
Sportovci roku

Poslední stranu novin jsme věno-
vali fotoreportáži ze slavnostního
vyhlášení nejúspěšnějších spor-
tovců kraje za loňský rok.
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MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 5 číslo 4 16. 4. 2007/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF
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.

Sociální služby

Jen na základě oprávnění
k poskytování sociálních služeb,
které vzniká rozhodnutím 
o registraci, lze nyní poskytovat
sociální služby. 
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Cyklovýlet

Celá cyklotrasa č. 36 (též
Magistrála) spojuje Šumavu a
Krušné Hory od Všerub až po
Měděnec a celkem je dlouhá 273
km. V Karlovarském kraji je to
nejdelší cyklotrasa, měří zde 139
km od Broumova až po Boží Dar.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

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

Cenu pro nejlepšího sportovce Karlovarského kraje za rok 2006 pře-
vzal z rukou hejtmana Josefa Pavla reprezentant v běhu na lyžích
Lukáš Bauer, který na olympiádě v Turíně vybojoval stříbrnou meda-
ili. Vedle vynikajícího běžce bylo v karlovarském sanatoriu Richmond
oceněno šestnáct dalších sportovců a čtyři sportovní kolektivy. 

Přes dva miliony korun vyplatil stát prostřednictvím Krajského úřadu
Karlovarského kraje Českému rybářství, a. s., v letech 2002–2006
jako náhradu škod způsobených kormoránem velkým. 

„Z rozpočtu Krajského úřadu
Karlovarského kraje – odboru
regionálního rozvoje je pro letošní
rok na tento dotační program
vyčleněno celkem 20 milionů
korun. Bylo podáno 158 žádostí
a celková suma požadovaných
příspěvků činí 48,5 milionu. Pod-
pořeno bylo 102 žádostí a rozděle-
ny byly veškeré prostředky urče-
né na tento dotační program,“
uvedla Andrea Bocková z odděle-
ní informací a styku s veřejností
Krajského úřadu Karlovarského
kraje. Obce a mikroregiony
v regionu mohly letos žádat o přís-
pěvek z celkem pěti dotačních
titulů. Nejvíce prostředků (8,2
milionu korun) bylo rozděleno na
rekonstrukce a výstavbu místních
komunikací, výstavbu a údržbu
cyklistických i pěších stezek
a rekonstrukce a výstavbu veřej-
ného osvětlení. Dalším dotačním

titulem je obnova a údržba ven-
kovské zástavby a občanské vyba-
venosti, na kterou bylo rozděleno
7 milionů. Výrazné podpory se
dočkaly také žádosti na přípravu
projektů pro získávání finanční
podpory z EU, případně jiných
zahraničních dotačních programů
a státního rozpočtu. Další finance
byly rozděleny na integrované
projekty venkovských mikroregi-
onů a komplexní úpravu veřej-
ných prostranství. Loni rozdělil
Karlovarský kraj ve zmíněném
dotačním programu 21 milionů
korun. 

(BEN)

Král běžecké stopy Bauer je nejlepším
sportovcem kraje za rok 2006

Do ankety, která proběhla
v médiích, bylo nominováno cel-
kem 104 sportovců a 21 kolekti-
vů. Rozhodujícími kritérii byla
umístění na mistrovstvích repub-
liky, Evropy a světa, případně na
dalších významných mezinárod-
ních soutěžích.  Na základě vypl-
něných anketních lístků a nomi-
nací sportovních klubů navrhla
Sportovní komise při Radě Karlo-
varského kraje vítěze v jednotli-
vých kategoriích. Tyto návrhy
potom schválila Rada Karlovar-
ského kraje. 

Zvítězil stříbrný 
olympionik

Nejlepším sportovcem se stal
olympionik Lukáš Bauer, rodák
z Božího Daru a odchovanec
Lyžařského klubu Slovan Karlo-
vy Vary. Svůj životní závod, kdy

získal stříbro, zajel v Pragelatu
na zimních olympijských hrách
v Turíně. „Lukáš Bauer si cenu
pro nejlepšího sportovce našeho
kraje zasloužil jednoznačně ze
všech nejvíc. Jsme na něho nále-
žitě hrdí. Jeho závod, ve kterém
dojel na olympiádě druhý, jsem
sledoval se zatajeným dechem
a byl to opravdu nezapomenutel-
ný zážitek. Lukáš je nejen výbor-
ný sportovec, ale i člověk,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel. Dodal, že vyhlašová-
ní sportovců je velmi důležité
pro další podporu nejmenších
sportovců v kraji. Vyzdvihl
i důležitou úlohu trenérů, na
které se mnohdy trošku zapomí-
ná a kteří zůstávají v pozadí.
Proto kraj oceňuje i jejich důleži-
tou práci. Ocenění sportovci
dostali pamětní list hejtmana. 

(BEN)

Stát zaplatil škodu způsobenou kormorány

„Stát tyto kompenzace vyplá-
cí v rámci zákona O poskyto-
vání náhrad škod způsobe-
ných vybranými zvláště chrá-
něnými živočichy. České
rybářství bylo v Karlovarském
kraji jediným žadatelem o tuto
kompenzaci,“ vysvětlil radní
kraje Luboš Orálek. 

Kormorán velký, jehož stavy
se za poslední léta v důsledku
zvýšené ochrany a zákazu pou-
žívání pesticidů značně zvýšily,

spotřebuje denně průměrně
půl kilogramu ryb. „Škody
nejsou způsobené jenom jeho
spotřebou. V důsledku zraňová-
ní a stresování rybí populace
lovícími kormorány dochází ke
zvýšenému úhynu i nedostateč-
nému přírůstku váhy ryb. České
rybářství, a. s., zároveň získalo
výjimku k plašení a každoroční-
mu odstřelu 120 kusů kormorá-
na velkého,“ uzavřel Luboš Orá-
lek.                                       (BEN) 

Na obnovu venkova
dostanou obce 20 milionů 
Obce a mikroregiony Karlovarského kraje získají v letošním roce
v rámci Programu obnovy venkova příspěvky v celkové výši 20
milionů korun. Žadateli o příspěvek z tohoto programu mohly
být obce Karlovarského kraje, které neměly k 1. 1. 2007 více
než 2 000 obyvatel, a mikroregiony Karlovarského kraje.

Lukáš Bauer (vlevo) se stal podruhé nejlepším sportovcem kraje.                                             Foto archiv

Vážení čtenáři,
konec března je již tradičně věno-

ván nejlepším sportovcům našeho
kraje. Titul krajského sportovce roku
stejně jako v roce loňském opět zís-
kal Lukáš Bauer, náš stříbrný repre-
zentant na loňských zimních olympij-
ských hrách v Turíně. Byl také vyhlá-
šen po Kateřině Neumannové a Jaro-
míru Jágrovi třetím nejlepším spor-
tovcem celé České republiky za loň-
ský rok. Sportovní legendou kraje se
letos stal Jaroslav Kolář, dlouholetý
karlovarský tenista a trenér. Mezi 17
oceněnými sportovci nechyběli další
dva trenéři, a cenu si odnesly také 4
sportovní týmy.

Velkou radost však mám přede-
vším z toho, že mimořádné úspěchy
na světové sportovní scéně sbírají
naši mladí sportovci. Věřím, že jsme
se s nimi na letošním slavnostním
večeru neviděli naposledy. Vlastně
jsem si téměř jist, že za několik let
bude titul Sportovec Karlovarského
kraje patřit právě jim. Sport je důleži-
tá součást našeho života. Stává se
nedílnou součástí našeho životního
stylu, je stále masovější a stále pří-
stupnější. Má blahodárné účinky na
naše zdraví i na naši pohodu. Pomáhá
bojovat se zátěží a stressem, odhaluje
nám naše rezervy, nutí nás vyrovnat
se s vlastními limity. Vede k určité
zodpovědnosti, k vytrvalosti. Pro
mladé lidi je právě proto obrovskou
přípravou na život. Věřím, že sport je
nezbytné trvale podporovat, a za
důležité považuji také veřejně vyslovit
uznání těm, kteří ve sportu dosáhli
něčeho výjimečného.

Přeji Vám hezké jaro, sportovního
ducha, a těším se na shledanou
v měsíci květnu.

VÁŠ HEJTMAN JUDR. JOSEF PAVEL

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍCH

ŠKOLÁCH 

1. kolo přijímacího řízení
pondělí 23. dubna 2007 denní
forma vzdělávání

pondělí 30. dubna 2007 
jiná než denní forma vzdělávání 
a všechny formy nástavbového
a zkráceného studia

Další kola přijímacího řízení
stanovení termínů je v kompeten-
ci ředitelů jednotlivých středních
škol informace o termínech a
počtu volných míst v jednotlivých
oborech vzdělání budou poskyto-
vat ředitelé jednotlivých středních
škol průběžně a dále budou zve-
řejněny na www.kr-karlovarsky.cz
(předpoklad od 2. 5. 2007).   (RED)

Sokolovská uhelná má už něko-
lik let k dispozici veškerou platnou
dokumentaci a povolení, která ji
těžbu v lokalitě pinek umožňují.
„Když se záměry těžařů na dobý-
vání uhlí v tomto prostoru kdysi
posuzovaly na různých úrovních,
musela firma splnit řadu požadav-
ků. To učinila a získala souhlasné
stanovisko, které nyní není možní
měnit,“ uvedl k případu hejtman
Josef Pavel. S požadavkem na
zastavení těžby v této lokalitě přišel
Kritický klub. Jeho členové pouka-
zovali na unikátní přírodní druhy,
které se v místě vyskytují. Oficiální
žádost krajskému úřadu pak podal
sokolovský občan Josef Majnek. 

Podle hejtmana Josefa Pavla
nebylo nikdy oficiálně zpochybně-
no, že by Sokolovská uhelná nemo-
hla v oblasti pinek těžit. „Nemůže-
me se tvářit, že by těžební společ-
nost neměla na onom území těžit,
když už to má dávno povoleno. V té

době se řešil i problém, jak ochrá-
nit faunu a flóru, která se tam
vyskytuje. K žádnému jinému roz-
hodnutí, než že práva těžařů zůsta-
nou zachována, nemohl kraj při
rozhodování dojít,“ dodal Josef
Pavel. Sokolovská uhelná se navíc
od roku 1994 snaží co největší
část pinek zachránit tím, že vytvá-
ří podobné biotopy. Z původních
pinek do nich aktivně stěhuje,
nebo nechává možnost přirozené-
mu stěhování živočichů a rostlin.
Nové lokality vznikají na patě
krušnohorské výsypky nebo
v lokalitě Matyáš.                   (RED)

Lomnické pinky nebudou
chráněnou lokalitou

Rada Karlovarského kraje zamítla žádost o vyhlášení Lomnických
pinek chráněnou přírodní lokalitou. Jde o území po bývalé hlubin-
né těžbě uhlí nedaleko Sokolova, které je součástí dobývacího pro-
storu Sokolovské uhelné a. s.

loupek hejtmanaS
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Bruselské okénko

inzerce
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S lovo zastupitele

SC
-7

13
12

/1
 

SC
-7

12
96

/1

SC-71297/1

Nemusíte chodit do banky!!!
PŮJČKY – od 20 000 do 200 000 Kč, bez ručitele

PŮJČKY I PRO DŮCHODCE DO 75 LET
kontaktujte MOBILNÍHO BANKÉŘE –

PŘIJEDE ZA VÁMI!!!
tel.: 721 83 94 83,        innoka@seznam.cz SC
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inzerát vystřihněte a uschovejte

Vážení čtenáři,
práce krajského zastupitele

nespočívá jen v podpoře místa,
kde má trvalé bydliště, ale měl by
své úsilí věnovat celému regionu.
Často se setkávám například
s občany města Ostrova, kteří se
na mne obracejí se žádostí o pod-
poru různých projektů a akcí.
Velice často je to v oblasti opravy
kulturních památek, a to zejména
církevních. Tyto památky jsou
většinou několik set let staré
a kvůli nedořešeným majetkovým
poměrům církve a státu jsou
odkázány na skromné možnosti
věřících a velkorysost obcí. Jsem
rád, že s přesvědčením o potřeb-
nosti záchrany tohoto kulturního
dědictví nejsem v krajském zastu-
pitelstvu osamocen. Ve spolupráci
s dalšími zastupiteli se tu a tam

daří zajistit finanční příspěvky na
dílčí opravy kostelů, kapliček
nebo alespoň jejich vybavení.
Takovouto podporu z rozpočtu
Karlovarského kraje již podruhé
získala římskokatolická farnost
v Ostrově na opravu varhan v kos-
tele sv. Michaela. Varhanní hudba
má v Ostrově dlouhou tradici.
Když pominu tvorbu dvorního
hudebního skladatele Johanna
Caspara Ferdinanda Fischera
v době baroka, tak v minulých
deseti letech se konal velice atrak-
tivní festival Ostrovské varhanní
jaro. Tato akce musela být, vzhle-
dem k nevyhovujícímu stavu
nástroje, přerušena. Jsem rád, že
již po první etapě opravy se varha-
ny opět rozehrály při vánočních
koncertech a po druhé etapě,
která proběhne letos, se uskuteční
již pojedenácté Ostrovské varhan-
ní jaro, tentokrát v mezinárodním
měřítku. Největší akcí, která se
v Ostrově úspěšně chýlí ke konci
a kterou jsem jako krajský zastupi-
tel podpořil, je rozsáhlý projekt
„Obnova a podpora návštěvnosti
regionálně významného rozsáhlé-
ho komplexu barokních památek
v historické části města Ostrov“.
Přestože na tuto akci karlovarský
kraj přímo nepřispívá, proběhlo na
úrovni kraje tzv. první kolo výbě-
ru. Po dokončení prací zde vznik-
ne výstavní a hudební síň se stálou
expozicí historie města Ostrova,
v kapli sv. Floriána bude otevřen

památník obětem násilí na Ostrov-
sku a v pohřební kapli Sasko-Lau-
enburských bude zřízena expozi-
ce barokní architektury v evrop-
ském měřítku. Jsem rád, že se
tento projekt podařilo krajským
zastupitelstvem podpořit. Ostrov
vždycky byl významným regionál-
ním centrem školství a umění
a jsem přesvědčen, že si uvede-
ným projektem tuto pozici výraz-
ně upevní. Cílem mé podpory
však nejsou jen hmotné záležitos-
ti, ale také nejrůznější kulturní
a společenské akce. K nejvýznam-
nějším patří Dětský filmový a tele-
vizní festival Oty Hofmana, který
se pravidelně koná v Ostrově
a v tomto roce se uskuteční již
podevětatřicáté. Na tomto festiva-
lu mě nejvíce zaujala skutečnost,

že děti nejsou jen pasivními divá-
ky, ale zapojují se aktivně do dění
festivalu. V jeho průběhu vychá-
zejí dětské noviny, vysílá dětské
rádio a vše dokumentuje dětská
televize. Zábavnou a užitečnou
formou se seznamují se základy
redaktorské práce, čímž se jim
zásadně rozšiřuje obzor a schop-
nost rozumět médiím. Předpokla-
dem úspěšné podpory všech výše
uvedených akcí je soustavná
komunikace politiků na všech
úrovních, od komunálních zastu-
pitelů až po ministry nebo členy
Poslanecké sněmovny. Jen
v atmosféře konstruktivní spolu-
práce je možné dosáhnout pozitiv-
ních cílů, díky kterým má práce
zastupitele smysl. 

ING. JOSEF MALÝ (KDU-ČSL)
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V té souvislosti požádal slovinský velvyslanec
hejtmana Josefa Pavla o přijetí pracovní návštěvy
zástupců slovinského parlamentu a ministerstva
pro regionální politiku, která se bude zajímat
o zkušenosti českých krajů při jejich vzniku či pře-
bírání příslušných kompetencí. Hejtman Josef
Pavel seznámil hosty s historií samosprávných
krajů v České republice, s problémy, které prová-
zely jejich vznik i se současným systémem veřejné
správy.  

„Karlovarský kraj jsem navštívil dvakrát, jednou
ještě jako student, ale je to poprvé co mám štěstí
na dobré počasí,“ uvedl Franc But. Pro Slovince
jsou podle jeho slov Karlovy Vary známým
pojmem. Náměstek hejtmana Jiří Behenský připo-
mněl, že Karlovarský kraj je po Praze druhou nej-
navštěvovanější destinací v České republice. Slo-
vinský velvyslanec dále hovořil o příštím roce
2008, ve kterém bude Slovinsko předsedat EU,
a o plánované výměně zkušeností a poznatků mezi
Slovinskou a Českou republikou – té připadne
předsednictví o rok později, v roce 2009. 

Franc But připomněl, že Slovinsko získalo na
loňském ročníku Tourfilmu ocenění Grand Prix

a projevil zájem během letošního, jubilejního 40.
ročníku Tourfilmu představit v Karlových Varech
Slovinsko široké veřejnosti, nejen v rámci slav-
nostního festivalového večera, ale také přímo v uli-
cích města.

(RED)

Slovinský velvyslanec sbíral zkušenosti
Velvyslanec Slovinské republiky Franc But a ekonomický rada velvyslanectví Slovinské republiky Tilen
Peče přijeli do Karlovarského kraje sbírat zkušenosti pro připravovaný vznik regionálních samospráv
ve Slovinsku. Ty mají vzniknout v nejbližší budoucnosti. 

Přeshraniční spoluprácí regio-
nů se zabývá Stefanie Rehm, před-
stavitelka Saského zastoupení
v Bruselu, která 2. dubna přice-
stovala na čtyřdenní stáž do Kar-
lovarského kraje. „Pozval jsem
paní Rehm na návštěvu našeho
kraje jako reprezentant stálého
zastoupení Karlovarského kraje
v Bruselu. Seznámil jsem ji s čin-
ností krajského úřadu, odboru
kanceláře hejtmana a oddělení
vnějších vztahů a styku s veřej-
ností. Zajímala se také o projekty
v oblasti rekonstrukce hraničních
přechodů se Saskem,“ uvedl Wer-
ner Hauptmann. Odbor krizového
řízení Stefanii Rehm představil
projekt přeshraniční spolupráce
CLARA@EU, konkrétně činnost
a výsledky skupin v oblasti krizo-
vého managementu. Na setkání
s hejtmanem Josefem Pavlem
hovořila Stefanie Rehm o plánova-
né územní reformě v Sasku
a o vytvoření nového kraje kolem
města Annaberg. Bývalá saská
ministryně školství a kultury nav-
štívila sklárnu Moser i Muzeum
Jana Bechera a dostalo se i na
ochutnávku karlovarských prame-
nů. V Chyši si zástupkyně Saska

v Bruselu prohlédla místní zámek
a pivovar. Pobyt v kraji završila jed-
náním na Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje. „Jsem velice ráda, že
jsem měla možnost osobně poznat

sídlo Karlovarského kraje, se kte-
rým tak úzce spolupracujeme. Ve
chvíli, kdy máte možnost na vlast-
ní kůži zažít chod úřadu, samos-
právy, potkáte odborníky na pře-
shraniční spolupráci, získáte zcela

jiný pohled na své partnery z ČR.
Osobně se zasadím o zintenzivně-
ní spolupráce nově vznikajícího
regionu Annaberg s vaším kra-
jem,“ shrnula své působení na
Karlovarsku Stefanie Rehm. 

Saská exministryně poznávala Karlovarsko

Hostitelem a průvodcem Stefanie Rehm po Karlovarském kraji byl její bruselský kolega Werner Hauptmann
(vpravo). Společně navštívili i hejtmana Josefa Pavla (vlevo).
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Politické „Prohlášení evrop-
ských měst a regionů“ přijalo
v Římě 344 členů Výboru regio-
nů. Ten se skládá ze zástupců
evropských regionálních a míst-
ních orgánů, zástupců italské
politické scény, evropských insti-
tucí a vlád členských států. Na
jednání Výboru regionů ve
dnech 22.–23. března samozřej-
mě nechyběl ani hejtman Karlo-
varského kraje Josef Pavel. Ve
zmíněném prohlášení  byly zdů-
razněny nejdůležitější cíle, které
veřejnost a regionální úřady
považují za priority. „Hlavními
úspěchy a hodnoty, kterých jsme
dosáhli jsou svoboda, demokra-
cie, úcta k lidským právům, bez-
pečí a stabilita, prosperita, rozvoj
všech regionů, snazší cestování,
příležitosti ke studiu v zahraničí,

či stoupající mobilita pracovních
sil,“ uvedl  hejtman Josef Pavel.

Samotné zasedání Výboru
regionů proběhlo u příležitosti
oslav 50. výročí uzavření dvou
Římských smluv podepsaných
v italské metropoli 25. 3. 1957.
Jedná se smlouvu zakládající
Evropské hospodářské společen-
ství (EHS) a smlouvu zakládající
Evropské společenství pro ato-
movou energii (Euratom).
Dohody vstoupily v platnost  1.1.
1958. Jejich signatáři byla Fran-
cie, SRN, Itálie, Belgie, Lucem-
bursko, Nizozemsko. „Smlouvy
se staly jedním ze základů
pozdější evropské integrace.
Položily základ pro vznik Evrop-
ské unie,“ vysvětlil hejtman Josef
Pavel. 

(BEN)

Zájmy kraje hájil hejtman v Římě
inzerce

inzerce

„Podmínkou registrace je podá-
ní písemné žádosti o registraci,
která obsahuje zákonem přede-
psané náležitosti. Žádost je třeba
podat na formuláři, který je ke
stažení v elektronické podobě na
internetové adrese: http://por-
tal.mpsv.cz/forms,“ říká radní
Ellen Volavková. Kromě  údajů
předepsaných ve formuláři žádos-
ti je třeba doložit údaje o poskyto-
vaných sociálních službách, kte-
rými jsou:  popis realizace posky-
tování sociálních služeb, finanční
rozvaha k zajištění provozu soci-
álních služeb, popis personálního
zajištění poskytovaných sociál-
ních služeb.

Dále je třeba k žádosti doložit:
• doklad o bezúhonnosti všech

fyzických osob, které budou
přímo poskytovat sociální
služby,

• doklady nebo jejich úředně
ověřené kopie prokazující
odbornou způsobilost všech
fyzických osob, které budou
přímo poskytovat sociální
služby, 

• rozhodnutí o schválení pro-
vozního řádu zařízení sociál-
ních služeb vydané orgánem
ochrany veřejného zdraví,

• doklad o vlastnickém nebo
jiném právu k objektu nebo
prostorám, v nichž budou
poskytovány sociální služby,
z něhož vyplývá oprávnění
žadatele tyto objekty nebo
prostory užívat

• doklad, že žadatel nemá

daňové nedoplatky a nemá
nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní
pojištění a na pojistném a na
penále na sociální zabezpeče-
ní a příspěvku na státní politi-
ku zaměstnanosti,

• čestné prohlášení, že na
majetek žadatele nebyl pro-
hlášen konkurs nebo proti
němu nebylo zahájeno kon-
kursní nebo vyrovnací řízení
anebo nebyl návrh na prohlá-
šení konkursu zamítnut pro
nedostatek majetku,

• je-li žadatelem právnická
osoba, úředně ověřené kopie
zakladatelských dokumentů
a dokladů o registraci podle
zvláštních předpisů, popřípa-
dě výpis z obchodního rejstří-

ku nebo jiné evidence podle
zvláštních právních předpisů.

Lze proto doporučit, aby si
poskytovatel sociální služby
zkontroloval před registrací své
základní dokumenty jako je
zakládací listina, zřizovací listina
apod. tak, aby tyto byly v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

Právnické a fyzické osoby, které
přede dnem nabytí účinnosti toho-
to zákona poskytovaly sociální služ-
by a chtějí v této činnosti pokračo-
vat, jsou proto povinny podat
žádost o registraci ve lhůtě 6 měsí-
ců ode dne nabytí  účinnosti tohoto
zákona, tedy do 30.6.2007. Dále
jsou povinny ve stejné lhůtě uzavřít
pojistnou smlouvu dle § 80 zákona
č. 108/2006 Sb. pro případ odpo-
vědnosti za škodu způsobenou při
poskytování sociálních služeb. 

Ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona do vydání rozhodnutí
o registraci se tyto právnické
a fyzické osoby považují za
poskytovatele sociálních služeb
podle tohoto zákona.

„Výjimku z povinnosti registra-
ce mají pouze fyzické osoby
poskytující pomoc osobám  jako
osoby blízké, nebo jiné fyzické
osoby, které tuto činnost nevyko-
návají jako podnikatel,“ dodává
Ellen Volavková. 

Povinná registrace se dále
nevyžaduje u poskytovatele soci-
álních služeb usazeného v jiném
členském státě Evropské unie
poskytujícího sociální služby dle

Výchovu a vzdělávání v oblasti
životního prostředí podpoří Kar-
lovarský kraj celkovou částkou
900 tisíc korun. Finance rozdělí
mezi 18 projektů na úseku envi-
ronmentální výchovy, vzdělávání
a osvěty. Příspěvky jsou určeny
nestátním neziskovým organiza-
cím. Jednotliví žadatelé mohou
získat dotaci až do výše 80 pro-
cent celkových nákladů projektu,
maximálně však 100 tisíc korun
v daném kalendářním roce. 

„Peníze jsou určeny například
na osvětu v oblasti čistší produkce,
ekologicky šetrných výrobků,
recyklace odpadů nebo na péči
o vodní zdroje, okolí vodních toků
i nádrží a podporu šetrného způso-
bu hospodaření v krajině,“ vysvět-
luje radní kraje Luboš Orálek. 

Podáno bylo 25 žádostí na cel-
kovou částku 1,7 milionu korun.
„Sto tisíc korun získal Horní
hrad, o.p.s., na II. etapu projektu
Vybavení terénního informační-
ho centra na zámku Horní hrad
a jeho rozšíření, sto tisíc dostane
také  Základní organizace České-

ho svazu ochránců přírody Klad-
ská na projekty Časopis Arnika,
přírodou a historií Karlovarské-
ho kraje a Ekocentrum svazu
ochránců přírody Kladská. Mezi
úspěšné žadatele se zařadila i
Základní organizace svazu
ochránůc přírody Oharka s pro-
jektem „Provoz a rozvoj ekolo-
gického centra Oharka v roce
2007, která získá 70 tisíc korun,“
uvedl Luboš Orálek.    

(RED)

Registrace podmínkou k poskytování sociálních služeb
Jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci, lze nyní poskytovat sociální služby. Vyp-
lývá to zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. Pro poskytovatele sociálních služeb vzni-
kají tímto nové povinnosti. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo
sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky. 

Do šestnáctého ročníku vstupuje v novém hávu karlovarský kulturní
a informační měsíčník Promenáda. Rokem 2007 se Promenáda proměňu-
je v lázeňský informační časopis s celokrajskou působností. Lázeňský čtyř-
úhelník Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov
a další místa v kraji tak díky obsahu Promenády získávají plnohodnotný
informační servis. Časopis je koncipován nejen pro návštěvníky, ale také
pro obyvatele těchto měst. Periodikum vychází měsíčně a jeho cena je
10 Kč. „Časopis vhodně doplňuje pracovní pomůcky zaměstnanců v cestov-
ním ruchu a informuje nejen návštěvníky, ale i občany měst o tom, co se
kde děje, a nabízí různé možnosti vyžití,“ uvedl hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel, který slavnostně pokřtil nové číslo Promenády.              (BEN)

Region podpoří vzdělávání
v oblasti životního prostředí

16. ročník Promenády

Hejtman Josef Pavel pokřtil nové číslo časopisu Promenáda společně
s šéfredaktorem Petrem Kulhánkem (vlevo) a náměstkem hejtmana
pro kulturu Jiřím Behenským (vpravo).                   Foto Richard Beneš 

zákona o sociálních službách,
jestliže poskytuje sociální služby
dočasně a ojediněle (maximálně
jeden rok). Ze zákona má tento
poskytovatel povinnost  oznámit
zahájení své činnosti do 8 dnů
příslušnému krajskému úřadu.  

Registrace se dále nevyžaduje
u poskytování sociálních služeb
ve zdravotnickém zařízení ústav-
ní péče.

Ing. Luboš Orálek, radní
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SPECIALISTA NA BAZÉNY

POZOR!!! PRODEJNA PŘESTĚHOVÁNA: Chebská 399/45, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)
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„Do konce roku 2004 byly pro-
středky z rozpočtu ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
zasílány krajům. Ty je zasílaly
obcím a ty potom svým organiza-
cím. Od počátku roku  2005 jsou
prostředky zasílány z kraje přímo
školám a školským zařízením.
Toto řešení je mnohem operativ-
nější,“ vysvětluje ředitel krajské-
ho úřadu Roman Rokůsek.

Zákon také legislativně upravil
způsob rozdělování objemu pro-
středků pro jednotlivé kraje.
Prostředky jsou nyní přidělová-
ny podle počtu dětí, žáků a stu-
dentů v jednotlivých krajích. 

„Pro organizace to znamená
věnovat zvýšenou pozornost

vykazování skutečných počtů
dětí, žáků a studentů v jednotli-
vých oborech a formách vzdělá-
vání. Podle jejich údajů jsou ško-
lám propočítávány objemy pro-
středků,“ uvádí dále Roman
Rokůsek. 

„Pokud v průběhu roku dojde
ke změně v počtu dětí, žáků a stu-
dentů, upraví se samozřejmě pro-
počet přidělených prostředků.
K problémům může dojít, pokud
nenahlásí školské zařízení
změnu včas. Příkladem může být
Mateřská škola v Nejdku, která
z rezervního fondu vracela
v srpnu 2006 více než 90 tisíc
korun,“ dodal Roman Rokůsek.

(BEN)

inzerce

Školy si musí hlídat počty svých žáků i studentů
Na 300 škol a školských zařízení v Karlovarském kraji dostane v letoš-
ním roce celkem 2,137 miliardy korun ze státního rozpočtu. V porov-
nání s rokem 2004, kdy ještě neplatil nový školský zákon, je to o 270
milionů korun více. Žáků a studentů v regionu přitom stále ubývá.
Vydání nového školského zákona přineslo od počátku roku 2005 řadu
podstatných změn v oblasti financování škol a školských zařízení. 

Knihovní fond
v anglicky psaném
jazyce rozšířila
Krajská knihovna
v Karlových
Varech. V minu-
lých dnech tam
přibylo množství
anglické literatury
pro dospělé i dět-
ské čtenáře. „Za
nákupem nových
knih stojí naše
úspěšná spoluprá-
ce s British Coun-
cil (Britská rada),“
prozradila ředitelka knihovny
Eva Žáková. „Podařilo se nám
nakoupit knihy za 201 000 korun.
Britská rada je finančně plně
dotovala, a tak brzy čtenářům
nabídneme beletrii, odbornou
literaturu, CD i kazety, to vše
v angličtině, pro dospělé i děti.
V těchto dnech probíhá katalogi-

zace. Jde o 644
kusů, takže dokon-
čení celého procesu
p ř e d p o k l á d á m
k začátku nového
školního roku,“
doplnila ředitelka
krajské knihovny.
„Učitelům nabídne-
me kopírovatelné
materiály pro mlad-
ší studenty angličti-
ny. Z nabídky si jistě
vyberou i pokročilí
studenti. Ti, kteří už
v angličtině mohou

číst beletrii, si budou moci
vybrat z bezmála 300 titulů.
Nechybí mezi nimi například
Dr. Jekyll a Mr. Hyde, The Hobit,
The Lord of the Ring, History of
Britain a mnoho dalších,“ přiblí-
žila přírůstky do cizojazyčného
knihovního fondu krajské kni-
hovny ředitelka Žáková.       (RED) 

Anglické publikace 
obohatí krajskou knihovnu

Společnost ESTO Cheb, s. r. o. založená
v roce 1993 se od svého vzniku specializuje
na výrobu a služby v oblasti požární ochrany
a bezpečnosti průmyslu. Zpočátku se společ-
nost zabývala pouze výrobou a servisem
hasících přístrojů, samočinných hasících
systémů s plynnými hasivy a dozorovou čin-
ností v oblasti PO a BOZP. Od roku 1997 má
firma zavedený systém managementu jakos-
ti ISO 9001 v rámci kterého vyrábí své pro-
dukty. V roce 1999 získala společnost opráv-
nění k výrobě a údržbě hasících přístrojů pro
civilní i vojenské letectví a v současnosti je
jejich jediným výrobcem v celé ČR. 

V letech 2002 až 2003 realizovala firma
rozsáhlý projekt podporovaný v rámci pro-
gramu PHARE 2000 pod názvem „Transfer
vyspělých protipožárních technologií ze
země EU do ČR“. V rámci tohoto projektu
zahájila firma spolupráci s německou společ-
ností Kidde-Deugra. Zároveň rozšířila svoji
činnost o pravidelnou údržbu a opravy speci-
álních hasicích aplikací a detekčních systé-
mů kolejových vozidel ČD a vozů pražského
metra, údržbu speciálních hasicích aplikací
a hasicích systémů pro civilní a vojenské
letectví ČR a údržbu speciálních hasicích

aplikací a hasicích systémů u bojových vozi-
del AČR. Na základě zakoupeného know-
how  realizuje společnost ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí projekt
Halonové banky ČR. Jako jediná v ČR
a jedna z mála v Evropě provádí sběr, recyk-
laci, regeneraci, skladování a zneškodňování
látek poškozujících ozónovou vrstvu Země.

Zvláštní postavení v oblasti výrobních akti-
vit společnosti zaujímá výroba prostředku
pro likvidaci ropných a požárních havárií
BIOVERSAL. Tímto výrobkem s neomeze-
ným použitím demonstrovala společnost
svůj trvalý posun k používání ekologicky
čistých hasiv a ochraně životního prostředí
všeobecně.

Mezi další činnosti společnosti patří  reali-
zace  služeb v oblasti požární bezpečnosti
staveb, projekce, montáž a údržba  elektric-
ké požární signalizace, zabezpečovací signa-
lizace a kamerových systémů a projekce,
montáž a údržba  stabilních hasicích zařízení
s různými druhy hasiv,  údržba antiexploz-

ních systémů atd. V sídle společnosti je pro-
dejna, která se zabývá prodejem  širokého
sortimentu výrobků v oblasti požární ochra-
ny. Činnost společnosti ESTO Cheb, s.r.o. se
neomezuje pouze na oblast Karlovarského
kraje, ale je rozšířena po celé ČR. Některé
její výrobky jsou exportovány na trhy zemí
EU i mimo ni.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ZÁMĚRU 
REVITALIZACE AREÁLU INTERMILK

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
„Komerčně bytový komplex Karlovy Vary – revitalizace areálu Inter-
milk“ v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, s tím, že
záměr nebude dále posuzován dle citovaného zákona. Oznamovatel
může požádat příslušné správní úřady o potřebná povolení (stavební
úřad MM Karlovy Vary o vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení).

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ ZÁMĚRU 
„STAVEBNINY WELSTAM PLUS, S.R.O“

Krajský úřad Karlovarského kraje oznamuje, že bylo předloženo
oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Stavebniny
WELSTAM plus, s.r.o. v k.ú. Hradiště u Chebu, p.p.č. 34/1“. Před-
pokládaný záměr se týká nové prodejny stavebnin v okrajové části
města Chebu. Dotčený pozemek je lokalizován v průmyslové části
města, a to mezi ulicemi Pražská, Nižnětagilská, Karlovarská a želez-
niční tratí Cheb – Karlovy Vary. V souvislosti s realizací záměru
dojde k trvalému záboru cca 1,9 ha zemědělské půdy. Splaškové
vody budou odváděny na ČOV v areálu záměru, dešťová voda bude
čištěna odlučovačem ropných látek. Vyčištěné odpadní vody budou
odváděny do dešťové stoky a dále pak do řeky Ohře.

Stavba by měla být zahájena v březnu 2008 a dokončena v listopa-
du 2009. 

Představujeme firmu z kraje

Jedničkou v oblasti požární ochrany je ESTO Cheb

SC-71301/1

příští číslo vychází 14. května 2007 (uzávěrka inzerce je 3. května 2007)

inzertní oddělení: Roman Zápolský, mobil: 777 193 779, tel./fax: 35 35 49 133, e-mail: vary@consultants.cz

132 000 VÝTISKŮ ZDARMA 
do domácností od Aše po Žlutice

MUDr. Jana Jelínková

První mikroskopie temného pole v ČR
VYŠETŘENÍ Z ŽIVÉ KAPKY KRVE

Chcete se zbavit civilizačních nemocí? (akné, ekzémů, plísní, zánětů, migrén…)

Navštivte nás – léčíme příčinu, ne důsledky!
Info na tel.: 604 764 201, 602 193 113
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RODINNÉ DOMY ZA CENU BYTU

Velikost pozemku je 450 m2

Zastavěná plocha rodinným domem je 80 m2

Obytná plocha rodinného domu je 111 m2

Užitná plocha rodinného domu je 127 m2 včetně garáže

Zajistíme výhodné financování v plném rozsahu
www.skyinvest.cz
Volejte: 777 930 839, 603 245 135

včetně garáže a pozemku
Samostatně stojících rodinné

domy v Pampeliškové ulici

obce Jenišov, která přímo

navazuje na Karlovy Vary.
Nedá mi to nezačít otázkou, máte netradiční e-mail: bezpe-
cak@...cz. Má nějaký význam? 

Poskytuji služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.
Proto jsem se snažil najít adresu, která by alespoň trochu charakte-
rizovala moji práci. 

Aha, takže máte celkem blízko k týmové činnosti. Myslím, že
při cvičeních aktivních záloh tomu tak je. Nebo se mýlím? 

Při výcviku aktivních záloh, stejně jako v celé armádě, jde přede-
vším o týmovou práci, podloženou kamarádstvím a důvěrou ve své
„spolubojovníky“. 

Pamatuji se, že v minulosti se tvořily skvělé party, které se
scházely i mimo cvičení na nějakých čundrech, potlachu,
nebo třeba jen na posezení u piva v hospodě…

Nepochybuji o tom, že se příslušníci roty scházejí i při jiných příle-
žitostech, než je výcvik ve vojenském výcvikovém prostoru. Při výcvi-
ku je kamarádský duch velmi výrazný. Já osobně se stýkám i v běž-
ném životě s některými příslušníky roty, kdy společně oslavujeme
životní jubilea nebo jen tak vzpomínáme u skleničky dobrého moku. 

Vy jste u pěší roty v Karlových Varech. Jakou funkci v ní
zastáváte?

Byl jsem ustanoven do funkce velitele pěší roty.

Jak jste se k záložákům vůbec dostal a jak dlouho jste u pěší
roty v Karlových Varech?

Nějak ve mně ten voják pořád dříme. Asi proto, že jsem byl 20 let
vojákem z povolání. Sice u jiné zbraně a vojenské odbornosti, než
jsme nyní cvičeni. Lákal mě obsah výcviku, jak jsme tenkrát říkali,
blátošlapů. U roty jsem od jejího založení v roce 2003.

Když se řekne pěší rota, každý si vybaví něco jiného. Tedy já
určitě, od vojny mě už dělí nějaký ten pátek…

Charakter jednotky a systém výcviku je určen hlavně úkoly, které
by rota plnila v případě potřeby jejího nasazení. Obsahem intenzivní-
ho výcviku, který probíhá ve dvou jednotýdenních turnusech ve
výcvikovém prostrou, je neustálé zdokonalování vojenských znalostí
a schopností, od pořadové přípravy, znalosti základních řádů,
OPZHN, topografické přípravy, střelecké přípravy, zvyšování fyzické
zdatnosti, strážní služby, taktické přípravy, ženijní přípravy apod.
Nedílnou součástí je také dvoudenní intenzivní a nepřetržitý výcvik
formou bojové hry, kdy příslušníci roty plní náročné úkoly zaměřené
na fyzickou i psychickou odolnost dle taktického námětu. Jelikož se
scházíme pouze dvakrát do roka, probíhá výcvik od rána do večera
v terénu. Je znát, že vycvičenost jednotky se neustále zlepšuje. Dal-
ším cílem výcviku je schopnost roty pomáhat při různých mimořád-
ných událostech, jako jsou povodně a jiné živelní pohromy. Výcvik
komplikuje ta skutečnost, že počet příslušníků roty se snižuje. V prv-
ních fázích výcviku si někteří mysleli, že na začátku soustředění
navalíme sud a nějaké to zahušťovadlo, a až vystřízlivíme, půjdeme
zase domů. Tak ti odešli jako první. Pak se našel občas někdo, komu
se nechtělo pochopit, že na vojně platí nějaký řád, a v neposlední řadě
jsou problémy s uvolňováním „záložáků“ na cvičení. 

Co na to váš zaměstnavatel? Vím, že někteří nejsou moc rádi
za to, že jejich zaměstnanec tráví čas na cvičení místo v práci.
Musíte obětovat i svou vlastní dovolenou?

Jsem osoba samostatně výdělečně činná, takže mi starosti s pře-
mlouváním zaměstnavatele odpadají. Ale ze zkušeností ostatních pří-

slušníků roty vím, že jim zaměstnavatelé dělají nemalé problémy.
Někteří museli rotu opustit, protože jim hrozil vyhazov ze zaměstná-
ní. Řekl bych, že většina tento problém, aby se mohla účastnit cviče-
ní, řeší čerpáním dovolené. Nezbývá než všem záložákům za takovou
obětavost vyseknout hlubokou poklonu. 

Ale určitě to děláte rád, protože k tomu máte dobrý vztah…
Určitě to děláme rádi. Protože, kdo by neměl k práci aktivní zálo-

hy vztah, tak by dlouho u záložáků nevydržel.

Jak se taková jednotka doplňuje?
Těžko. O aktivní záloze se mezi veřejností toho moc neví, takže

noví záložáci přicházejí zřídka a ti, kteří by měli zájem o práci v aktiv-
ní záloze, musí projít náročným lékařským vyšetřením jako profíci.
Což je u některých z nás „veteránů“ vážný problém. Dalším problé-
mem je, že pokud zájemce nemá z dřívější doby základní službu,
musí absolvovat až osmitýdenní základní výcvik. Ale který zaměst-
navatel uvolní zaměstnance na tak dlouho, když stát nebude kom-
penzovat zaměstnavateli nepřítomnost zaměstnance na pracovišti?

Veřejnost si často plete služební poměr vojáka z povolání
s činností v Aktivní záloze ozbrojených sil ČR. Jaký je mezi
tím rozdíl?

Profík cvičí intenzivně a připravuje se pro různé situace v rámci své
profese. Záložák cvičí intenzivně v rámci výcvikových turnusů. 

A co na to vaše rodina? Máte budoucího malého vojáka?
Má rodina a určitě i rodiny ostatních příslušníků roty své záložá-

ky v jejich snažení podporují a fandí jim. Moje mladší dcera, jak se
zatím projevuje, by ráda vstoupila do řad vojenských  profesionálů. 

Co byste na závěr řekl těm, kteří uvažují o tom, stát se „zálo-
žákem“ u některé z jednotek Aktivní zálohy ozbrojených sil
ČR?

Nikdo se nemusí bát, že chodíme pouze pořadovým krokem, mlá-
tíme sebou od rána do večera o zem a vlečeme se blátem ověšeni
výzbrojí. Určitě se najde čas na zábavu a chvilku oddychu.

Děkuji za rozhovor, Mgr. Radek Komoráš – šéfredaktor
www.novakariera.cz

Aktivní záloha ozbrojených sil ČR očima
velitele jedné z pěších rot aktivní zálohy
V poslední době se začíná stále více hovořit o Aktivní záloze ozbrojených sil ČR. Podle ankety uveřejněné na inter-
netových stránkách www.novakariera.cz nemá více než padesát procent lidí o aktivní záloze vůbec ponětí. Rozhodli
jsme se, že veřejnosti činnost jednotek aktivní zálohy přiblížíme prostřednictvím velitele pěší roty Karlovy Vary. Na-
vštívili jsme tedy mjr. v zál. Pavla Kováčika. Pavel je šťastně ženatý, pyšný otec dvou dcer.
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Ředitel krajského úřadu informuje

Evropská unie má přímý vliv
na život občanů ve všech součas-
ných i budoucích členských stá-
tech. Díky širokému spektru
aktivit, politik a programů posky-
tují instituce EU zajímavé mož-
nosti dlouhodobé a uspokojující
pracovní kariéry, a to jak pro
zkušené experty v jednotlivých
oblastech, tak pro absolventy
vysokých škol bez rozsáhlé před-
chozí praxe. Stejně tak aktivity
institucí Unie nabízí občanům
ČR příležitosti pro časově ome-
zené pracovní uplatnění či získá-
ní jedinečných zkušeností a pro-
fesionální praxe pro uchazeče
bez vysokoškolského vzdělání.
Instituce nabízí svým zaměstnan-
cům poměrně výhodné podmín-
ky, ale uchazeči o trvalý i dočas-
ný pracovní poměr musejí projít
velmi náročnou výběrovou pro-
cedurou. 

Vzhledem k vícejazyčnému
pracovnímu prostředí může
Evropská unie nabídnout řadu
pracovních příležitostí tlumoční-
kům a překladatelům. Požaduje
se výborná znalost alespoň jed-

noho obvyklého pracovního jazy-
ka institucí Evropské unie, kte-
rými jsou francouzština, angličti-
na, němčina, či dvou oficiálních
jazyků Evropské unie. Nyní je
jich celkem 23. 

Většina příležitostí pro absol-
venty vysokých škol je v oblasti
administrativy a řízení. Evrop-
ská komise zaměstnává odborní-
ky i z řad vědců a výzkumných
pracovníků.

Uplatnění lze kromě jiného
nalézt v oborech informační
technologie, ekonomie, financí,
politických věd, auditu a práva. 

V zásadě platí, že občané ČR
se mohou ucházet o stálý pracov-
ní poměr trvalého nebo dočasné-
ho charakteru, sekondment (tzv.
národní detašovaní experti). Hlá-
sit se mohou i na stáže. 

Kde práci hledat?
Přijímání pracovníků do institu-

cí EU probíhá na základě konkur-
zů, které vyhlašuje Kancelář pro
výběr pracovníků (EPSO – Euro-
pean Personnel Selection Office). 

Výběrová řízení se vyhlašují
v Úředním věstníku Evropské
unie (Official Journal),  zveřejňo-
vána jsou rovněž na stránkách
EPSO a v denním tisku. Webové
stránky kanceláře EPSO jsou:
http://europa.eu/epso/. 

Neustále aktualizované nabíd-
ky práce v evropských institucích
lze nalézt také na internetových
stránkách Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR, www.mzv.cz. Zde je
odkaz Kariéra v zahraničí.

Uchazeči o práci v unijních
institucích, kteří úspěšně pro-
jdou konkurzem, jsou nejprve
zařazeni na takzvaný rezervní
seznam. Z něho si konkrétní
instituce vybírají vhodné adepty
na volná pracovní místa. Zařaze-
ní na rezervní seznam není tedy
zárukou získání místa v institu-
cích. Instituce samy průběžně
laureáty z rezervních seznamů
kontaktují a zvažují jejich vhod-
nost pro konkrétní volná místa.
Celkově je třeba počítat s tím, že
od momentu, kdy je laureát vyro-
zuměn o úspěchu v konkurzu,

může uběhnout několik týdnů až
měsíců, než je publikován celý
rezervní seznam a začne proces
umísťování laureátů. Tento pro-
ces sám trvá mnoho měsíců. I po
konečném umístění laureáta
a obdržení nabídky pracovního
poměru trvá několik týdnů až
měsíců, než umístěný laureát
absolvuje všechny nástupní pro-
cedury a stane se skutečně
zaměstnancem institucí. Na tyto
časové prodlevy je třeba být při-
praven a obrnit se trpělivostí!

LUCIE ŠEDIVÁ, 

VEDOUCÍ EUROCENTRA KARLOVY VARY

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Jak najít práci v institucích Evropské unie

Letos se už počtvrté rozběhl
výměnný pobyt na Střední prů-
myslové škole Ostrov. Studenti
druhého ročníku technického
lycea a několik málo dalších stu-
dentů přivítali trochu s obavami
v neděli 26. března německé stu-
denty z partnerské školy ve
Forchheimu. Po slavnostním při-
vítání se každý student z Čech
postaral o svého německého
kamaráda. Náš společný pro-
gram byl opravdu nabitý. Základ
tvořily výukové bloky, ve kte-
rých se studenti obou škol
seznamovali například s tvorbou
www stránek nebo programová-
ním. Více než do školy jsme se
ale těšili na výlety, exkurze a spo-
lečenské akce. Pondělní odpo-
ledne jsme strávili v Karlových
Varech, začali jsme na Krajském
úřadě, velký úspěch měla exkur-

ze v Becherovce, prošli jsme se
až na kolonádu a končili plavá-
ním v bazénu Thermal. Celé
úterý jsme prožili v Praze pro-
hlídkou historických památek
a exkurzí na letišti Ruzyně.  

Zatímco středa patřila soutě-

žím a hrám, čtvrteční dopoledne
zpříjemnila přednáška doktorky
Černohorské na téma česko-
-německá kultura. A večer se
hrál bowling. V pátek odpoledne
nás čekala exkurze do jáchymov-
ského dolu Svornost. Po návště-

vě města Jáchymov jsme se utka-
li ve hře „piškvorky“ a v PC hře.
V sobotu proběhlo odevzdání
závěrečných projektů, na kte-
rých pracovaly česko-německé
dvojice po dobu celého pobytu.
Po oficiálním zakončení následo-
val bohužel už jen poslední
večer. V neděli jsme posadili teď
už skutečné nové kamarády na
vlak mířící zpět do Německa. Mé
pocity z této akce jsou skvělé,
občas se sice program ve škole
trochu protáhl, ale byl připrave-
ný s velkou pílí a snahou zau-
jmout jak nás, tak německé stu-
denty. Ani minutu z celého týdne
jsem se nenudil. Navíc jsem si
skvěle procvičil angličtinu i něm-
činu. Samozřejmě, že se už teď
těším na náš týden v německém
Forchheimu, kam pojedeme 29.
dubna.    VOJTĚCH EHLICH, L3, SPŠ OSTROV

Brány veletrhu Urbis Invest se
v Brně otevřou ve dnech 17. až
21. dubna 2007. Tato akce je nej-
větším veletrhem
v oblasti investičních
příležitostí ve střední
Evropě. Navíc je jedi-
nečným fórem, na
kterém proběhne již
tradiční největší set-
kání starostů v rámci
14. Kongresu staros-
tů obcí a měst. Současně se na
veletrhu představí ucelená pre-
zentace zajímavých investičních
projektů prakticky všech krajů
ČR a samosprávných celků ze
Slovenska a Ruska. 

Mezinárodní veletrh investic,
financí, realit a technologií pro
města a obce je zaměřen přede-

vším na prezentaci regionů
a dotační programy Evropské
unie. Na toto téma proběhne na

veletrhu URBIS
INVEST konference
pořádaná minister-
stvem pro místní roz-
voj. Současně bude
po celou dobu konání
otevřeno poradenské
centrum, kde zástup-
ci ministerstev, věnu-

jící se evropské problematice,
budou zodpovídat otázky spoje-
né s čerpáním dotací. Komerční
segment se představí na „Burze
poradenských firem“, kde budou
zastoupeny společnosti připravu-
jící projekty na čerpání fondů
EU.         

(BEN)

V rámci Karlovarského kraje
je od jeho vzniku evidováno 351
opuštěných dětí, přičemž do
náhradní rodinné péče se poda-
řilo umístit 273 dětí.

Co to vlastně je náhradní
rodinná péče?

Náhradní rodinná péče je insti-
tut sociálně-právní ochrany dětí
určený dětem, které z různých
důvodů nemohou vyrůstat ve
vlastní biologické rodině. Jejím
účelem je poskytnout těmto
dětem péči co nejvíce se podoba-
jící péči biologické rodiny.

Formy náhradní 
rodinné péče

Jednou z forem je osvojení
neboli adopce. Nejvíce se přibli-
žuje péči v biologické rodině.
Osvojením dochází k přijetí cizí-
ho dítěte náhradními rodiči
v takové právní, citové a sociální
rovině, že vznikají vazby shodné
jako mezi biologickými rodiči
a dětmi. U osvojení rozlišujeme
osvojení zrušitelné, které může
soud zrušit z důležitých důvodů
na návrh osvojence (dítě) nebo
osvojitele (žadatel). Dále existu-
je osvojení nezrušitelné, kdy
jsou osvojitelé na základě roz-
hodnutí soudu zapsáni v matrice

místo rodičů osvojence. Pro
nezrušitelné osvojení je stanove-
na minimální věková hranice
osvojovaného dítěte jeden rok.
Toto osvojení nelze zrušit.
V obou případech vzniká osvoje-
ním poměr příbuzenský. Osvoje-
ní zrušitelné může být změněno
v osvojení nezrušitelné, nikoliv
však naopak. Osvojit dítě může
manželská dvojice, manžel(ka)
rodiče dítěte i osamělá osoba.
Další formou je osvojení dětí do
ciziny a z ciziny, tzv. mezinárod-
ní osvojení. Tato forma náhradní
rodinné péče je možným řeše-
ním v případě, že se pro dítě
nedaří najít náhradní rodinu
v zemi původu. U nás funkci
zprostředkovatele plní Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu
dětí v Brně.

Pěstounská péče

Další formou je pěstounská
péče. Jedná se o státem garanto-
vanou formu náhradní rodinné
péče. Dítě může být svěřeno do
pěstounské péče fyzické osobě
nebo do společné pěstounské
péče manželů. Pěstoun má
právo zastupovat dítě a spravo-
vat jeho záležitosti jen v běžných
věcech. K výkonu u mimořád-
ných záležitostí žádá souhlas
zákonného zástupce dítěte.

V případech svěření dítěte do
pěstounské péče není vyloučena
spolupráce s biologickou rodi-
nou dítěte, která je součástí pěs-
tounské péče. V praxi se uplat-
ňují dva typy pěstounské péče –
individuální a skupinová. Indivi-
duální probíhá v běžném rodin-
ném prostředí, skupinová v tzv.
zařízeních pro výkon pěstoun-
ské péče nebo v SOS dětských
vesničkách.

Zvláštní formou pěstounské
péče je potom pěstounská péče
na přechodnou dobu. Je určena
pro děti, které nemohou po urči-
tou dobu z velmi vážných důvo-
dů zůstat ve své vlastní biologic-
ké rodině. O děti pečují speciál-
ně školení pěstouni. Mají povin-
nost pracovat s biologickými
rodiči na vytváření takových
podmínek, jež umožní navrácení
dítěte zpět do rodiny, popř. jeho
umístění do rodiny náhradní.

Dalšími formami náhradní
rodinné péče je také výkon osob-
ní péče o dítě poručníkem a svě-
ření dítěte do výchovy jiné fyzic-
ké osoby než rodiče.

Odkud přichází dítě 
do náhradní rodinné péče?

Do náhradní rodinné péče jsou
svěřovány děti na základě roz-
hodnutí soudu. Návrhu na svěře-

ní dítěte do pěstounské péče
nebo osvojení by měl předcházet
tzv. proces zprostředkování, tj.
období příprav, prověřování
a posuzování jich samotných
a jejich rodiny, při kterém jsou
vytipováni vhodní žadatelé pro
vhodné děti. V obou případech
(tj. žadatelů i dětí) jsou tito zařa-
zeni do rejstříků dětí vhodných
do náhradní rodinné péče a rejst-
říků žadatelů o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče.
Tyto rejstříky si evidují krajské
úřady, ministerstvo práce a soci-
álních věcí a Úřad pro meziná-
rodněprávní ochranu dětí. 

Obecně lze říci, že do náhrad-
ní rodinné péče mohou být
umisťovány děti na základě sou-
hlasu rodičů nebo není jejich
souhlas potřebný, pokud po
dobu nejméně šesti měsíců sou-
stavně neprojevili tzv. opravdový
zájem o dítě. Souhlas není třeba
i v případě, že rodiče neprojevili
o dítě tzv. žádný zájem po dobu
nejméně dvou měsíců po naro-
zení dítěte. O těchto nezájmech
rozhoduje soud.

Postup při svěření dítěte 
do náhradní rodinné péče

Podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů,
může zajišťovat proces zpro-
středkování náhradní rodinné
péče do fáze vyhledávání vhod-
ných náhradních rodičů pro děti
stát prostřednictvím orgánů
sociálně-právní ochrany dětí, tj.

obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností, krajských
úřadů, ministerstva práce a soci-
álních věcí a Úřadu pro meziná-
rodněprávní ochranu dětí, a to
ve spolupráci s osobami pověře-
nými výkonem sociálně-právní
ochrany dětí. Ve fázi zprostřed-
kování kontaktu mezi náhradní-
mi rodiči a dětmi může vykoná-
vat svou roli pouze stát.

Pouze na žádost fyzické
osoby, která má zájem o náhrad-
ní rodinnou péči, lze svěřit dítě
do osvojení nebo do pěstounské
péče. Tuto žádost je možné si
podat jen na příslušném obec-
ním úřadu obce s rozšířenou
působností v místě trvalého byd-
liště žadatele. V rámci Karlovar-
ského kraje to jsou obecní úřady
v Aši, Chebu, Mariánských Láz-

ních, Kraslicích, Sokolově, Ost-
rově a v Karlových Varech je to
magistrát. Po posouzení a zpra-
cování všech dostupných infor-
mací se žádost předává na pra-
coviště krajského úřadu. Zde
jsou žadatelé vyzváni k psycho-
logickému vyšetření. Před přije-
tím dítěte se realizuje příprava
žadatelů, kterou zajišťuje kraj-
ský úřad, příp. pověřené osoby
poskytující sociálně-právní
ochranu, zpravidla prostřednic-
tvím seminářů a přednášek.
Žadatelům se poskytuje pora-
denská pomoc související
s osvojením dítěte nebo svěře-
ním dítěte do pěstounské péče,
včetně speciální přípravy k přije-
tí dítěte pěstounem na přechod-
nou dobu.

Dokončení příště

Na Urbis Invest jeďte
do Brna

Studenti z Ostrova hostili návštěvu z německé školy

Schody budovy krajského úřadu využili studenti ke skupinové fotografii.

Náhradní rodinná péče je novou šancí pro opuštěné děti
Dosud je u nás stále mnoho dětí, které byly rodiči opuštěny nebo jim hrozí, že opuštěny budou. Proto
potřebují včasnou, citlivou a účelnou ochranu. Zároveň existují manželství, která po dítěti touží, avšak
jejich touha zůstala nenaplněna. Jsou však i taková manželství, která již děti mají, ale v jejich rodině
a srdcích je ještě dostatek místa pro přijetí dalšího dítě. A právě vám, kteří se zabýváte podobnými
úvahami a rozhodujete se spojit svůj osud s osudem opuštěného dítěte, věnujeme následující řádky.

Převratnou technickou novin-
ku v podobě jednotného elektro-
nického odbavovacího systému
pro cestující ve veřejné dopravě
připravuje Karlovarský kraj.
Pasažéři už nebudou potřebovat
pro placení jízdného peněženku
ani hotovost. Nahradí je čipová
elektronická karta sloužící záro-
veň i jako elektronická peněžen-
ka. Tento sytém už s obrovský-
mi úspěchy funguje v Plzni, kde
byl uveden do provozu jako
první v republice. Cestující si ho
nemohou vynachválit. Karlovy
Vary se tak díky novému systé-
mu placení dopravy zařadí mezi
technicky nejvyspělejší města
v zemi.

Čipovou kartu si budou moci
cestující dobít v automatech
podobných bankomatům. S kar-
tou pak zaplatí v autobusové lin-
kové i městské a železniční
dopravě. „Karta ale bude sloužit
také jako elektronická peněžen-
ka, takže bude možné s pomocí
karty platit platby v divadlech,
kině, ve školních jídelnách.
Nebo může sloužit i pro identifi-

kaci osob, například pro školáky
ve školních objektech,“ vysvětlil
výhody čipové karty první
náměstek hejtmana Jan Zborník.

Rada kraje už schválila zadání
studie, která by odbavovací
systém komplexně řešila. Ze stu-
die vyplyne, kolik dobíjecích
automatů bude potřeba, a také
způsob, jak k nim přivést datové
spojení. Pohyby na peněžence se
totiž musejí uskutečnit v reálném
čase. Dokument by měl být
hotov do konce srpna a cena za
jeho zpracování by neměla pře-
výšit jeden milion korun.

Kraj chce na systém získat
peníze z Regionálního operační-
ho programu. Podle Jana Zborní-
ka by mělo jít o 60 milionů
korun, což by bylo pět procent
celkových nákladů. Další pro-
středky poskytne kraj. Systém
by měl začít fungovat od 1. ledna
2009. Aby se vyplatil měl by pra-
covat asi s 50 tisíci kartami. Jízd-
né placené kartami by mlo být
pro cestující levnjší než při plat-
bě v hotovosti.

(RED)

Čipové karty nahradí
hotové peníze
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího

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

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
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

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

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443 

martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

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

vedoucí odboru zdravotnictví
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.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

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

www.kr-karlovarsky.cz

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

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

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 

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

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

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

SC-71294/1

inzerce

Mezi 108 žadatelů a majitelů památek rozdělí letos Karlovarský
kraj ze svého rozpočtu deset milionů korun. Nejvíce peněz na opra-
vy a údržbu mohou očekávat hrady Hauenštejn, Hartenberg a Libá,
dále potom kostely v Hroznětíně a Sedlci. Každá tato památka by
měla získat příspěvek nejméně 200 000 Kč. Celý seznam žadatelů
musí ještě 19. dubna schválit krajské zastupitelstvo. 

Zatímco loni získalo příspěvek jen 84 žadatelů, letos už je jich 108.
Celkem se na krajském úřadě sešlo 178 žádostí o příspěvek. „Sna-
žili jsme se dát majitelům památek peníze tak, aby za ně mohli opra-
vit třeba střechu,“ řekl náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Behen-
ský. 

Kromě toho kraj letos rozděluje ještě dalších 9,6 milionu korun v
programu regenerace městských památkových rezervací a zón. „Je
vidět, že když se projedete po kraji, tak historická centra měst začí-
nají být hezká,“ dodal Jiří Behenský. Podle hejtmana Josefa Pavla
jsou zanedbané památky v kraji dědictvím socialismu. „Budeme se s
tím prát, ale je to nekonečný příběh.“ Nejvíce peněz dává letos kraj
na památky v bývalém okrese Karlovy Vary, kde 57 úspěšných žada-
telů získá 5,26 milionu korun. Na Chebsku získá 32 vlastníků pamá-
tek 2,88 milionu korun. Na Sokolovsko  putuje 1,8 milionu korun pro
19 úspěšných žadatelů.                                                                (BEN)

Do Broumova (Prommenhof)
přichází trasa č. 36 z Tachova.
Broumov je znám hraničním pře-
chodem do sousedního Němec-
ka, do Märingu. Stojí zde roman-
tický zámeček Neu Haimhausen
a několik chráněných stromů.
Z Broumova nás trasa povede
přes Chodovskou Huť a Tři
Sekery do Krásného na rozcestí
s trasou 361. Obce v této oblasti
vznikaly v souvislosti s těžbou
rudy. Obcím se říkalo Šmelctály -
Hutě a v minulosti zde byl čilý
průmyslový ruch. Kromě těžby
rudy (olova, kobaltu, stříbra
a mědi) a tavení kovů se zde
vyrábělo sklo a dřevěné knoflíky,
a v Krásném (Schönthal) skleně-
né lahvičky Odol. Z Krásného
sjedeme do Sekerských Chalup
(Hackenhäuser), kde stával
známý Schmidův mlýn Geissel-
mühle, a pokračujeme kolem
vodojemu do Staré Vody. Stará
Voda (Altwasser) byla v minulos-

ti poměrně velká obec, měla přes
1100 obyvatel. Můžeme zde
trasu opustit a navštívit met-
ternichovský zámek
Kynžvart vzdálený 2
km. Jinak pokraču-
jeme dále do Vyso-
ké (Maiersgrün),
kde stojí za to pro-
hlédnout si
zachráněné torzo
kostela sv. Jana
Křtitele. Z Vysoké se
svezeme z kopce do Dol-
ního Žandova (Unter Sandau)
s kostelem sv. Michaela a pokra-
čujeme dále do Salajny. V Salajně
(Konradsgrün) se vyráběla potaš
(uhličitan draselný) neboli salaj-
ka a byla používána při výrobě
barviv, skla a mýdla. Salajna je
dnes poměrně zachovalou archi-
tektonickou památkou. Tvoří ji
převážně uzavřené čtyřstranné
dvorce, podle krajiny původu
často označované jako „francké“.

V Salajně trasa odbočuje k ná-
draží a pokračuje přes Palič

(Palitz), Lažany (Losau)
a Lipovou. Pak projede-

me Všeboří na křižo-
vatku do Hrozňato-
va. Zde je rozcestí
s cyklotrasou
2056, která vede
na hraniční pře-

chod v Hrozňato-
vě. Pokračujeme

dál a na následující
křižovatce odbočíme

vlevo, projedeme přes Háje na
Klášterní dvůr a přes sídliště
Skalka přijedeme na hráz pře-
hrady Skalka. Ta byla postavena
v roce 1964 pro udržování hladi-
ny řeky a pro potřeby elektráren
na Ohři. Ale to už jsme vlastně v
Chebu. Z hráze pak pokračujeme
po proudu řeky, projedeme pod
chebským hradem k dřevěnému
krytému mostu. Podobný most
nalezneme na Ohři též v Kyn-
šperku a v Radošově. Zájemci
o prohlídku hradu si mohou
vyšlapat krátké stoupání ke
vchodu v minulosti významného
císařského hradu. Pokračujeme
po tarase kolem empírové
vyhlídky Chebská stráž na statek
Stein, kde je příjemné posedět na
občerstvení. Odtud je to už jen
kousek k jedné z nejmladších
sopek ve střední Evropě –
Komorní hůrce. Pak už přijíždí-
me do Františkových Lázní. Zde
stojí za to navštívit kromě jiného
i Aquaforum, kde můžeme
nechat ulevit našim svalům při

vodních masážích. Dále pokraču-
jeme kolem rybníku Amerika
s chráněným územím vodních
ptáků, přes Dvoreček na hrad
Seeberg se zajímavou hradní
kuchyní. Potom směrem do Voj-
tanova projedeme Poustkou
s opraveným historickým holub-
níkem a kolem Prüllerova křížku
v Zeleném Háji a přijedeme
k dalšímu hradu - Vildštejn ve
Skalné. Starý románský hrad byl
před několika lety opraven a pře-
stavěn na restauraci. Naše trasa
pak pokračuje přes Velký Luh
a pak do Plesné. Plesná
(Fleißen) byla rozvinutým prů-
myslovým městem, měla v roce
1928 celkem 24 továren a více
než 100 drobných živnostníků,
řemeslníků a koncesionářů.

Z Plesné jde trasa přes Vackov do
Lubů (Schönbach). V Lubech se
od počátku 17. století začalo
s výrobou hudebních nástrojů,
zpočátku jako domácké malový-
roby přes manufakturu, později
tovární výroby až se pak stala
hlavním zdrojem obživy zdejších
lidí. Na náměstí u sochy houslisty
je rozcestí s CT 2132 (na hr. pře-
chod) a 2180 (na Libocký Důl)
a vede tudy NS Lubsko. Trasa
nás dál zavede přes Počátky již do
horských obcí Kraslice, Bublava,
Jelení, Horní Blatná až na konec
naší trasy v Božím Daru.

Tak hodně zdaru. Bye-Bike!
Více informací o trase nalezne-

te též v programu CYKLOTRASY
v oblasti Západočeské lázně na
www.cyklotrasy.info. 

Cyklotrasy v kraji

Cyklotrasa KČT č. 36 – Magistrála spojuje Šumavu a Krušné hory
ZASTÁVKY VLAKŮ JSOU POBLÍŽ TRASY V OBCÍCH TACHOV, S. VODA, D. ŽANDOV, SALAJNA, LIPOVÁ, CHEB, F. LÁZNĚ, VOJTANOV, SKALNÁ, V. LUH, LUBY, KRASLICE, POTŮČKY

Celá cyklotrasa č. 36 (též Magistrála) spojuje Šumavu a Krušné hory od Všerub až po Měděnec a cel-
kem je dlouhá 273 km. V Karlovarském kraji je to nejdelší cyklotrasa, měří zde 139 km od Broumova
až po Boží Dar. Trasa je po celém karlovarském úseku vcelku dobře značená a srozumitelná, ale pokud
ji chcete projet celou a ještě si prohlédnout zajímavosti na ní, je vhodné ji plánovat na 2 až 3 dny.

Komorní Hůrka – vstup do štoly

Statek Stein

Majitelé památek získají
příspěvek na jejich údržbu

Měsíc březen již několik let
není jen měsícem knihy, ale také
internetu. Proto krajská knihovna
tradičně připravuje programy,
které s používáním internetu sou-
visejí. Novinkou letošního března
byla soutěž pro děti, které proká-
zaly schopnost vyhledávat na
otázky ohledně regionu odpovědi
na internetu. „Celkem 48 dětí
soutěžilo ve dvou věkových kate-
goriích a prokázaly, že o Karlo-
varském kraji vědí i dokážou najít
skutečně hodně informací,“ zhod-
notila akci zástupkyně ředitelky
krajské knihovny Jitka Banzeto-
vá. „Vzhledem k tomu, že soutěž
Víš nebo najdeš? nejen ukazuje,
co mladí návštěvníci knihovny
dovedou, ale navíc je samotné
obohacuje, chceme pokračovat i v
dalších letech, samozřejmě s
novými, obměněnými otázkami,“
doplnila Jitka Banzetová. 

(RED)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ DĚTI V I. KAT:

1. Martin Mikulecký, 
10 let, ZŠ Krušnohorská 

2. Marie Horová, 
10 let, ZŠ Dvory 

3. Nikola Riedlová, 
10 let, ZŠ Dvory 

II. KAT:
1. Pavel Teleki, 

12 let, ZŠ Dvory 
2. Jan Hora, 

16 let, ZŠ Dvory 
3. Miroslav Hrouda, 

15 let, ZŠ Otovice

Znalosti dětí prověřil
při soutěži internet
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● Měsíčník Karlovarského kraje ● Registrováno pod číslem MK ČR E 14716 ●  vydává Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r .o. ●  vydavatel Jan Čížek (777 311 436), cizek@consultants.cz; šéfredaktor David Hrdina (377 322 972), hrdina@consultants.cz ●

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

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

Mládež – jednotlivci
Michaela Dani – SKP Hvězda Karlovy Vary, judo
Petra Rohanová – TK Gejzírpark Karlovy Vary, tenis
Tomáš Jaroš – LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích
Jan Klepáček – SK Shotokan Ryu Karate Rotava, karate
Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary – běžecké lyžování

Dorost, junioři
Kateřina Dobrovolná – TJ MTG Hraničář Cheb, minigolf
Dana Fialová – TJ Olympionik Cheb, cyklistika
Lukáš Cibulka – TJ Baník Sokolov, vzpírání
Tomáš Vika – YC Cheb, jachting

Václav Zich – Školní atletický klub Chodov, atletika
Dorost SK Liapor Karlovy Vary, Doubí – nohejbal

Dospělí
Klára Lochová – SK Kickbox Chodov, kickbox
Monika Preibischová – AC Slovan Mariánské Lázně, atletika
Vendula Vokalová – SK Kickbox Chodov, kickbox
Richard růžička – SKP Hvězda Karlovy Vary, karate
Základní organizace AVZO Cheb – sportovní střelba

Handicapovaní sportovci
Milan Man – SK Kontakt Karlovy Vary, plavání

SKV Nowaco Sharks Karlovy Vary – sledge hokej

Trenéři

Miloš Černý – SK Kickbox Chodov, kickbox
Martin Rubeš – Lokomotiva Karlovy Vary, šerm

Sportovní legenda

Jaroslav Kolář – TK Lokomotiva Karlovy Vary, tenis

Nejlepší sportovec 2006

Lukáš Bauer, odchovanec LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích

Nejlepší sportovci Karlovarského kraje za rok 2006

V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH CENY PŘEVZALI: 

Josef Laufer byl jako vždy elegantní. Ocenění se dočkali také jednotlivci z řad nejmladších sportovců.

Vzpěrače Lukáše Cibulku ocenili senátor Jan Horník a náměstek hejt-
mana Jiří Behenský (zleva).

Titul sportovní legendy převzal z rukou hejtmana Josefa Pavla tenista
Jaroslav Kolář.

Mezi handicapovanými sportovci kraloval plavec Milan Man.

Juniorským kolektivem roku se stali nohejbalisté z Doubí.

Půvabná Vendula Vokalová patří mezi kickboxovou elitu.

Sportovní střelci z Chebu zvítězili mezi kolektivy dospělých.

Dokonalou práci odvádí trenér úspěšných kickboxerů Miloš Černý. Nevšední exhibici předvedli letečtí modeláři. (11x foto archiv)

Nezapomnělo se ani na trenéry kickboxu a šermu.


