dřevinami, jako je javor mléč, lípa srdčitá nebo jasan
ztepilý. Za zmínku stojí i celá plejáda bylin a velké
množství živočišných druhů, zvláště bezobratlých.
Další lokalitou významnou z hlediska ochrany přírody je EVL Doupovské hory. Tato oblast má celkovou
rozlohu téměř 12 600 ha a rozkládá se v 83 katastrál-

ních územích, ve třech obvodech obcí s rozšířenou
působností a ve dvou krajích. Jedná se o pestré složení
biotopů zastupujících zhruba šest přírodních stanovišť.
Dvě z nich patří mezi evropské priority. Nejdůležitější
složkou EVL jsou partie svahových lesů, kde se nachází staleté porosty buků a dubů, suťové lesy, kamenné
moře u Stráže nad Ohří a teplomilná společenstva jižních svahů. K významným živočichům Doupovských
hor patří užovka stromová, hnědásek chrastavcový
nebo losos atlantský. Z rostlin je to především koniklec
otevřený nebo česnek medvědí.
Poslední dnes představovanou lokalitou je EVL
Krušnohorské plató. Ta zaujímá svou rozlohou 12 000
ha a rozkládá se ve dvaceti katastrálních územích, v působnosti tří obvodů obcí s rozšířenou působností. Jde
o lokality zastupující zhruba deset přírodních stanovišť,
čtyři z nich jsou řazena mezi evropské priority. Nalezneme tu vzácné druhy hmyzu – ve východní části je to
střevlík Menétriesův, v západní pak střevlík Carabus
nitens. Zastoupení tady mají i významné druhy ptáků,
jako je tetřívek obecný nebo chřástal polní. V západní
části lokality se nachází Přírodní památka Přebuzské
vřesoviště nebo Národní přírodní rezervace Velké
jeřábí jezero. Ve východní části jmenujme Národní
přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště a Přírodní
rezervaci Ryžovna. Také zde by při melioracích nebo
odvodňování lesní půdy mohlo dojít k nevratným změnám rostlinných i živočišných společenstev.
V příštích Hejtmanských listech EVL Ostrovské rybníky,
EVL Borecké rybníky, EVL Rudné a EVL Vysoká Pec.
(KÚ)

inzerce

SIMPLY CLEVER

VYUŽIJTE ČASOVĚ
OMEZENOU NABÍDKU
NOVÝCH, SKLADOVÝCH
A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ
ŠKODA U VAŠICH
PRODEJCŮ
Přijďte si například pro vůz
Škoda Fabia Ambiente,
ke kterému nyní dostanete
sportovní styling kit zdarma.
Nebo si vyberte jiný vůz
Škoda s cenovou výhodou
od 30 000 Kč. Nenechte si ujít
tuto skvělou nabídku, která
platí do vyprodání zásob.
Těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

LIMITOVANÁ NABÍDKA VOZŮ
ŠKODA ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

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 – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz
www.carsbad.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

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
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

www.skoda-auto.cz
SC-80360/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.a2000.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

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

Odchod MUDr. Kubína mne překvapil
Pane hejtmane, tiskem pro-

Představujeme akciovou společnost Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. Jejím cílem je dosáhnout kva- běhla informace, že odchází
litativně vyšší úrovně v oblasti poskytování technických služeb a údržby komunikací zabezpečovaných na zdravotní ředitel Karlovarské
území Karlovarského kraje a zároveň dosáhnout významného postavení na trhu v rámci regionu.
krajské nemocnice, a. s.,

Společnost začala provozovat
svou činnost ke dni 1. ledna
2006, kdy vznikla transformací
z Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
Jejím zakladatelem a jediným
vlastníkem je Karlovarský kraj.
V současné době zaměstnává 254
pracovníků, geograficky působí
na území celého Karlovarského kraje v deseti provozovnách
a dosahuje ročního obratu 300
mil. Kč. Byla postavena před
nelehký úkol. Dokázat, že svou
činností jako samostatná akciová
společnost splní veškeré úkoly,
které jí ze zakladatelské listiny
vyplývají, a k tomu dosáhne takových hospodářských výsledků, jenž umožní jak samostatnou
existenci společnosti, tak technický rozvoj s důrazem na plnění stále náročnějších požadavků
našich zákazníků. Jinými slovy,
společnost má být konkurence
– schopná.
Předseda
představenstva
Martin Leichter k tomu dodává: „Chceme působit na své zákazníky jako společnost, která
svou existenci buduje na osobní
odpovědnosti zaměstnanců za
jakost, a to v celém portfoliu
svých činností. Strategii společnosti zaměřujeme zejména na
trvalou orientaci k zákazníkovi,
na prohlubování naší technické
zdatnosti a profesionality zaměstnanců a na kvalitu poskytovaných služeb. Kvalita řízení činnosti celé společnosti je od roku
2007 dokladována certifikátem
systému jakosti dle ČSN EN ISO

je a výrazně zlepšuje technický
stav komunikací. „Sanace trhlin
působí jako preventivní oprava,
kterou doporučujeme neodkládat. Jakékoliv opoždění zdánlivě drobné opravy je mnohem
nákladnější, neboť tyto poruchy
mají kvalitativní a kvantitativní
vývoj,“ uvedl vedoucí střediska
Nejdek Zdeněk Sopr.

9001:2001 pro opravy a údržbu
silnic a komunikací a provádění
svislého a vodorovného dopravního značení.“ Zákazníky akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., jsou dnes
státní i krajské instituce, města
a obce Karlovarského kraje, velké podniky, ale i drobní podnikatelé, pro které provádí ucelený
komplex činností na silniční síti
v oblasti zimní a letní údržby.
Kvalitní údržba silnic předpokládá zařazení specializovaných
technologií a dodržení kvality
technologických postupů. „V roce 2006 jsme začínali s nátěrovou soupravou VYKO-6,“ uvedl
vedoucí střediska Hazlov Josef
Vacula. „První z větších zakázek na místních komunikacích
jsme uskutečnili pro obec Merklín. V loňském roce jsme tuto nátěrovou soupravu doplnili
o novou cisternu, která nám
umožní zvýšit kvalitu i objem
provedených oprav,“ doplňuje
pan Vacula. Vedle technologie
výsprav teplou asfaltovou směsí
do upravených výtluků i technologie sanace spár a trhlin udržu-

„Zásadní pro nás bylo pořízení
takových mechanismů, jako je
finišer, fréza a nátěrová souprava.
Dále jsme se rozhodli jít cestou
modernizace strojového parku
a k tomu dostupných údržbových technologií. V současné době je v naší společnosti zaváděn
nový systém, který umožňuje
zpracovat data získaná z přenosných GPS přístrojů. Díky tomu
můžeme s vysokou přesností
určit polohu závady nebo lokalizovat úsek vhodný pro opravu.
Data v digitální podobě se dnes
dají rychle předávat, a proto nám
celý systém umožňuje urychlit
a zefektivnit naší práci,“ říká Milan Polák, člen představenstva. A
Martin Čedík, člen představenstva, k tomu dodává: „Nabízíme
i speciální úklidovou techniku,
která zajistí čistotu komunikací,
parkovišť, areálů. Provedeme
stavební i nestavební údržbu
mostů, seřezání, čistění a opravy příkopů, propustků, rigolů,
šachet a vpustí. Opravu, údržbu
a zřizování svislého a vodorovného dopravního značení,“ upřesnil.
Blíže se s nabídkou služeb seznámíte na www.uskk.cz
(KÚ)

MUDr. Stanislav Kubín. Jak
jeho odchod vnímáte vy?
MUDr. Kubín je bezpochyby
dobrý chirurg a lékař. O to víc
je mi líto, že po několika týdnech
odstoupil ze své funkce.
Nebylo příčinou jeho odchodu to, že se neztotožnil
s koncepcí jedné silné
krajské nemocnice, v rámci
které bude mít specifické
postavení nemocnice v Karlových Varech?
S touto koncepcí nejprve souhlasil. Shodli jsme se na nutnosti
investic do všech tří nemocnic
za použití finančních prostředků z úvěru a evropských peněz
z Regionálního operačního programu. Po čtrnácti dnech ale přišel s myšlenkou zrušit všechny
tři nemocnice a postavit tzv. na
zelené louce někde na Sokolovsku jednu nemocnici pro celý
Karlovarský kraj. To je v přímém
rozporu se zájmy zaměstnanců
nemocnice a jejich rodinných
příslušníků, kteří demonstrovali
právě za zachování Karlovarské
nemocnice. Ale především si nedovedu představit, kdo by správnosti takového záměru dokázal
přesvědčit občany Karlových Varů, Chebu, Aše či Žlutic.
Ten návrh mi připomíná situaci kolem průtahu Karlovými
Vary, jehož stavba byla po deseti
dlouhých letech příprav konečně
zahájena, a v tu chvíli se začaly
ozývat hlasy aktivistů, ať se stavba průtahu zastaví, že lepším řešením je obchvat. Ano, obchvat
je teoreticky lepším řešením,
ovšem jeho projednání, projekt,

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a primář chirurgie Stanislav Kubín
ve chvíli, kdy jejich stiskem rukou nastalo kolem krajské nemocnice uklidnění a příměří.

vypořádání pozemků atd. by
prostě zabralo pravděpodobně
dalších třeba patnáct let, možná
i déle. A do té doby by Karlovy
Vary bez průtahu jednoduše dopravně zkolabovaly!
Jak chcete řešit nedostatek
středního zdravotnického
personálu?
Se současným vzdělávacím
systémem, kter ý protahuje
a komplikuje studium, nic nenaděláme. Prvním mnou navrhovaným krokem proto bylo – některými kritizované - zvýšení platů
sester. Musí následovat jednání
s odbory o hledání možností, jak
motivovat zaměstnance podle
náročnosti jejich konkrétní práce. Nezbytné je také dokončení
optimalizace lůžkových kapacit
– všichni zúčastnění si uvědomují, že naše nemocnice mají
nadbytek standardních, na které
je bohužel také vázán personál,
a nedostatek intenzivních lůžek.

To by totiž vyřešilo nedostatek
personálu, a zároveň přineslo
vnitřní úspory, ze kterých poté
mohou zase vzejít vyšší mzdy
pro zaměstnance.
Co považujete za hlavní
důvod odchodu MUDr. Kubína z funkce zdravotního
ředitele?
Jsem si vědom, že funkce
zdravotního ředitele krajské
nemocnice není vůbec jednoduchá. Naopak, je to role nevděčná a konfliktní, která vyžaduje
100% nasazení a velký kus osobní
statečnosti při prosazování konstruktivních návrhů. Je to tvrdá
práce a velká odpovědnost, kterou prostě ne každý unese.
Nezbývá mi však nic jiného,
než respektovat volbu MUDr. Kubína a popřát mu hodně
štěstí a spokojených pacientů
v jeho soukromé praxi, do které
se rozhodl odejít.
(KÚ)

inzerce

SC-80369/1

SC-80367/1
SC-80374/1

SPECIALISTA NA BAZÉNY

prodej
a realizace

JARNÍ AKCE (trvá do 30. 4. 2008)

BAZÉN + ZASTŘEŠENÍ od 172.900,- Kč

od 73.900,- Kč

od 99.000,- Kč

KANCELÁŘ: Chebská 355/49, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SAUNY
Tel. : 353 230 513, mobil: 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz, www.pvpool.cz
www.kr-karlovarsky.cz

SC-80368/1

SC-80365/1

kompletní funkční sada obsahuje: oválný bazén PPR 5 mm, žebřík,
písková filtrace, písek, skimmer, vratná tryska, zastřešení klasik,
propojovací armatury do 1 m od bazénu, montáž, doprava, DPH
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Fotohádanka

Firma kraje

HEXION SPECIALTY CHEMICALS, a. s., Sokolov
První řádky dějin sokolovské
chemické firmy se začaly psát
v sedmnáctém roce minulého
století, kdy v tehdejším Falknově
založil rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu se sídlem
ve Vídni továrnu na výrobu karbidu vápníku a dusíkatého vápna.
Dnes je Hexion Specialty Chemicals, a. s., podnikem s moderním, perspektivním výrobním
programem. Je společností se
zaměřením na výrobu chemických produktů z oblasti akrylové
chemie. Hlavními produkty jsou
kyselina akrylová a její estery,
což jsou polotovary pro další chemické produkty vyráběné polymerací. Kyselina akrylová slouží
jako výchozí surovina pro výrobu
superabsorbentů, známých široké veřejnosti zejména k použití

dého výrobce představuje nemalé úsilí. Přes 90 % produkce ze
Sokolova je určeno zákazníkům
ve dvaceti zemích, převážně
v EU. Ve 13. ročníku soutěže
Exportér roku 2007 v kategorii
krajské soutěže, kterou tradičně
vyhlašují Střední podnikatelský
stav a Asociace pro podporu podnikání v ČR a nad níž převzala
záštitu Hospodářská komora ČR,
se společnost stala Exportérem
roku Karlovarského kraje.
Hexion Specilaty Chemicals, a.
s., která se s pěti sty zaměstnanci
řadí k největším zaměstnavatelům v kraji, je držitelem certifikátů za zavedení a používání managementu jakosti ISO 9001:2000
Moderní výrobní program, to je vizitka nejúspěšnějšího exportéra
a environmentálního manageKarlovarského kraje za rok 2007.
mentu BS 7750 a ISO 14 001 ve
svém oboru, má právo používat
jako základní komponent výroby nátěrové hmoty a lepidla. Držet logo Responsible Care® / Oddětských plenek. Další význam- krok a být konkurenceschop- povědného podnikání v chemii
nou skupinou jsou polymery ným partnerem na náročných a označení Bezpečný podnik.
(PK)
AXILAT® pro vodou ředitelné zahraničních trzích, to pro kaž-

Zavedení nové rubriky Fotohádanka v únorovém čísle Hejtmanských listů mělo nečekaný ohlas.
Od prvního dne distribuce novin
(18. 2.) do uzávěrky 29. února přišlo na redakční e-mail hejtmanskelisty@seznam.cz nebo poštou
na Tiskové oddělení Krajského
úřadu, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary 73 odpovědí!! Až
na jedinou byly všechny správné.
Podle slibu jsme vylosovali tři
čtenáře, které jsme odměnili.

bergová z Přebuzi u Kraslic.
Blahopřejeme.
Děkujeme všem, kteří ke
správné odpovědi připsali také,
co se jim na obsahu Hejtmanských listů líbí a co naopak postrádají. Očekáváme vaše náměty
a hodnocení i nadále. Věříme, že
si stejně dobře poradíte i s naší
březnovou fotohádankou. Objekt
na leteckém snímku je plný vody,
i když venku neprší.
Odpovědi zašlete do 28. března
2008 na e-mail: hejtmanskelisty@
seznam.cz nebo na tiskové oddělení Krajského úřadu, Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Kraj získal ocenění za cyklodopravu

Byli to:
Romana Vodrážková z Hlinek, Ing. Stanislav Forejtek
z Dasnic a Václava Šnei-

Ocenění převzal náměstek
hejtmana Jiří Behenský z rukou
náměstka ministra dopravy Iva
Vykydala. „Karlovarský kraj získal Evropskou známku kvality
za podporu cyklistické dopravy.
Především za strategii rozvoje
cyklodopravy v návaznosti na

Na důlní škody přijde
čtvrt miliardy

program rozvoje kraje. Na rozvoj
cyklodopravy ročně přispíváme
3 miliony korun. Z těchto peněz
dostávají dotace především obce,
které je využívají na projektovou přípravu a infrastrukturu,“
uvedl náměstek hejtmana Jiří
Behenský. Karlovarský kraj má

v současné době 1600 kilometrů
značených cyklotras, které jsou
podrobně zakresleny v loni vydané cyklistické mapě. „Zakreslena
je v ní páteřní cyklostezka dlouhá
110 km, která vede podél Ohře,
včetně hotových a vyznačených
zhruba 50 kilometrových úseků.

Nechybí ani vyznačená trasa Euregia Egrensis, která měří v Karlovarském kraji 172 kilometrů,“
vysvětlil Jiří Behenský s tím, že
především příprava páteřní cyklostezky podél Ohře je odborníky
výborně hodnocena.
(KÚ)

Cyklotrasy v kraji
Dnešní cyklotrasa se nachází na
Ašsku a začíná v malé obci Vernéřov na rozcestí s cyklotrasou 2060.
V minulosti byl Vernéřov poměrně
velká obec a v posledních letech
19. století žilo ve Vernéřově kolem
tisíce obyvatel. Obec byla po rozpadu vrchnostenské správy samostatná a skládala se ze 4 vsí, pěti
samot, dvou mlýnů a hostince. Po
2. světové válce se téměř vylidnila
a odsunuté obyvatelstvo se již nepodařilo nahradit. Obec byla připojena
k Aši a na konci 20. století už tu žilo
pouhých 104 obyvatel. Z původní
zástavby se zachovalo jen několik
modernějších domků. Původní
hostinec a řeznictví Gustava Beilschmidta Zur Schimmel dokázal
přežít všechny režimy a měnil se
jen jeho název. Dnes je to hostinec
U Špreňarů. Vedle bývalé školy, kde
je začátek cyklotrasy, se zachoval
památník padlým z 1. světové války.
V zatáčce za rybníkem nechal v roce 1912 upravit místní pramen ašský
továrník Gustav Geipel. Jmenuje se
Petrova studánka (Peters Brünnerl)
a obnovena byla 1994 sourozenci
Adolfem a Mariannou Riedlovými.
Z rozcestí u školy pak můžeme
vyrazit po naší trase, která je po celé
své šestikilometrové délce dobře
značená. Asi po 2 km přijedeme ke
hřbitovu v Dolních Pasekách.
Dolní Paseky neměly nikdy kostel a zpočátku ani hřbitov. Hřbitov
byl založen až v roce 1889. Před
tím musel chodit smuteční průvod
tzv. Cestou mrtvých až na hřbitov
v Aši. Když zemřela místní obyvatelka Margaretha Künzel, chtěl
ji její otec pochovat v rodné obci.
Proto věnoval Pohřebnímu spolku
vhodný pozemek, kde byl hřbitov
založen. Hrob jeho dcery byl prvním na novém hřbitově. V průběhu
komunistické totality byl hřbitov
v Dolních Pasekách zpustošen
a shodou náhod hrob Margarethy jako jediný přečkal nepoško-

Dolní Paseky, upravený hřbitov

Podél Bílého Halštrova
CYKLOTRASA 2061 (VERNÉŘOV–PASEKY–HALŠTROV–PODHRADÍ)

Podhradí, zbytky Horního zámku

zen do dnešní doby. Po revoluci
se dali dohromady někteří rodáci
z tehdejšího Niederreuthu, jak se
Paseky dříve jmenovaly, a v roce
1994 upravili zpustlý hřbitov. Zbylé
náhrobní kameny a všechny pozůstatky soustředili na jedno místo
a vztyčili památný kříž. Nový hřbitov byl slavnostně otevřen a vysvěcen 3. 8. 1996. V areálu hřbitova
jsou instalovány dvě informační
tabule o historii obce a o průběhu
opravy hřbitova. Stojí tam i věta,
která asi vystihuje pocity těch, kteří se zde narodili a po létech se
přijeli na svou rodnou ves podívat:
Nechť tento pomník pohne svědomím těch, kteří ztratili víru v Boha
a úctu před člověkem. Ze hřbitova
je to už jen kousek do centra obce.
Dolní Paseky byly jedno z prvních obydlených míst na Ašsku.
Z dřívějších obydlí se ve vesnici
zachovaly už jen zbytky z tehdejší
vzkvétající obce. Za zmínku stojí
pečlivě udržovaný dům s hrázděným patrem čp. 73, nebo dům čp.
45 a 13. Dům č. 13 patří mezi nejstarší zachovalé domy v obci. Na

vstupním portále domu je letopočet
1783. Zchátralá stavba byla v roce
1973 zakoupena k rekreaci a opravena. Obcí protéká říčka Halštrov
a podél ní stály tři mlýny: Riedelův,
Klausenův a Velká papírna. Velký
papírenský mlýn (Papiermühle)
byla hrázděná stavba s impozantní střešní konstrukcí. Později byla
k papírenskému mlýnu přistavěna
pila a mlýnu se začalo říkat Schneidmühle. Ve vsi zůstaly už jen zbytky náhonů na mlýny, které rozdělují vodu Halštrova do dvou ramen.
V roce 1840 bylo obci uděleno varné právo, což bylo poměrně raritní
pro tak malou ves. Pivovar stál
uprostřed obce jen do roku 1920,
pak byl pro špatný stav zbourán.
U potoka vyvěrá pramen radioaktivní kyselky. Jeho slabou radioaktivitu způsobuje malé množství iontů
stroncia. Pramen je zmiňován již
ve 12. století. V 16. století byl pramen považován za léčebný. Pavilon
byl postaven v roce 1930 a pramen je volně přístupný. Pramen
má prý blahodárný vliv na potenci
a dlouhověkost. Vodě s omlazujícími vlastnostmi se říká juvenilní
voda. Pramen je doporučován při
poruchách látkové výměny, při svalovém revmatismu či při dně. Svým
složením je blízký pramenům v lázeňském městě Brambach, kde se
léčí nemoci pohybového aparátu,
srdeční a cévní onemocnění i kožní
choroby (sklerodermie). V centru
obce, u mostu, stojí kamenný kříž
a nedaleko je památník padlých z 1.
světové války, postavený roku 1931.
Cyklotrasa dále vede podél potoka
k přehradě Halštrov.
Bílý Halštrov pramení severně
od obce Výhledy v nadmořské

výšce 722 m. Státní hranici do Německa říčka přetíná u Doubravy
v 490 m a před Halle se vlévá do Sáy.
Bílý Halštrov je vodohospodářsky
významným tokem a je pstruhovou
vodou po celém toku na našem
území. Původním účelem sedmihektarové přehradní nádrže bylo
zajištění dodávky technologické
vody pro barevnu a teplárnu Tosta
v Doubravě. Od té doby, co Tosta
skončila v konkurzu, ztratila nádrž
pro tento účel svůj význam. Nádrž
také sloužila pro dodávku pitné vody pro město Aš, ale v roce 2000
bylo rozhodnuto, že nebude již využívána jako zdroj pitné vody. Nyní
slouží přehradní nádrž pro požární
účely, částečně k zadržení povodňových průtoků v povodí, pro chov
ryb, rekreaci a napájení malé vodní
elektrárny. Od hráze přehrady sjedeme už v poklidném tempu do
Podhradí, kde naše krátká cyklotrasa na rozcestí s CT 2059 končí.
Vpravo, směrem na Doubravu,
stojí textilní továrna firmy Adler
a Nickerl. Byla založena roku 1890
na místě bývalého mlýna a zůstala
v provozu až do roku 1992. Naposledy jako závod Ohara. Vyráběly
se zde šatovky, které se vyvážely
do celého světa. Odbočíme-li na
rozcestí vlevo, dostaneme se do
centra Podhradí, které je jedno
z nejstarších obcí Ašska. Ve 12.
století se zde usadil rod Neubergů,
který po dvou stoletích vystřídali
Zedtwitzové. Hrad Neuberg si oba
rody zvolily za své hlavní sídlo. Zanechaly zde i v okolí mnoho památek, ale hodně z nich v průběhu let
zaniklo. Přesto se některé podařilo
zachovat do současnosti. Nejstarší
stavbou v obci je věž ze středověkého hradu. Na hradě sídlily oba
šlechtické rody, a když byl v 16.
století hrad poškozen, vystavěli si
Zedtwitzové v jeho blízkosti postupně tři zámky – Horní, Dolní a Nový zámek. Bohužel žádný z nich
se do současnosti nedochoval.
Velmi cennou památku Podhradí
je kostel Dobrého pastýře, jeden
z nejstarších evangelických kostelů u nás s nádherným dřevěným
interiérem. Pod kostelem stojí dva
obnovené pomníky válek a u silnice můžeme vidět starý smírčí kříž,
připomínající smrt čeledína, který
byl usmýkán koňmi.
Více informací o trase naleznete
též na cykloportále Karlovarského
kraje www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo nebo v programu Cyklotrasy na
www.cyklotrasy.info.
TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE. MÍRA LANDA

www.kr-karlovarsky.cz

(RED)

Dobrá zpráva pro ekology a ochránce krajiny. Na 10 schválených
projektů k zahlazení ekologických škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných dolů přijde do Karlovarského kraje 251 milionů
korun. Další projekty, které by mohly získat peníze od státu, obce
i kraj připravují.

V současné době bylo meziresortní komisí jmenované vládou ČR k řešení ekologických
škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních společností schváleno 28 projektů
kraje a obcí kraje zahrnutých
do tohoto programu v celkových
nákladech 536 milionů korun.
Z tohoto počtu bylo dokončeno
14 projektů za zhruba 234 milionů korun, čtyři projekty v celkovém objemu zhruba 50 milionů
korun se v současné době realizují. Na zbylých deset projektů
za více než čtvrt miliardy korun
připravuje ministerstvo financí
k vypsání veřejné zakázky.
Počet dalších akcí zatím není znám, záležet bude na žadatelích. Kraj může o peníze na
projekty k zahlazení důlních
škod usilovat sám, vystupuje ale také jako předkladatel
projektů obcí. Tak tomu bylo
například u revitalizace území

Královské Poříčí, Sokolov, Svatava nebo u obnovy silnice Božičany–Nejdek. Nejvíce schválených
projektů má Sokolov. Z peněz na
zahlazení důlních škod se platila
cyklostezka za finančním úřadem,
úprava areálu Bohemie nebo
úpravy v Baníku Sokolov. Před
realizací je lesopark na Jižním lomu a revitalizace lomu Gesteinigt.
Asi nejvýznamnější bude projekt
páteřní cyklostezky z Karlových
Varů do Chebu. Úsek Sokolov–
Kynšperk nad Ohří právě připravuje sokolovská radnice.
(KÚ)

inzerce

Př ední vydavatelství novin pr o krajskou a místní
samosprávu přijme vhodného kandidáta na pozici

MANAŽER INZERCE
Požadavky :
> minimálně SŠ vzdělání > komunikativnost
> samostatnost > min. 2 roky praxe v inzerci

Nabízíme:
> silné zázemí > pevný plat plus provize
> možnost profesního růstu
Své životopisy zasílejte na e-mail: z.cizkova@consultants.cz

www.consultants.cz
www.ceskydomov.cz

B řezen | strana 7

K ultura a kontakty

HEJTMANSKÉ LISTY

Sorelu chválit, nebo zatracovat?

Kontakty
na Krajský úřad


Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)



ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz



V neděli 2. března byla slavnostní vernisáží v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově
zahájena výstava s názvem Architektura 50. let dvacátého století v Karlovarském kraji a Sasku.
Návštěvníci mohou na deseti panelech sledovat unikátní architekturu s jedinečnými urbanistickými
celky na obou stranách česko-německé hranice. Součást výstavy tvoří práce výtvarného kroužku
Gymnázia Ostrov, který se inspiroval komplexem piaristického kláštera v Ostrově. Výstava završuje
projekt Domu kultury Ostrov, jehož cílem bylo představit poměrně mladý architektonický styl, k němuž
se váže nechvalně známá historie 50. let minulého století. Projekt představuje architektonické i řemeslné kvality staveb, které vznikly za podobných společensko-ekonomických podmínek, a nabízí srovnání
pojetí jednoho architektonického stylu v různých zemích. Výstava potrvá do 3. dubna.

Projekt nazvaný Architektura
50. let v Karlovarském kraji a Sasku byl dokončen koncem minulého roku. Cílem bylo představit
poměrně mladý architektonický
styl, k němuž se váže nechvalně
známá historie 50. let minulého
století na obou stranách českoněmecké hranice. Cílem projektu
je poukázat na architektonické
i řemeslné kvality staveb, které
vznikly za podobných společensko-ekonomických podmínek
a nabídnout srovnání pojetí jednoho architektonického stylu
v různých zemích.
Tato architektura je ve světě známá jako tradicionalismus,

v Německu jako poválečná moderna a v Česku se jí říká socialistický realismus neboli SORELA. Všechny tyto pojmy zahrnují
komplexně pojatou zástavbu
podle nejobecnějších antických
pravidel kompozice s důrazem
na symetrii. Pravidelná kompozice městského půdorysu vychází
také z renesančních teorií „ideálních“ měst. Tato architektura
je plná lidského měřítka a historických vazeb. Vyskytují se
zde výrazné dekorativní motivy,
sgrafitová a sochařská výzdoba
a další doplňkové prvky jako
mříže a zábradlí balkonů. Ve
zdobných prvcích jsou zdůraz-

něny národní motivy – například
v Čechách lipové listy a v Sasku
listy dubové. Významná je také
původní barevnost staveb, která
byla volena v klasickém schématu (v Čechách prezentovaném
jako inspirace a návrat k barevnosti lidové architektury) světlé
pískové a okrové v kombinaci
s červenou terakotou a režnou
šedobílou. Tmavší odstíny příslušely architektonickým článkům,
jako byly šambrány oken, římsy,
pruhy schodišť, bosáže a vlysy.
Tato barevnost měla připomínat
použití ušlechtilejšího materiálu, přírodního kamene. Příklady této architektury je možné

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

Dům kultury v Ostrově



Objekt byl postaven v letech 1954–55 podle projektu akademického
architekta Jaroslava Krauze a Ing. Arch. Josefa Sedláčka. V přízemí je za vstupní halou umístěn divadelní sál, sloužící rovněž jako
stálé kino. Ze vstupní haly vedou dvě schodiště do prvního patra,
kde je situováno foyer s lodžií, po obou stranách je malý a velký sál.
V patře jsou dochovány nad vstupy do společenských sálů malby na
skle, zachycující hornickou symboliku jáchymovských dolů, které
provedl bývalý karlovarský primátor akademický sochař Václav
Lokvenc spolu s Kamilou Kalašovou.
najít na mnoha místech Evropy.
Podobné stavby naleznete také
v Rakousku, Maďarsku, Polsku,
Německu, ale největším příkladem je francouzské město Le
Havre, které je zařazeno na Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Snad
je to dostatečný důvod, abychom
ostrovskou architekturu přijali
s respektem a pochopením.
Jako obzvláště zajímavá nám
připadá podobnost poválečné architektury v Karlovarském kraji
a v Sasku. Na této skutečnosti
staví projekt s oficiálním názvem

Architektura 50. let 20. století
v Karlovarském kraji a Sasku.
Je příznačné, že autorem tohoto
projektu je Dům kultury Ostrov
jako nejvýznamnější představitel
této architektury. V rámci projektu vznikla celá řada propagačních
materiálů, které budou k dispozici nejen v ostrovských informačních centrech, ale také v širokém
regionu na obou stranách českoněmecké hranice. Projekt měl
svou premiéru ve dnech 4. až 6.
ledna 2008 na Veletrhu cestovního ruchu v Chemnitz.
(KÚ)

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



vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
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



Návštěvníkům krajské knihovny Měsíc internetu v Krajské knihovně K. Vary
11. ročník celostátní akce Březen – měsíc internetu (BMI). Hlavním partnerem BMI 2008 je Ministerstvo práce
bude opět sloužit kavárna
a sociálních věcí ČR. Motto: Internet – výhoda pro znevýhodněné
Po dvouměsíční přestávce, kdy návštěvníci krajské knihovny Krajská knihovna K. Vary nabízí: Pro seniory - 4 speciální kurzy práce s PC a internetem. Kurz je vždy pro 10 účastníků, zahrnuje
nemohli využívat své oblíbené místo s možností občerstvení, se blýs- 2 dny školení: 1. den – Základy práce s počítačem, 3 hodiny 2. den – Základy práce s internetem, 3 hodiny. Cena za 1 kurz je
ká na lepší časy. Od 1. března je kavárna v přízemí hlavní budovy pouze symbolická - 50,- Kč.
ve Dvorech opět otevřena.

„Smlouvu s novým provozovatelem jsme již uzavřeli, v současné době jsou v procesu provozní záležitosti a prostor se
vybavuje. Vzhledem k tomu, že
vše probíhá v dostatečném časovém předstihu, nic by nemělo
bránit tomu, aby se v sobotu 1.
března kavárna otevřela,“ potvrdila ředitelka Krajské knihovny
Karlovy Vary Eva Žáková.
„Kavárna není jen gastronomickou záležitostí, k dispozici je
tu aktuální denní tisk, jde o místo setkávání a diskusí, které
příjemně doplňuje funkci krajské
knihovny jako multifunkčního
informačního centra,“ doplnila
Eva Žáková. Atmosféru znovuotevřených prostor kavárny návštěvníkům zpříjemní výstavy.
Tou první bude výstava fotografií
Michaely Němcové.

1. kurz - počítačová učebna Krajská knihovna KV-Dvory – 10 mís
míst
ísst
10. 3. 9 – 12 hod. Základy práce s počítačem
11. 3. 9 – 12 hod. Základy práce s internetem
2. kurz - počítačová učebna Krajská knihovna KV-Dvory – 10 mís
míst
ísst
12. 3. 9 – 12 hod. Základy práce s počítačem
13. 3. 9 – 12 hod. Základy práce s internetem

PROGRAM
BŘEZEN/DUBEN 2008
Krajská knihovna K.Vary-Dvory
VÝSTAVY – kavárna po-pá 10.00–
17.00, so 10.00–15.00
Toulání po Česku, místa s tajemstvím – výstava fotografií Michaely Němcové - do 31. 3.
BEZEJMENNÁ – výstava fotografií členů Klubu přátel fotografie v K. Varech – 1.–30. 4.
PROGRAM
18. 3. 17.00 – sál



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



vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

3. kurz - počítačová učebna Studijní odd. Lidická – 10 míst
25. 3. 9 – 12 hod. Základy práce s počítačem
26. 3. 9 – 12 hod. Základy práce s internetem



4. kurz - počítačová učebna Studijní odd. Lidická – 10 míst
27. 3. 9 – 12 hod.
Základy práce s počítačem
28. 3. 9 – 12 hod.
Základy práce s internetem
Základy práce s počítačem
Kurz je určen pro všechny začínající uživatele osobních počítačů, kteří zatím s počítačem nepracovali nebo mají jen velmi malé
zkušenosti. Účastníci se seznámí s fungováním počítače a se základními pojmy světa výpočetní techniky. Účastníci se v kurzu
naučí prakticky ovládat počítač pomocí myši a klávesnice.
Základy práce s internetem
Kavárna je od 1. 3. 2008 ote- Základní seznámení s prostředím internetu, vyhledávání na internetu, práce se záložkami, ukládání oblíbených stránek, seznávřena od pondělí do pátku vždy mení s elektronickou poštou – e-mailem.
Podmínky: školení je určeno pro seniory, účastník může absolvovat pouze 1 školení, nelze se přihlásit na více kurzů
od 11.00 do 17.00, v sobotu od Přihlášky: osobně v Krajské knihovně – Závodní 378/84, v Informačním středisku, kde zájemci vyplní závaznou přihlášku
10.00 do 15.00. Předpokládáme a zaplatí kurzovné 50,- Kč, telefonicky si lze zjistit počet volných míst – tel. 353 502 820, nebo 736 514 045 p. Zieglerová
postupné rozšíření otevírací do- Informační středisko v přízemí krajské knihovny možnost seznámit se s vyhledáváním v nabídce systému Ticketpro, Ticketportal
a TicketArt, zkusit si registraci a rezervaci vstupenek on-line či vyhledávání v systému IDOS.
by i nabídky občerstvení.
(KK) Studijní oddělení – Lidická celý měsíc soutěž pro studenty - On-line katalog - do knihovny krok.

Krajská knihovna Karlovy Vary
Karlovy Vary–Dvory, Závodní
378/84, tel. 353 502 888,
www.knihovna.kvary.cz
MHD č.1 + č.10 (směr Tašovice,
zastávka Říční nebo Krajský úřad)
Otevřeno - pondělí – sobota,
10:00-19:00

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

vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz



Úvod do současné britské litera- Václav Němec z Ústavu religio- přednáší Petr Mráz
tury. Britský postmoderní román. nistiky a filozofie FF UK
vstupné 40 Kč
Jak dál? lektor Pavel Vítek
vstupné 40 Kč
Herní klub – v A-klubu každý
19. 3. 17.00 – sál
27. 3. 10.00 – sál
čtvrtek od 15:00,
Britský filmový klub – Trainspot- Člověk, odpady, móda a my
Pro zájemce o hraní strategicting, projekce v angličtině s ang- módní přehlídka, oděvy z eko kých a logických deskových spolickými tiutlky, vstup zdarma
materiálů, vernisáž výstavy
lečenských her. Chytrá zábava
výstava v hale - do 11.4.
pro každého od 15 let, horní
20. 3. 17.00 – sál
věková hranice není omezena.
Vývoj architektury K.Varů I.
3. 4. 17.00 - sál
Dětské verze her jsou k dispozipřednáší Ing. arch. Petr Mráz
Grafologie – cyklus přednášek o ci v Dětském oddělení
vstupné 40 Kč
je a co zkoumá grafologie, přednáší Irena Michaláková z Kraj- DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
25. 3. 17.30 – odd. pro nevidomé ského muzea v Chebu
odpolední akce vždy od 15:00 hod.
Reading group
vstupné 40 Kč
Výtvarné dílny
setkání zájemců o britskou liteČtení pro malé i velké děti
raturu – Doris Lessing: The Fifth 16. 4. 17.00 – sál
Dramatická dílna
Child, lektorka M. Appeltauerová Britský filmový klub – Duelists
Poznáváme rostliny – soutěž
vstup zdarma
projekce v angličtině s anglický- Psychologické hry
mi titulky
Turnaje ve společenských hrách
27. 3. 17.00 – A-klub
vstup zdarma
Jak rozumět náboženským texInformační středisko Karlotům, 8. část cyklu Světová ná- 17. 4. 17.00 – sál
varského kraje
boženství a filosofie, přednáší Vývoj architektury K.Varů II.
přízemí Krajské knihovny K.Vary-

www.kr-karlovarsky.cz

-Dvory, tel. 353 502 820
Informační a kulturní servis, mapy,
brožury, předprodej vstupenek na
akce v celé České republice i na vybrané akce v zahraničí, prodej místenek na dálkové autobusové linky.
Krajská knihovna K.Var y –
Studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice, tel: 353 224 034
Otevřeno po–pátek, 12:00 -18:00
Literární klub pro seniory:
každý lichý čtvrtek dopoledne
Pro děti (6–15 let)
Každé pondělí
14:00-16:00 –
pondělní hrátky
Každou středu
14:00-16:00 –
Jak na to? (střídavě – témata:
angličtina, ekoatelier, zvířátka)
Každý čtvrtek
14:00-16:00 –
domácí úkoly se studenty

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



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



vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz



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



vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

U dálosti měsíce
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Saský premiér ochutnal pramen

Během návštěvy Karlovarského kraje ochutnal saský premiér Georg Milbradt v doprovodu hejtmana Josefa Pavla rovněž léčivé
karlovarské prameny na Vřídelní kolonádě. Po promenádě Stará louka směrem od hotelu Pupp se na své historicky první návštěvě
kraje seznámil s prioritami, které nejbližší soused Svobodného státu Sasko chce společně s ním řešit. Rokování tak navázalo na spo(KÚ)
lečné prohlášení o spolupráci, které Karlovarský kraj a Sasko podepsaly už v roce 2002.

8 | B řezen

Berlín: nejen veletrh

Na letošním veletrhu cestovního ruchu ITB Berlín nemohl
Karlovarský kraj chybět. V dosud největším českém stánku
měl své zastoupení a hejtman kraje Josef Pavel využil příležitosti, aby s českým velvyslancem v Německu Rudolfem Jindrákem projednal možnosti leteckého spojení z Německa na
letiště Olšová Vrata. Hovořili také o zdravotnické záchranné
službě, obnově válečných hrobů v Chebu a rozšíření spolupráce se spolkovými zeměmi Bavorskem a Saskem.

Kraj odstartuje letošní Ligu odpadů
Další společný projekt chystá
kraj se společností EKO-KOM
na tento měsíc. Kampaň nese oficiální název Projekt intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně
jejich obalové složky na území
Karlovarského kraje. Slavnostní
vyhlášení, které stvrdí dohodu
Karlovarského kraje a EKOKOM na realizaci projektu, proběhne 27. 3. od 10:00 v Krajské
knihovně Karlovy Vary. Akci zahájí krajský radní Luboš Orálek,
který představí nový projekt pro
tento rok. Zároveň také oficiálně
vyhlásí další ročník soutěže obcí
KK Liga odpadů 2008.
„I letos počítáme s tím, že finančně odměníme obce, jejichž
obyvatelé se do třídění využitelných složek odpadů zapojují
nejaktivněji,“ slibuje Luboš Orálek.Dále bude vyhlášen projekt
Školy odpadům v patách, který

v uplynulém roce zahrnoval exkurze pro
děti v místech, kde
se nakládá s odpady, dovybavení škol
nádobami na tříděný
odpad, děti se účastni-

ly výtvarných soutěží
(letos přibude i fotografická), na cca 30
základních škol přijelo Karlovarské hudební divadlo Libora
Baláka s představením

zaměřeným na nakládání s odpady a jejich třídění.
Součástí kampaně určené školám byla i akce sběru použitých
baterií ECOBAT, kdy žabák Bat
děti seznamoval s nebezpečím
volně odhozených baterií. Prezentována taky bude část projektu s názvem „startovací balíček“
(loni jej dostalo 51 000 domácností v kraji a jeho součástí byl
slosovatelný kupon – výhra televizory). Akci bude doprovázet navíc výstava Člověk, odpady, móda a my, kterou uspořádá
Střední škola živnostenská Sokolov, včetně módní přehlídky a občerstvení. Během akce budou
děti ze základních škol vytvářet
z balíků nasbíraného papíru nějaký objekt (původně to měl být
papírový hrad a nápis „Třiďte
odpad, má to smysl“).
(KÚ)

Ředitel Českého centra v Berlíně Martin Kraft informoval
hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla a 1. náměstka
hejtmana Jana Zborníka o možnostech spolupráce kraje s centrem během předsednictví ČR v EU v příštím roce 2009. (KÚ)

Komunitní plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji II.
V rámci projektu Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství
v Karlovarském kraji (dále jen projekt) probíhá v současné době
mapování poskytovatelů sociálních služeb působících na území
našeho kraje. Výsledky tohoto procesu budou jedním z podkladů
pro tvorbu návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Karlovarském kraji na období 2009–2013.

„Většina potřebných údajů
o poskytovatelích sociálních
služeb byla získána z registrací
a další informace byly zjišťovány
přímo u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb,“ vysvětlila
krajská radní Ellen Volavková.
Jedná se zejména o tyto
údaje:
• název, právní forma a adresa
poskytovatele, kontaktní údaje (oprávněná osoba, webové
stránky, e-mail, telefon),
• údaje o poskytovaných sociálních službách – druh, forma,
časový a územní rozsah poskytování služby, kapacita,
• cílová skupina – pro koho služba je a není určena, věková
struktura.
V současné době jsou uvedená
data zpracovávána pro potřeby
vydání aktualizovaného, v pořadí již třetího znění Přehledu
poskytovatelů sociálních služeb
na území Karlovarského kraje.
Zkrácená verze přehledu poskytovatelů je ve formě tabulky již
nyní k dispozici na webových
stránkách Karlovarského kraje,
popř. ve fyzické podobě na odboru sociálních věcí.

„Na krajském úřadu Karlovarského kraje bylo k 1. lednu tohoto roku zaregistrováno celkem
60 organizací poskytujících dohromady 118 sociálních služeb,“
uvedla Ellen Volavková. Vedle
nestátních neziskových organizací (celkem 29) zde poskytují sociální služby příspěvkové
organizace obcí (8), obce (9)
a příspěvkové organizace Karlovarského kraje (14). Kromě
těchto organizací zde působí také organizace tzv. nadregionální,
které se neregistrují v Karlovarském kraji, ale poskytují služby
na území našeho kraje. Jedná
se o 8 nestátních neziskových
organizací poskytujících celkem
14 sociálních služeb.

Podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, lze sociální
služby poskytovat jen na základě
oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění
Počet sociálních služeb poskyvzniká rozhodnutím o registraci, tovaných v Karlovarském kraji
které vydává krajský úřad.
podle jejich druhů viz tabulka.

Název služby
azylové domy

Počet
sociálních
služeb

Celková kapacita

4

64 klientů

centra denních služeb

2

139 klientů

denní stacionáře

7

106 klientů

domovy pro osoby se zdravotním postižením

10

639 klientů

domovy pro seniory

14

994 klientů

domovy se zvláštním režimem

4

207 klientů

domy na půl cesty

3

36 lůžek; 20 intervencí

chráněné bydlení

2

22 klientů

intervenční centra

1

400 intervencí

kontaktní centra

2

300 klientů;
6573 kontaktů

krizová pomoc

2

1 lůžko; 90 klientů
120 intervencí

nízkoprahová denní centra

2

110 klientů;
9125 intervencí

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

5

280 klientů; 400 kontaktů; 5 intervencí

noclehárny

2

56 lůžek

odborné sociální poradenství

14

9010 intervencí
1220 klientů
450 kontaktů; 206 hovorů

odlehčovací služby

2

43 klientů

osobní asistence

7

145 klientů

pečovatelská služba

20

3332 klientů

průvodcovské a předčitatelské služby

1

9 klientů; 100 kontaktů
800 intervencí; 400 hovorů

sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi

2

85 klientů

sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

4

sociálně terapeutické dílny

1

25 klientů

2

278 klientů; 130 kontaktů; 250 intervencí;
200 hovorů

sociální rehabilitace

248 klientů; 180 kontaktů
150 intervencí; 280 hovorů

Na sběru údajů o poskytovatelích sociálních služeb se do
značné míry podíleli členové tzv.
Návrhové skupiny. Ta vznikla
v červenci loňského roku jako
jedna z hlavních aktivit projektu, je složená ze zástupců obcí
s rozšířenou působností (obce III.
typu), obcí s pověřeným obecním
úřadem (obce II. typu) a zástupců
krajského úřadu. Hlavním důvodem vzniku Návrhové skupiny
bylo zapojit do procesu komunitního plánování sociálních služeb
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Kontakty na redakci, inzerci a distribuci
šéfredaktor:
PhDr. Jaroslav Fikar
telefon: 773 663 566
e-mail: fikar@consultants.cz

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

5

62 lůžek

telefonická krizová pomoc

2

1692 kontaktů; 1270
hovorů; 72 intervencí

terénní programy

8

1712 klientů; 7562 kontaktů; 600 intervencí

Stížnosti a podněty
k distribuci: Anna Saricheva
tel.: 224 816 821

týdenní stacionáře

4

26 klientů

e-mail: distribuce@
consultants.cz

www.kr-karlovarsky.cz

všechny obce II. a III. typu na území Karlovarského kraje, a vytvořit
tak trvale udržitelnou strukturu
pro tvorbu střednědobých plánů
rozvoje sociálních služeb. Návrhová skupina se schází pravidelně
jednou měsíčně, v současné době
je připravováno již deváté jednání.
Zvolený způsob spolupráce mezi
krajem a obcemi se v praxi velmi
osvědčil a všem členům Návrhové skupiny patří poděkování za
práci, kterou zde odvádějí.

inzertní manažer:
Roman Zápolský
tel./fax: 353 549 133
nebo 777 193 779
e-mail: zapolsky@
ceskydomov.cz
web: www.ceskydomov.cz
Zde jsou ceníky, podmínky inzerce
a termíny vydání

