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Sportovcem kraje vyhlášen Lukáš Bauer
Už potřetí se stal nejlepším sportovcem roku v Karlovarském kraji vynikající běžec na lyžích Lukáš
Bauer. Kdo jiný by si víc zasloužil Cenu hejtmana – unikátní porcelánový pohár kombinovaný s křišťálem od šéfdesignéra Thunu Jiřího Laštovičky – než čerstvý vítěz Světového poháru! Jiný výsledek se při
vyhlášení 7. ročníku nejlepších sportovců kraje v hotelu Richmond ani nečekal.

Lukáše Bauera, rodáka z Božího Daru a odchovance karlovarského Slovanu, vybrala
občanská sdružení i účastníci

ankety, kterou vyhodnotila
sportovní komise při krajské
radě Karlovarského kraje. Vítěz si odnesl vavříny za skvělou

Ještě před vyhlášením výsledků ankety přijal Lukáše Bauera hejtman
Josef Pavel. „Jsi vzorem především pro mladé lidi, kteří vidí, že stojí za
to, o něco usilovat a prát se,“ poděkoval vítězi Světového poháru hejtman
a předal superúspěšnému běžkaři šek na sto tisíc korun. „Mým nejbližším
cílem je mistrovství světa v Liberci. I tam bych si chtěl splnit sportovní
sen,“ přiznal Sportovec roku Karlovarského kraje.

Sloupek hejtmana
Vážení
čtenáři,
Vítejte
nad stránkami dubnového
měsíčníku Karlovarského
kraje. Nosným tématem tohoto čísla je sport. Karlovarský
kraj opět slavnostně vyhlašoval sportovní osobnosti za
uplynulý rok, a musím přiznat,
že rozhodně bylo z čeho vybírat. Velice mě těší, že náš kraj
má špičkové reprezentanty ve
všech věkových kategoriích,
již od těch nejmladších. Je to
pro mně příslib, že sport má
v našem kraji nejen úspěšnou
současnost, ale také budoucnost.
Měl jsem to štěstí se během uplynulého měsíce setkat s mimořádně úspěšnými
sportovci i sportovními týmy.
Patří mezi ně bez diskuse vítěz Světového poháru v běhu
na lyžích Lukáš Bauer. Zlato
již také získali karlovarští hokejoví junioři a sledgehokejisté. Samozřejmě bych týmu
HC Energie přál, aby doplnil
dokonalý hattrick karlovarského hokeje v letošní sezoně
a získal extraligové zlato. Pravdou však je, že už sama účast
ve finále play-off je největším
úspěchem karlovarského hokeje v jeho dlouhé historii.
Podobné historické okamžiky prožívají v těchto dnech
i basketbalistky karlovarské
BK Lokomotiva, které se opět
poprvé v historii karlovarského basketu propracovaly do
play-off ženské basketbalové
ligy, když předtím získaly druhé místo ve středoevropské
ženské lize.
Letošní jaro tedy v našem
kraji viditelně přeje vrcholovým sportovcům. Chtěl bych
jim všem poděkovat za to, jakým způsobem náš kraj reprezentují. Dokazují, že ačkoliv
jsme krajem relativně malým,
máme mimořádné osobnosti,
které obstojí v konkurenci.
Na shledanou nad květnovým číslem měsíčníku vašeho
kraje.
VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL

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

reprezentaci České republiky
i kraje. „Vážíme si, že Lukáš je
vynikajícím vzorem pro mládež
v kraji,“ poděkoval držiteli křišťálové špičky ze Světového poháru v běhu na lyžích hejtman
Josef Pavel.
Celkem bylo v kraji nominováno devadesát sportovců
a jednadvacet kolektivů. Sportovní legendou vyhlásila komise někdejšího úspěšného boxera a nynějšího funkcionáře
TJ Baníku Sokolov Štefana Kovačiše. Za kolektivy bodovaly
basketbalistky BK Lokomotivy,
za dorost vítězové hokejové ligy junioři HC Energie a starší
žákyně Volejbalového klubu
Karlovy Vary.
Ocenění dalších sportovců kraje na str. 3
(KÚ)

PersONA kraje

Starostka Tří Seker Dagmar Strnadová: Uklizená náves je nejlepší reklama.
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Ekologie
Lukáš Bauer okamžik předtím, než mu hejtman Karlovarského kraje Josef
Pavel předal cenu pro Nejlepšího sportovce roku.

Basketbalistky byly stříbrné Rumuni navázali kontakty
Zástupce ženského basket- hrával můj bratr, já za Thermii,
balového týmu BK Lokomotiva sice nikdy v nejvyšší soutěži, ale
Karlovy Vary s manažerem klu- o to víc jsme se hecovali.“ Připobu Romanem Malečkem a trené- mněl, že Karlovarský kraj podrem Jiřím Bártou přijal hejtman poruje ženský profesionální basKarlovarského kraje Josef Pavel. ketbal již čtvrtým rokem. „Věřím,
Hráčky se pochlubily nedávným že jsme důvěru kraje i dalších
stříbrem ve Středoevropské žen- sponzorů nezklamali. Ze 7. místa
ské lize CEWL, díky kterému je tehdy jsme se dostali do elitmezinárodní basketbalová fede- ní nadstavbové skupiny A1, kde
race FBA počítá mezi 50 nejlep- jsme nyní třetí,“ dodal manažer
ších týmů v Evropě. „Náš hlavní Maleček.
(KÚ)
cíl je teď uspět v nejvyšší národní
soutěži Trocal.
Jsme v playoff a máme
ambice uspět
v semifinále,“
netajily sebevědomí hráčky.
Hejtman
úspěšnému týmu poděkoval
za špičkovou
reprezentaci
Karlovarského
kraje a zavzpomínal na své ro- Do závěrečných bojů play-off popřál hejtman basketbaky pod košem: listkám hodně sportovního štěstí a úspěchů. Na některý
„Za Lokomotivu zápas je přijde určitě povzbudit.

Na setkání s představiteli Karlovarského kraje, Regionální hospodářské komory Poohří a zástupci
firem z našeho regionu přijel začátkem dubna rumunský chargé
d’affaires Dan Balanescu. Hned po
svém příjezdu komentoval zástupce rumunského velvyslanectví
provoz na silnici I/6 z Prahy do
Karlových Varů s nadějí, že se po
dokončení rychlostní komunikace
R6 výrazně zkrátí čas na absolvování této trasy. Rumunsko charakterizoval jako zemi zajímavou
pro evropské investory, která nabízí rozumnou cenu pracovní síly
a přehledný daňový systém. Dan
Balanescu se také zmínil o boomu na rumunském realitním trhu
a o rozmachu stavebnictví a průmyslu stavebních hmot. Potenciál
má Rumunsko tradičně i v cestovním ruchu. Obchodní rada velvyslanectví Mircea Borza informoval
vedení kraje mimo jiné o vzniku
rumunských průmyslových zón
a technologických parků. Hejtman
Josef Pavel představil region, který
je druhým nejnavštěvovanějším
místem v zemi. „Provozujeme ta-

Téma
Rumunští diplomaté sondovali
v Karlovarském kraji půdu, aby
po nich mohli přijet s konkrétními
návrhy spolupráce zástupci firem.

ké jedno ze čtyř mezinárodních
letišť v České republice,“ upřesnil
hejtman. Seznámil rumunského
hosta s produkcí porcelánu, skla
a minerálních vod. Jedním z témat
byly zkušenosti s evropskými fondy a čerpání peněz na regionální
projekty. „Rozvoji regionu nejvíce
pomáhají investice do infrastruktury,“ uvedl první náměstek hejtmana Jan Zborník. V závěru setkání
chargé d’affaires Dan Balanescu
informoval přítomné o plánu vypravit do Karlovarského kraje misi
rumunských podnikatelů, kteří
přijedou navazovat nové obchodně(KÚ)
ekonomické vztahy.

Na mikroregion Kamenné Vrchy kraj nezapomíná
Po Kraslicku a Nejdecku byly
dalším mikroregionem na cestovní mapě hejtmana Karlovarského
kraje Josefa Pavla Kamenné Vrchy.
Zahrnuje okolí měst Luby, Plesná
a Skalná. Jedná se o mikroregion
s mnohasetletou tradicí výroby
hudebních nástrojů. Ne náhodou
byl proto první zastávkou hejtmana podnik Strunal v Lubech. Krajskou návštěvu přivítala ředitelka
podniku Ivana Stolařová. Podnik
zaměstnává v současnosti 242
zaměstnanců, ačkoliv tlak posilujícího kurzu koruny nutí i tohoto
tradičního exportéra k úsporným
opatřením. Ředitelka vyslovila lítost z odchodu houslařské školy
z Lubů, ačkoliv zároveň připustila,
že většina jejích absolventů neměla zájem ve firmě pracovat, spíše
hledali možnost pracovat individuálně, v mistrovských dílnách.
Přesto se podle jejích slov snaží se
školou blíže spolupracovat a studentům nabízet perspektivu světově známé značky. Nevýhodnému
kurzu eura a dolaru se podnik
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Hejtman mezi dětmi domova v Plesné.

snaží čelit zaměřením na východní trhy, překvapivě i na trh Číny
a Koreje.
Jako další přivítal hejtmana ředitel Dětského domova Plesná
Petr Křepelka. Představil budovu
domova, která byla postavena
v roce 1929 a v posledních letech
přestavěna v souladu s předpisy

na domov rodinného typu, tedy
tvořený několika domácnostmi.
Domov nabízí své kapacity 48 dětem, v současnosti má 45 dětských
obyvatel, o které pečuje 25 zaměstnanců. Většina obyvatel domova
byla samozřejmě vzhledem k pracovnímu dni ve škole, v domově se
hejtman setkal jen s těmi nejmen-

Evropsky významné lokality –
předmět tzv. smluvní ochrany.
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šími. Dalším cílem návštěvy byla
továrna firmy apt Skalná, s.r.o.,
významný zpracovatel hliníkových
profilů. Jednatel firmy Tomáš Polák seznámil hejtmana s rozvojovými záměry firmy, která hodlá
rozšířit výrobu a přesunout se do
průmyslové zóny města Chebu.
V současnosti zaměstnává 240 zaměstnanců a za jeden z největších
problémů stěhování považuje Tomáš Polák právě jejich každodenní
dopravu do zaměstnání. Poukázal
i na to, že v kraji je trvalý nedostatek kovoobráběčů.
Poledne patřilo pracovnímu
setkání hejtmana se starosty
obcí a měst mikroregionu Kamenné vrchy, tedy měst Skalná, Plesná a Luby a obcí Křižovatka, Nový Kostel, Velký Luh,
Třebeň a Milhostov. Hlavními
tématy diskuse byla dopravní
infrastruktura, tedy především
silnice II. třídy číslo 212 a 218,
spojující Luby s Kynšperkem
nad Ohří a Kraslicemi.

V sociální oblasti má kraj do
budoucna jasnou vizi.
strana 5

Střípky
FIRMA BYLA VYBRÁNA
Nezávislý forenzní audit v Karlovarské krajské nemocnici provede pražská společnost KPMG
Česká republika Audit, s.r.o. Byla
vybrána na doporučení komise
ze sedmi uchazečů, protože splnila všechny zadávací podmínky
výběrového řízení a nabídla nejvýhodnější cenu. Audit hospodaření
krajské nemocnice za uplynulé
čtyři roky bude probíhat šedesát
dní od podpisu smlouvy s auditorskou firmou. Cílem auditu je
odhalit příčiny vysokého schodku
v hospodaření nemocnice. Výsledky by mohly být známy v červnu.
Kraj za provedení auditu zaplatí
šest milionů 600 tisíc korun. (KÚ)

KRAJ BUDE MÍT SKANZEN
Hrázděný statek v Milíkově na
Chebsku plánuje koupit Karlovarský kraj. Usedlost by byla využita
jako stálá expozice historie lidové
kultury. Záměr, který musí ještě
schválit krajské zastupitelstvo, bude
uskutečněn v souladu s koncepcí
dokumentační, odborné a prezentační činnosti Krajského muzea.
Zachovalá usedlost z roku 1781 je
na seznamu nemovitých kulturních
památek a byla jen málo narušena stavebními úpravami. Spolu se
statkem získá muzeum také 600
předmětů lidové kultury Chebska,
jako nábytek a zemědělské stroje.
Za objekt kraj zaplatí 4 miliony 400
tisíc korun a mobiliář v hodnotě
600 tisíc uhradí muzeum, jemuž
polovinou částky přispěje minister(KÚ)
stvo kultury.

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.

Pokračování na straně 8
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Luboš Orálek chtěl vidět kontrasty
karlovarské nemocnice
V doprovodu ředitele karlovarské
nemocnice MUDr. Jiřího Štefana
a hlavní sestry Hany Klusáčkové
pokračoval krajský radní a člen
představenstva KKN, a. s., Luboš
Orálek v prohlídce jednotlivých částí krajské nemocnice. Po Chebu
a Sokolově tak přišla na řadu nemocnice v Karlových Varech. „Je
to další logický krok k tomu, abych
získal detailní přehled o fungování jednotlivých oddělení nemocnic,
a mohl jsem se tak při jednáních
představenstva opřít o vlastní zkušenost,“ vysvětlil Luboš Orálek.
Krajský radní si prohlédl z poloviny zrekonstruovanou budovu,
kde sídlí mimo jiné chirurgické
obory, pracoviště nukleární medicíny a své místo tady mají i operační
sály. V roce 2004 byla dokončena
rekonstrukce objektu, který bude
v budoucnu napojen na plánovaný
pavilon urgentní medicíny a centrálního vstupu. První dojem z nemocničního prostředí určitě příjemně
ovlivní fakt, že je každé z rekonstruovaných pater barevně odlišeno. Na oddělení urologie, které má
lůžkovou, ambulantní a operační
část, je patrná snaha zdravotníků
o moderní a svěží vzhled pracoviště,
které si samo shání sponzory na
kvalitní vybavení včetně nábytku.
„Svou image si musí vytvořit každé
oddělení samo,“ poznamenal k tomu ředitel nemocnice Jiří Štefan.
Další zastávkou na cestě po nemocnici je chirurgie a traumatologie. Podle slov zdravotníků je
jedním z nejpalčivějších problémů
dneška systém vzdělávání sester,

které i po dokončení školy musí
pracovat tři roky pod odborným
dozorem, pak teprve získají sesterskou akreditaci. „Věřím, že při
délce studia pak sestry nemají
motivaci zůstat u péče o pacienty,
ale míří například ke studiu medicíny,“uvedl radní. Právě z důvodu
nedostatku středního zdravotního
personálu byla v říjnu loňského
roku v nemocnic uzavřena jedna
chirurgická stanice. Na jednotce
intenzivní péče se potýkají zdravotníci s nedostatkem lůžek a chybějícím zázemím. „Nový pavilon
urgentní medicíny a centrálního
vstupu by měl být jednoznačným
řešením, které bude pro karlovarskou nemocnici znamenat zároveň
centralizaci JIP,“ podotkl ředitel
nemocnice. Řešily se také pod-

mínky odměňování sester. Letos
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel prosadil plošné navýšení
platů středního zdravotnického
personálu, podle jeho dohody s
výkonným ředitelem nemocnice
Janem Ferencem se bude v příštím
období odměňování diferencovat.
„Na základě tohoto návrhu by měla vzniknout komise výkonného
ředitele, která stanoví principy
odměňování a tyto nové zásady
by měly začít platit v příštím roce,“ poznamenal Štefan a dodal,
že plošné odměňování středního
zdravotnického personálu považuje za nespravedlivé.
ARO (ICU) moderně vybavená
jednotka o šesti lůžkách spolu s jedním lůžkem Emergency, v malém
představuje to, co by měl v budouc-

nu obsáhnout pavilon centrálního
příjmu. Přijíždějí sem akutní případy z celého regionu a občas tady
kvůli nedostatku místa musí lékaři
improvizovat. „Není výjimkou, že
přijímáme pacienty i ze Sokolova
a Chebu, kteří by podle našeho
názoru mohli být ošetřeni v tamních nemocnicích,“ konstatoval primář ARO MUDr. Roman Brázdil
s tím, že nejde o to, někomu někde
brát práci, ale logicky směrovat
adekvátní specializovanou péči do
jednoho místa. Personál oddělení
se na druhou stranu může pochlubit pochvalou státního zdravotního
dozoru, který ocenil, jak je na ARO
dodržován hygienicko-epidemiologický režim.
Propastný rozdíl mezi jednotlivými částmi karlovarské nemocnice
bije do očí při přechodu z ARO na
plicní a poté na infekční oddělení nemocnice. Zastaralé pracoviště sice
září čistotou, nicméně jeho vybavení pamatuje několik desetiletí. Dalším námětem k zjednání nápravy
byl tedy pro krajského radního právě dlouhodobý problém infekčního
oddělení s ucpávající se kanalizací
nebo elektrickými rozvody.
Vítanou tečku za dnešním putováním karlovarskou nemocnicí bylo
setkání se zaměstnanci, kteří v uplynulém měsíci oslavili padesátiny.
Vedení nemocnice pro ně připravilo
posezení s občerstvením. „Myslím,
že se tahle novinka setká s pozitivním ohlasem a všem jubilantům
přeji zdraví a mnoho pracovních
úspěchů,“ uzavřel Luboš Orálek.
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Kraj rozdělil peníze na lesy
Karlovarský kraj schválil letos první žádosti o příspěvky
na hospodaření v lesích. Jednotlivé subjekty si mezi sebou
rozdělí více než 2,3 milionu
korun. „Peníze jsou určeny majitelům lesů na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
a na ekologické a k přírodě
šetrné technologie. Obce pak
mohou ještě žádat o příspěvek
na obnovu lesů poškozených
imisemi,“ uvedl radní kraje pro
oblast životního prostředí Luboš Orálek s tím, že peníze
jsou poskytovány i nájemcům,
kteří předloží při podání žádosti nájemní smlouvu a souhlas
vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci. Žádost
o příspěvek na obnovu lesů
poškozených imisemi mohou
podat všichni vlastníci lesa
v pásmech poškozených imisemi. Příspěvky kraj vyplácí žadatelům několikrát ročně, letos
by celkem mohl vyplatit až 15
milionů korun, záležet ale bude
na počtu žádostí. V loňském
roce přispěl Karlovarský kraj
na lesní hospodářství částkou
9,6 milionu korun.
Nejvíce peněz dává Karlovarský kraj na obnovu lesních
porostů. Z aktuálně schvalovaných žádostí dostanou lesní
společnosti přes 440.000 a obce
dalších 812.000. Naopak nejméně žadatelé čerpají příspěvky

na obnovu lesů poškozených
imisemi. O tyto peníze zažádalo
jen město Jáchymov, dostane
od kraje 237.000 korun.
O žádostech o příspěvky do
200.000 korun, u nichž není žadatelem obec, už rozhodli krajští radní. Celkem šlo o více než
553 tisíc korun. O zbývajících
příspěvcích v posledním kole
žádostí musí rozhodnout zastupitelstvo. Karlovarský kraj má
rozlohu 331.541 ha, z toho je
140.687 ha lesa, což je 42,1 procenta území. Podle údajů krajského úřadu je ve správě Lesů
ČR 64,82 procent lesního porostu, tedy 91.200 ha. Celkem
17.166 ha spravují města a obce
a 13.293 ha jsou vojenské lesy, které spravuje ministerstvo
obrany. Zbývající lesy spravují
soukromí majitelé.
(KÚ)
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(KÚ)

Ředitel krajského úřadu informuje
týkala vedení ÚSP PATA Hazlov, Domova
pro osoby se zdravotním postižením, kdy
si opatrovník stěžoval na to, že nedostává pravidelná vyúčtování úhrad za svého
opatrovance. Vyúčtování bylo předkládáno
pouze opatrovanci – klientovi ústavu. Oprávněným a částečně oprávněným stížnostem
byly navrženy odpovídající závěry a nápravná opatření.
V loňském roce bylo podáno celkem 9 podnětů, všechny byly vyřízeny v zákonné lhůtě.
Jednalo se například o podnět ke změně
v jízdním řádu, podnět ke zlepšení cestování
vlakem, podnět k šetření neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Podněty občanů
byly přezkoumány, případně postoupeny ministerstvu vnitra.
Co se týče žádostí a oznámení, zabývali se
loni úředníci 25 případy. V osmi z nich nebyl
krajský úřad kompetentní k jejich řešení
a postoupil je příslušným orgánům. Další
žádosti a oznámení se týkaly požadavků na
pomoc při řešení různých tíživých situací v soukromém životě, žádostí o prošetření postupu lékařů při ošetření a podobně.
Všechny případy byly důkladně prošetřeny,
o čemž byl vždy žadatel nebo oznamovatel
písemně informován.
Za rok 2007 byla podána jen 1 petice.
Byla namířena proti průjezdu osobních vo-

zidel přes hraniční přechod Doubrava–Bad
Elster, odsouhlasený usnesením krajského
zastupitelstva v souvislosti se vstupem ČR
do schengenského prostoru. V odpovědi na
petici byla občanům Doubravy a Kopanin
vysvětlena legitimita a správnost usnesení
zastupitelstva ve vztahu k návrhu řešení
silničního přeshraničního spojení Doubrava
–Bad Elster.
Od ledna do dubna 2008 zatím krajský
úřad eviduje 29 podání, z toho 4 stížnosti
vedené podle správního řádu.

SC-80508/1

Se žádostmi o byt či o peníze nebo se stížností na to, že nebyl vyhlášen v obci konkurz
na starostu – i s takovými záležitostmi se na
krajský úřad obraceli v uplynulém období
občané našeho regionu. Musím říct, že asi
nejkurióznější byla stížnost na úředníky
našeho úřadu, kteří prý hanobí Stvořitele.
A právě její pisatel přímo na krajském úřadě
vyhrožoval násilím a zdemoloval část zařízení kanceláře.
Během loňského roku krajský úřad obdržel celkem 110 podání občanů. Adresátem,
kterému jsou podání určena, je velmi často
hejtman Karlovarského kraje, ale i vedení
krajského úřadu nebo jednotlivé odbory.
Agendou petic a stížností se zabývá odbor
správních agend a dozoru, krajský živnostenský úřad.
Podíváme-li se na statistiku roku 2007,
v tomto období bylo podáno celkem 64
stížností, což činí 73 procenta počtu evidovaných stížností z předchozího roku. I když
mají odpovědní úředníci vyřídit stížnost maximálně do 60 dnů, průměrná doba loni
činila necelých čtyřiadvacet dní. Obsah stížností nejčastěji směřoval na postup nižšího
samosprávného celku, tedy na obce. Z 64
žádostí byla 1 oprávněná, 22 neoprávněných
a téměř 40 žádostí nespadalo do kompetence krajského úřadu. Oprávněná stížnost se

Roman Rokůsek

inzerce

Ë Nové vozy
Ë Možnost leasingu
Ë Možnost odpočtu DPH
Ë Ihned k odběru

Hlavové airbagy, xenonové světlomety,
vyhřívaná sedadla, parkovací senzory,
interiér Alcantara, ad.

AUTO DONTH s.r.o.
Hroznětínská 233
Karlovy Vary – Otovice
Tel. +420 731 506 840
Prodej vozidel: 11-17 hod.

w!}vkuêjluh

4x airbag, centrální zamykání
dálkově ovládané, 15“ hliníková kola,
klimatizace Climatronic, tempomat, ad.
w!}vkuêjluh

SC-80509/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Slovo zastupitele

Mým koníčkem je práce pro obec
„Žádné záliby nestíhám. Veškerý můj čas zabere práce pro
obec. Nelituji ale toho. Jsem
pyšná na to, co se nám tu povedlo,“ říká starostka Tří Seker
na Chebsku Dagmar Strnadová.
Jejím krédem je Nikdy to nevzdávej, neboť nic není nemožné! Podle ní je uklizená a čistá
náves nejlepší reklamou. „Městská závist k nám ještě nedorazila. Zakládáme si na dobrých
sousedských vztazích. Fungují
tu spolky jako rybáři, hasiči, kynologové. Pospolitost existuje
a lidi si pomáhají. To mi dělá
největší radost,“ přiznává svérázná hlava obce.

Židle starostky jí patří devět
let. Za tu dobu se Tři Sekery rozrostly z 660 na 830 obyvatel a dál
se staví. Mladí lidé odtud neutíkají, ale naopak se sem stěhují.
V pracovně starostky je zeď plná
ocenění a titulů jako Vesnice roku. Dostali modrou i oranžovou
stuhu. Už je nemá kam dávat.
„Šlo by to všechno rychleji, nebýt byrokracie a různých
konzultačních firem, co se přiživují na každém projektu z peněz EU. Studie proveditelnosti
a analýzy přínosů to jen zdražují a odčerpávají peníze, které
by mohly smysluplně sloužit.
Lepší je udělat kus kanalizace

než platit konzultanty,“ míní starostka.
Kdysi trénovala krasobruslaře. V lednu byla po 25 letech
znovu na ledě, celé dva dny.
Kdyby led vydržel, dostala by
se prý zpět do formy. Fyzičku
v úřadě potřebuje na každodenní souboje. Zatím ji byrokrati neutahali. Miluje rychlá
rozhodnutí stejně jako rychlou
jízdu. Mladší syn Filip dělal mechanika Romanu Krestovi, ještě
když jezdil škodovky. Zkoušeli v okolí rychlostní zkoušku.
„Můj sen je, aby mne jednou
v erzetě svezli,“ přiznává sta(RED)
rostka nabitá energií.

Mám slabost pro zbloudilé psy.
Jeden si našel můj dům. Měl do
krve odřené packy a utekl z technoparty. Dalšího jsem našla v příkopu. Mám teď doma dva a další
papírové kolem sebe, říká starostka Tří Seker Dagmar Strnadová.

Ocenění dalších sportovců Karlovarského kraje
Dana Fialová – cyklistika – silniční a dráhová, Tělovýchovná jednota Olympionik Cheb
Petr Smitka – motokros, ÚAMK Motoklub Karlovy Vary
Václav Zich – atletika, Školní atletický klub Chodov

Dokončení ze str.1

Kromě běžce Lukáše Bauera, boxera Štefana Kovačiše, basketbalistek BK Lokomotivy a mistrů juniorské hokejové ligy z karlovarské HC Energie byli v rámci ankety Nejlepší sportovec roku
Karlovarského kraje oceněni tito sportovci a mužstva:

LUDĚK NĚMEC, KRAJSKÝ ZASTUPITEL

Dospělí – jednotlivci

Žáci – jednotlivci
Jan Klepáček – SK Shotokan Ryu Karate Rotava (karate)
Jakub Lihl – vzpírání, Tělovýchovná jednota Rotas Rotava
Petra Nováková – běžecké lyžování, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary – horská kola, TJ Slávia Karlovy Vary
Petra Rohanová – tenis, Tenisový klub Gejzírpark Karlovy Vary
Michaela Zárubová – jachting– třída optimist, Jachtklub Cheb

Lukáš Cibulka – vzpírání, Tělovýchovná jednota Baník Sokolov
Klára Lochová – kickbox, Sportovní klub Kickbox Chodov
Tomáš Lhotský – motokros, ÚAMK Motoklub Karlovarského
kraje
Petr Novák – běžecké lyžování, LK Slovan Karlovy Vary – x-terra
(terénní triatlon), X-team BaNo Karlovy Vary
Milan Šperl – běžecké lyžování, odchovanec LK Slovan Karlovy Vary

Žáci – kolektiv

Handicapovaní sportovci

Volejbalový klub Karlovy Vary – volejbal – starší žákyně

Jiří Berger – sledge hokej, SKV NOWACO SHARKS Karlovy Vary

Dorost, junioři – jednotlivci

Trenéři

Jakub Dědeček – judo, Sportovní klub policie Hvězda Karlovy
Vary
Martin Jiskra – x-terra (terénní triatlon), X-Team BaNo Karlovy
Vary

Jan Novák – běžecké lyžování, LK Slovan Karlovy Vary – x-terra
(terénní triatlon), X-team BaNo Karlovy Vary
Václav Zronek – vzpírání, Tělovýchovná jednota Rotas Rotava
(KÚ)

Smluvní ochrana Evropsky významných lokalit (EVL)
6. března 2008 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn seznam
evropsky významných lokalit.
EVL jsou oblastmi s jedinečnými výskytem vybraných druhů
rostlin a živočichů (např. tetřívek obecný, losos atlantský,
čolek velký aj.) nebo přírodních stanovišť (např. suťové
lesy, rašelinné lesy, smilkové
louky apod.). Tímto dnem začala třicetidenní lhůta, během
které měly příslušné orgány
ochrany přírody (Krajský úřad
Karlovarského kraje) povinnost
upozornit vlastníky pozemků na
základě zákona o ochraně přírody a krajiny o možnosti smluvní

Jako každý rok bude i letos zastupitelstvo Karlovarského kraje
schvalovat rozdělení finanční pomoci obcím kraje z Programu obnovy
venkova. V rámci tohoto programu
bude rozděleno 21 milionů korun.
Požadavky obcí jsou dvojnásobné,
tato situace se opakuje a je na Karlovarském kraji a jeho zastupitelstvu,
jak finanční prostředky, pokud možno spravedlivě, rozdělí.
Program obnovy venkova byl
schválen krátce po vzniku kraje

a je zaměřen na rozvoj malých
obcí s počtem obyvatel do dvou
tisíc, a na rozvoj mikroregionů.
Rozpočty malých obcí mnoho
prostoru pro rozvoj neposkytují. V čele těchto obcí je často
neuvolněný starosta i zástupce
starosty, a v případě, že se obec
rozhodne realizovat nějakou investiční akci, je na nich, aby vše
zajistili. Od projektové dokumentace, stavebního řízení, financí
až po výběrové řízení na dodavatele. Žádost o podporu z Programu obnovy venkova je až na
konci nelehké cesty k realizaci
akce a získané finanční prostředky jsou jistě konkrétní pomocí.
Některé akce vycházejí z územního plánu obce, to je v současné
době věc velice aktuální, řada
obcí pořizuje nové územní plány.
I zde přichází Karlovarský kraj
s pomocí.
Do programů, které Karlovarský kraj schválil na podporu
rozvoje obcí, se zapojuje čím dál,
tím více žadatelů, což je v zájmu
celého kraje.

ochrany evropsky významných
lokalit.
Smluvní ochrana řeší péči
o území soustavy Natura 2000,
konkrétně o EVL. „V podstatě
je v nich i nadále umožněno
hospodařit, a to v řadě případů
tak, jak jsou vlastníci doposud
zvyklí,“ vysvětlil krajský radní
Luboš Orálek. Pokud jim však,
v rámci smlouvy, vyplyne nějaké
omezení, či budou muset změnit
způsob hospodaření, bude tato
změna finančně kompenzována.
V případě, že nebude smlouva
o hospodaření v EVL uzavřena,
přistoupí příslušný orgán ochrany přírody v průběhu šestileté-

ho období od zařazení EVL do
národního seznamu k vyhlášení
lokality formou správního řízení
za zvláště chráněné území.
Vyhlášky o smluvní ochraně
by měly být zveřejněny na úředních deskách příslušných obcí,
dále na úředních deskách obcí
s rozšířenou působností a Karlovarského kraje. Lhůta pro podání
přihlášek ke smluvní ochraně
EVL vyprší 6. června 2008. Bližší
informace jsou k dispozici na
www.kr-karlovarsky.cz. Případné dotazy lze vyřídit telefonicky,
elektronickou poštou nebo osobním jednáním.
Karlovarský kraj má ve své

kompetenci zabezpečení ochrany 21 evropsky významných lokalit. Jedná se o tyto EVL:
EVL Krušnohorské plató – západní část, EVL Krušnohorské
plató – východní část, EVL Javorná, EVL Pískovna Erika, EVL
Ostrovské rybníky, EVL Blažejský rybník, EVL Vysoký kámen,
EVL Borecké rybníky, EVL
Nadlesí, EVL Doupovské hory,
EVL Kaňon Ohře, EVL U Sedmi
rybníků, EVL Rudné, EVL Vysoká Pec, EVL Vladař, EVL SOOS,
EVL Týniště, EVL Střela, EVL
Lomnický rybník, EVL Bystřina
– lužní potok, EVL Bochov.

Fakta o prodeji LDN v Chebu
Budovu léčebny dlouhodobě nemocných převzal Karlovarský
kraj v rámci převodu státního majetku na kraje. Léčebnu provozovala společnost Carvac, s.r.o. Nájemní smlouvy byly pro majitele, tzn. pro Karlovarský kraj, značně nevýhodné a vzhledem
k potřebným investicím do objektu začal Karlovarský kraj jednat
s nájemcem o prodeji této budovy. Bohužel ani po letech jednání
nebylo dosaženo přijatelné dohody, a proto se na jaře 2007 kraj
rozhodl zveřejnit záměr prodeje této nemovitosti.

Znalecký posudek ohodnotil
cenu budovy na 33,7 mil. Kč.
O koupi objektu projevilo zájem několik zájemců, přičemž
jediný, RNDr. et MUDr. Milena
Škábová, nabídl cenu odpovídající výši znaleckého posudku. Prodej měl být schválen
zastupitelstvem kraje 20. 9.
2007, přičemž dva dny před
projednáním paní Škábová od
koupě písemně odstoupila, důvody uvedla profesní, osobní
a zdravotní. Rada kraje proto
znovu zveřejnila záměr prodeje, s přísnějšími podmínkami,
mezi které patřil i závazek zachovat v objektu minimálně po
dobu deseti let stejné služby.
Zájem projevili opět tři zájemci,
všichni také uvedli své podnikatelské záměry, jak chtějí s objektem naložit v budoucnosti.
Podnikatelské záměry však
nebyly vyjádřeny ve srovnatelných údajích. Rada kraje proto
uložila upřesnit podnikatelské
záměry, a zároveň zajistit, aby

investice související s těmito
podnikatelskými záměry byly
realizovány do 4 let od podpisu
smlouvy o prodeji. Případné nesplnění těchto podmínek podléhá finanční sankci. Zájemci
doplnili své nabídky dle požadavků, včetně záruk za splnění
svých investičních záměrů.
Na základě těchto údajů byl
jako nejlepší vybrán záměr
Ing. Milana Mikuše, který
nejen nabídl nejvyšší hodnotu investic a zároveň v součtu
kupní ceny a investic nejvyšší
nabídku, ale i nejvyšší zajištění investic, tedy směnku na
hodnotu investic. Také nabídl
nejkonkrétnější plán investic,
který odrážel dobrou znalost
objektu a jeho nejnutnějších
potřeb.
Zastupitelstvo Karlovarského
kraje proto dne 13. března 2008
rozhodlo o prodeji objektu léčebny dlouhodobě nemocných
v Chebu tomuto zájemci.
(KÚ)

(KÚ)
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Z dravotnictví v kraji

Česká zdravotní se brání...
PŘEVZATO Z KARLOVARSKÉHO DENÍKU, VYDÁNÍ 9. 4. 2008
„Novému managementu KKN jde o to vytvořit si finanční polštář,“ říká David Hanzl
Poslední kapkou, která vyvolala potřebu České zdravotní se ozvat a reagovat, bylo vystoupení Jiřího
Fojtíka, současného předsedy představenstva KKN, na jednání krajského zastupitelstva s informací, že
hospodářský výsledek Krajské karlovarské nemocnice (KKN) za loňský rok je - 121 milionů korun, tedy
o dalších 40 milionů více, než se původně předpokládalo.
S Davidem Hanzlem, bývalým předsedou představenstva KKN, jsme si povídali nejenom o tomto
hospodářském propadu, ale také o tom, jak to bylo s jejich „zlatými padáky“ či zda představenstvo
jednalo a pronajalo hemodialýzu v KKN.

Je pravda, že jste před vstupem (nebo krátce po svém
vstupu) do Krajské karlovarské nemocnice nabízeli možnost její privatizace?
Jestli máte na mysli prezentaci,
kterou dneska operuje senátor
Horník, tak je totožná s tou, která
je tuším z roku 2004 a o žádné privatizaci tato prezentace nic nevypovídá. Nikdo z České zdravotní
se záměrem privatizace nepřišel
a nebylo to nikdy ani jejím záměrem. Tato varianta prostě vůbec
nebyla na stole a nikdy nebyl ani
žádný takový požadavek z kraje.
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ní z Krajské karlovarské
nemocnice…
Striktně odmítám, že bychom
byli odvoláni. My jsme měli řádnou smlouvu na dobu určitou.
Odzačátku bylo naprosto jasné,
že kraj si dal následující úkoly:
Provést úspěšně fúzi, sjednotit
prostředí, navrhnout způsob,
jak optimalizovat zdravotní péči,
a na to vypsal výběrové řízení
a uzavřel s námi smlouvu na
dva roky od 1. ledna 2006 do 1.
prosince 2007. To bylo od počátku zřejmé, stejně tak, jako bylo
zřejmé, co se bude dál dít. To
znamená, že bylo na kraji, jak se
na základě optimalizace dále rozhodne, jakým způsobemto bude
nadále řídit. Jestli vypíše výběrové řízení na personální obsazení,
nebo zda vypíše jiné výběrové
řízení. Takže nebylo to tak, že
bychom byli „ukončeni“ a posláni pryč. Nikde jsme ve smlouvě
neměli nic o tom, jestli se bude
prodlužovat nebo něco takového.
Prostě smlouva vypršela.

A co, řekněme, podřeknutí
pana profesora Köcka?
Ale prosím vás, pan profesor
Köck, když v nějakém rozhovoru
v rakouském tisku komentoval
situaci státního a privátního zdravotnictví, tak to tu bylo samozřejmě vytrženo z kontextu a stalo
se to předmětem ostré kritiky.
Pan Köck reagoval, ač nemusel,
odstoupením z představenstva
společnosti. Jednoznačně ale odmítám, že by jeho, jak vy říkáte Takže k tomu ekonomicképodřeknutí, mělo být nějakým mu propadu…
jasným signálem k privatizaci.
Co se týká hospodářského výsledku, je naprosto jasné, co se
Je jasné, že při sloučení
tam událo. Poslední účetní závěrnemocnic Karlovy Vary,
ka, která byla ještě pod naší kontSokolov, Cheb zřejmě musí
rolou, skončila - 52 milionů s tím,
dojít k dočasným výdajům
že meziroční nárůst osobních
(například na společný softnákladů byl přes 60 milionů, tak
ware), ale cílem kraje bylo
za měsíc prosinec, tedy v době,
dlouhodobě ušetřit. Dle
kdymy jsme tu už fakticky nebyli,
dostupných uveřejněných
tak skončil výsledek hospodaření
dat však ekonomický propad na - 121 milionů. To znamená, že
za rok 2007 činil sto dvacet v prosinci, kdy je všeobecně ve
zdravotnictví zřejmé, že je to mějedna milionů. Můžete to
síc útlumový, tak za tento měsíc
nějak vysvětlit?
Nespecifikoval bych to tak, se účetně udělalo - 71 milionů?
že šlo kraji jenom o to ušetřit
peníze. Cílem kraje bylo centra- Ale vždyť jste před chvílí
lizovat, tedy vytvořit ze třech ne- řekl, že jste měli smlouvu až
mocnic jednu, vytvořit jednotné do konce roku, takže snad
prostředí, pravidla a metodiku. odpovídáte také za prosincoVyužít synergické efekty a říct, vou ztrátu?
Ale účetní závěrky se dělají až
jak by se měla restrukturalizovat
zdravotní péče, aby bylo opti- k pětadvacátému následujícího
málně využito smluvní ujedná- měsíce. Jednoznačně říkám, že
ní zdravotních pojišťoven. To si účetnictví je věc, kdy vy můžete,
myslím, že byl správný záměr a zdůrazňuji legálními postupy,
a to, že očekáváte od těchto kro- výrazně zhoršit nebo případně
ků úspory, jde paralelně s tím. Je zlepšit hospodářský výsledek.
důležité si ale také říct, v jakém Ajestli je v tuto chvíli zřejmé, že
meziroční nárůst osobních náčasovém horizontu.
kladů je přes 70 milionů, jestliže
na základě výsledků kolektivního
Takže k tomu hospodářskévyjednávání je tam další 30 miliomu výsledku, který vedl
nový nárůst, tak samozřejmě jako
k odvolání České zdravot-

nový management, co uděláte?
Pokud možno se pokusíte účetně
a legálně zhoršit hospodářský
výsledek pokud možno co nejvýše, abyste si vytvořil polštář na to,
že příští rok nebude žádná nula,
žádných padesát nebo osmdesát,
ale že to bude výrazně přes sto
milionů a mohl jste říct – „no jo,
no tak my tady lepíme díry, které
tu vznikly v průběhu loňského
roku.“ Tady chci zdůraznit, že
jestliže se někteří zástupci z karlovarské nemocnice vyjadřují ve
smyslu, že tam vypadávají kostlivci po České zdravotní, tak asi
je nutné podotknout, že účetnictví je jednotné a vedl ho současný předseda představenstva
Mgr. Fojtík, čili jestliže například
primář Žák říká, že tam prostě
jsou nějaká pochybení, tak buď
říká – ano, Karlovarští pracovali
špatně, a nebo má informace, že
nepracovali špatně, a pak tedy
vědomě lže a je to na pováženou,
což je horší. Nyní jde prostě novému managementu o to vytvořit si finanční polštář a poškodit
Českou zdravotní.
Můžete zveřejnit, s jakým
odchodným, tedy „zlatým
padákem“, odešli zástupci
České zdravotní z KKN?
Nevím, co si představujete pod
pojmem „padák“, já si představuji milionové částky, ale tady
musíme oddělit jednu zásadní
věc. Smlouva s Českou zdravotní
prostě vypršela. My, kteří jsme
se podíleli na řízení, jsme měli
smlouvy pracovně právní s KKN,
tedy s žádnou Českou zdravotní
ani s krajem ani s nikým jiným.
Po ukončení smlouvy s Českou
zdravotní jsme odešli ze svých
postů dohodou s odstupným tří
průměrných platů. Tedy výrazně
nižší částkou, než bychom mohli
požadovat na základě manažerské smlouvy i na základě zákoníku práce.
Ještě k hemodialýze – jak to
bylo s jejím údajným pronájmem firmě Fressenius?
Dohody s firmou Fressenius
byly dojednány a byly předloženy návrhy na představenstvu.
Tamto bylo také odhlasováno,
takže já teď očekávám, že se nyní budou naplňovat další ujednání už s novým představenstvem.
(KARLOVARSKÝ DENÍK)
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Fakta o dění v karlovarské nemocnici
Karlovarská krajská nemocnice hospodařila za roky 2006
a 2007 s celkovou ztrátou 121
milionů. Bohužel, v současném
systému zdravotnictví to není nic
neobvyklého, podobným výsledkům čelí i mnohé jiné. Tohoto
výsledku se však rozhodli využít
Evropští demokraté pánů Horníka a Kotka, kteří ochotně organizovali demonstrace a zajistili
i advokáta, který měl vybírat od
zaměstnanců nemocnice výpovědi. Pan Horník neustále rozhlašuje, že se chystá privatizace
nemocnice, ačkoliv nikdo jiný
podobné informace nemá.
Evropští demokraté prostě zoufale hledají téma do nadcházejících voleb. Zdravotnictví je téma
věčné a „vděčné“, ještě dlouho
na něm bude co kritizovat. Bohužel, ani nový management, vzešlý
z dohody s karlovarskými primáři
a odboráři Lékařského odborového klubu LOK, nebude mít rychlé řešení k nápravě. Jen na letošní
rok nám předkládá finanční plán
se ztrátou 80 miliónů, a ukazuje
se, že i finanční plán příštího roku bude obsahovat ztrátu dalších
desítek miliónů korun. Výsledek
se zdá být opět podobný.
Je to tedy tak, že demonstrace,
výpovědi a mediální přestřelky
měly jeden jediný cíl. Nikoli zlepšit chod nemocnice, ale vytvořit
půdu pro novou politickou stranu pro krajské volby. Ta má sice
v názvu slušnost, ale pod vedením Evropských demokratů se
viditelně řídí heslem „účel světí
prostředky“. Sám jsem ovšem
zvědav, nakolik oběma stranám
může vystačit jedno téma až do
krajských voleb.
Jsem však optimista a věřím, že bez ohledu na politické
hrátky malých stran do tří let
dosáhneme našeho cíle, to znamená vyrovnaného hospodaření nemocnice. V krátké době

bude vedení kraje projednávat
poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje na úhradu nejnutnějších
pohledávek nemocnice. Zároveň
ale předesílám, že dlouhodobě
není možné zdravotnictví takto
mimořádně dotovat na úkor školství, kultury, sociálních služeb,
dopravní obslužnosti, silničního
hospodářství, podpory venkova
či sportu. Vyvolali bychom tím
značný a pochopitelný odpor našich obcí i našich občanů. Když
je možné dosahovat vyrovnaného hospodaření jinde, věřím, že
to musí jít i u nás.
Vyzývám proto nový management, aby hledal cesty, jak hospodaření narovnat. Nemocnice
má nové představenstvo, které
také vzešlo z dohody mezi krajem, primářským sborem a odboráři LOK. V nové dozorčí radě
společnosti jsou zastoupeny opoziční strany krajského zastupitelstva. Věřím, že to vše tvoří dobrý
základ pro společné řešení systémových problémů, ve kterých se
naše nemocnice nachází.
Rád bych také věřil, že se diskuse o dalším vývoji krajského
zdravotnictví přenese z ulice
do nemocnice, že se místo demonstrací dočkáme skutečných
návrhů řešení. Vím, i podle
ohlasů zaměstnanců nemocni-

ce, že vynucené podávání výpovědí, ačkoliv byli ujišťováni, že
na ně nikdy nedojde, rozhodně
k dobré atmosféře v karlovarské
nemocnici nepřispělo. Je velmi
pravděpodobné, že se nová politická strana bude usilovně snažit
na radu pánů Horníka a Kotka
udržovat trvalé napětí mezi personálem nemocnice a vedením
kraje. Byl bych však rád, kdyby
se podobné nátlakové akce na
zaměstnance již neopakovaly.
Nejdůležitější pro mne je, a věřím že i pro nás všechny jako
občany kraje a uživatele služeb
našich nemocnic, že nemocnice,
navzdory svým vnitřním problémům nadále dobře fungují,
mají kvalitní a slušně placený
personál a neomezují zdravotní
péči. Je jednoznačné, že musí
následovat určitá racionalizace,
ale ta se bude týkat především
nezdravotních činností.
Ano, Karlovarská krajská nemocnice má problémy, a není
zdaleka sama – stačí se podívat
na podobná zařízení jinde v České republice. Já však věřím, že
každý problém má řešení. Je jen
potřeba pokračovat v započaté
práci, a hledat způsob, jak současný stav změnit.
JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

inzerce
SIMPLY CLEVER

Poite si nyní nový vz Škoda Fabia
a ušetete až 70 000 K*.
Zárove získáte:
• klimatizaci,
• metalickou barvu,
• výhody ptidveového vozu,
• vz s nejvtším vnitním prostorem ve své tíd,
• airbagy idie a spolujezdce,
• boní airbagy,
• ABS,
• pípravu pro uchycení 2 dtských
sedaek s bezpenostním systémem Isofix (= upevnní sedaky
pímo ke karoserii).
Navštivte nás proto co nejdíve,
tšíme se na Vás.
* Maximální cenové zvýhodnní je platné pi
využití originálního financování od ŠkoFINu.
Nabídka je limitovaná potem voz.

Evropsky významné lokality v kraji – 2. část
V minulém vydání Hejtmanských listů jsme vás informovali o zveřejnění národního seznamu evropsky
významných lokalit (EVL) ve Sbírce zákonů. Jedná se o oblasti s výskytem jedinečných druhů rostlin
a živočichů nebo přírodních stanovišť. Karlovarský kraj je povinen zabezpečit ochranu celkem 21 těchto stanovišť podle národní a evropské legislativy. Představili jsme vám EVL Nadlesí, EVL Kaňon Ohře,
EVL Doupovské hory a EVL Krušnohorské plató.

Další evropsky významnou lokalitou na území Karlovarského
kraje je EVL Ostrovské rybníky.
Tato lokalita má celkovou rozlohu
121 hektarů a leží v katastrálním
území Ostrova, Hájku u Ostrova
a Bystřice u Hroznětína. Soustava rybníků je mezi ostatními
EVL specifická tím, že ji obývá
jediný předmět ochrany – čolek
velký, což je živočišný druh úzce
spjatý s prostředím, v němž žije.
Jen stabilní biotop v okolí rybníků mu zajišťuje dostatek potravy.
Na okraji města Ostrov lze také
nalézt další z evropsky významných lokalit – Borecké rybníky.
Jedná se o část soustavy chovných rybníků s cennou pobřežní
zónou, která poskytuje životní
podmínky řadě živočichů a rostlin. Žije tu čolek velký, skokan
hnědý nebo užovka obojková.
Oblast je vyhledávaným hnízdištěm vodních ptáků, například la-

butě velké, potápky roháče a sezonně se zde vyskytuje i volavka
popelavá. Nelze opominout ani
vzácné a zajímavé druhy hmyzu,
jen vážek žije v oblasti na 20
druhů.
Mezi Bernovem, Rudným a Vysokou Pecí u Nejdku se na více
než 400 hektarech rozkládá EVL
Rudné. Krajina si uchovala svůj
venkovský ráz a chráněny jsou
zde především horské sečené louky, přechodová rašeliniště nebo
třasoviště. Z nejvzácnějších rostlin
je třeba zmínit suchopýr úzkolistý
nebo prstnatec listnatý, vřesoviště
obývají cenné druhy hmyzu jako žluťásek borůvkový nebo můra vřesová. Tento druh biotopu
může vážně poškodit nevhodné
provádění meliorací, mechanické
poškození v důsledku těžby dřeva,
ale i pasoucí se zvířata.
V téže oblasti, jen o něco jižněji, se nachází EVL Vysoká Pec

o rozloze 210 hektarů. Předmětem ochrany jsou na tomto území
druhově bohaté smilkové louky,
evropská suchá vřesoviště, rašeliniště nebo horské sečené louky. Tato lokalita je ve srovnání
s ostatními EVL více chráněna
před povětrnostními vlivy a díky
stálejšímu klimatu tady rostou
staleté bučiny se specifickým
podrostem a charakteristické
podhorské rostliny, jako je koprník štětinolistý a různé druhy
vstavačů. Živočišnou říši zastupují tetřívek obecný či chřástal
polní. Také v tomto případě je
třeba šetrně, ekologicky pečovat
o lesní porosty a nezanedbatelný
vliv na stabilitu oblasti má pravidelné kosení luk.

VYM TE SVÉ STARÉ AUTO ZA NOVÉ
S VÝHODOU AŽ 70 000 K
Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc voz 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

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

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

(KÚ)

V příštím vydání Hejtmanských listů: EVL Javorná,
EVL Pískovna Erika, EVL
U Sedmi rybníků, EVL SOOS.

www.kr-karlovarsky.cz

Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax: 354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

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

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz
SC-80496/1
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V sociální oblasti má kraj do budoucna jasnou vizi
nování, aby nám společně pomohli
zmapovat potřeby v této oblasti
a možné způsoby jejich naplnění,“
doplnila vedoucí odboru sociálních
věcí KÚ KK Stanislava Správková.
Novým projektem, na jehož realizaci by chtěl kraj získat další
evropské finance, je plán přeměny
dvou pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením na
místo, kde budou moci žít v přirozeném prostředí, podobném životu
jejich vrstevníků, a se zázemím
pro podporu jejich individuálních
schopností. Součástí projektu je
také přemístění mentálně postižených obyvatel z ústavů do chráněného bydlení s využitím například
služeb osobní asistence tak, aby se
mohli začlenit do běžného života za
branami ústavu. „Jedná se pochopi- Rekonstrukce domova pro seniory v Kynšperku bude pokračovat.
telně o ty osoby, které jsou schopDomov se zvláštním režimem Matyáš si pochvalovali hejtmanovi kraje
ny žít mimo ústav a samozřejmě zážitkem. Na základě stanovených přeměny jednoho zařízení by bylo
senioři v Nejdku.
mimo něj žít chtějí,“ uvedla Ellen kritérií byl do projektu vybrán Do- možné získat až 110 milionů koVolavková s tím, že pro některé mov pro osoby se zdravotním po- run. K transformacím zmíněných
budova zateplovat. Pokračuje také tovatele sociálních služeb ve výši obyvatele ústavů se toto zařízení stižením v Mariánské a Domov pro zařízení by mělo docházet od jara
rekonstrukce chebského Domova 205 milionů korun, na rok 2008 stalo oázou bezpečí a jeho opuš- osoby se zdravotním postižením tohoto roku až do roku 2010.
(KÚ)
pro seniory Spáleniště v Chebu. „Za už to bylo 220 milionů korun. „Je tění by bylo příliš traumatizujícím PATA v Hazlově. Na investice do
tuto akci kraj zaplatí okolo 14 mili- to výsledek našeho kvalitně zpra- inzerce
onů korun,“ upřesnila Ellen Volav- covaného střednědobého plánu
ková. Stavebními úpravami prošel rozvoje sociálních služeb, který
už loni rovněž Domov pro seniory se stal klíčovým dokumentem při
v Hranicích.
obhajování výše dotace,“ vysvětlila
STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT, S. R. O.
Od roku 2007 se výrazně změ- radní. Z Fondu na podporu nestátnila struktura financování služeb ních neziskových organizací pak
Pobočka Karlovy Vary, U Trati 70/9, 360 04 Karlovy Vary–Bohatice
sociální péče. Snížil se objem stát- přímo kraj loni přispěl na činnost
ních dotací a byl zaveden příspěvek těchto subjektů částkou vyšší než nabízí v akademickém roce 2008/09 akreditovaný bakalářský studijní program:
na péči vyplácený přímo uživateli 4 miliony korun, v tomto roce bylo
B 6208 - EKONOMIKA A MANAGEMENT s obory:
služby, který je závislý na pomoci podpořeno 60 žádostí sumou téměř
jiné osoby. Peníze na poskytování 5 milionů korun. Už od roku 2003
• Podniková ekonomika a management • Marketing
sociálních služeb mohou jednotlivé v kraji probíhá proces komunitního
organizace či sdružení získat jed- plánování, jehož cílem je zajistit
• Ekonomika a management obchodu
nak z dotačního programu MPSV dostupnost spektra potřebných
• Akreditovaný kreditní systém platný v EU
ČR, jednak z grantového řízení sociálních služeb. „Apelujeme na
Karlovarského kraje a dále z pro- obce, zástupce poskytovatelů i na
• mezinárodní výměnné stáže studentů
středků obcí. Zatímco v roce 2007 uživatele sociálních služeb, kteří se
s dotací z fondu Socrates-Erasmus
získal kraj státní dotaci pro posky- ještě nezapojili do komunitního plá-

Nemusíte za školou, škola přichází za vámi

• pro studenty mimo okres Karlovy Vary ubytovací stipendium
• pro absolventy vyšších odborných škol zkrácená doba studia • Absolventi
získávají titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděný před jménem).

inzerce

Školné:
18 000,- Kč/semestr
(možnost požádat o splátkový kalendář)
Přijímací zkoušky: pouze organizační pohovor; Dny otevřených dveří: vždy po telefonické domluvě

Kontakty: 353 618 832, 602 715 651, 312 664 784, 312 663 822,
studijni@svikladno.cz • www.svikladno.cz

SC-80511/1

SC-80396/7

PŮJČKY DO 200.000,- Kč
pro ZAMĚSTNANCE,
DŮCHODCE do 75 let, OSVČ
Bance váš příjem nestačí, nám ano!!!

bez poplatku, bez ručitele, do 5 dnů
Volejte : 721 83 94 83, e-mail: innoka@seznam.cz
SC-80510/1
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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

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

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
SC-80507/1

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

SC-80505/1

Projekt týkající se sociální prevence, další investice do rekonstrukcí domovů pro seniory, plán
chráněného bydlení pro zdravotně
postižené a rozvoj komunitního
plánování sociálních služeb v kraji,
to je jen několik aktivit ze širokého
výčtu činností, jimiž se kraj zabývá
v oblasti sociálních věcí. „Chtěla
bych zdůraznit, že se snažíme maximum věcí realizovat z krajských
peněz nebo z projektů,“ uvedla
radní Ellen Volavková. Dokladem
toho je například záměr kraje reagovat na výzvu ministerstva práce
a sociálních věcí a předložit individuální projekt poskytování služeb
sociální prevence v Karlovarském
kraji. Cílem projektu za 375 milionů korun by měla být podpora
a rozvoj sociálních služeb a jejich
uživatelů v oblasti sociální prevence tam, kde je to v kraji potřeba.
„Konkrétně se jedná o podporu
azylových domů, kontaktních center, domů na půli cesty, ale také o
terénní programy nebo sociální poradenství,“ vysvětlila krajská radní. Finanční prostředky získané
díky tomuto projektu by umožnily
především zajistit služby sociální
prevence v regionu po dobu tří
let, stabilizaci sítě sociálních služeb pro skupinu lidí ohrožených
sociálním vyloučením a rozhodně i úsporu krajských peněz. Už
v předcházejícím období byly také
z projektů financovány vzdělávací
systémy pro manažery i pracovníky v přímé péči a ve vzdělávání
bude kraj dále pokračovat.
V plném proudu jsou rekonstrukce domovů pro seniory v Kynšperku
nad Ohří a v Chebu. V současnosti
je domově v Kynšperku dokončena
rekonstrukce a modernizace výtahu
a výstavba centrální koupelny pavilonu A. Zanedlouho dojde k zahájení
prací na bezbariérových úpravách
objektu a zbudování recepce. V létě by pak měla následovat celková
rekonstrukce pavilonu B. Stavební úpravy tohoto pavilonu budou
financovány z dotace ministerstva
ve výši zhruba 33 milionů korun,
11 milionů přidá Karlovarský kraj.
V tomto měsíci by také měly být
ukončeny sanační práce na Domově
pro osoby se zdravotním postižením
Luby a následně se bude celá jedna

F irmy a podnikatelé kraje
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Fotohádanka

Firma kraje

CK Goethe Tour
Firmu založila v roce 1993 majitelka Ivana Lojínová za účelem
incomingových aktivit. Chtěla se
pečlivě věnovat zahraničním hostům přijíždějícím do kraje a nabízet jim vzorné služby, ubytování, stravování, průvodce i výlety
do okolí podle představ hostů.
Časem přibylo zprostředkování
návštěv muzeí, lázeňských pobytů a také jako vlastní produkt
slavnostní středověké hostiny
s programem a večeří na hradě
nebo v hotelu s dobrým vojákem
Švejkem. „Začínali jsme pomalými krůčky nejprve produktem
Odpoledne v Lokti, pak se aktivity
rozšiřovaly přes spoluorganizaci Karlovarský kraj nám velmi pomohl a pomáhá. Projevem díku je alespoň
ME ve vzpírání a za největší akci tahle destička na hotelu, ukazuje majitelka CK Goethe Tour Ivana Lojínová.
považuji jubilejní 10. ročník setkání pěveckých sborů z Německa. Varech a okolí, kde se po týdnu aktivit, kterých si velice vážím, to
Akce se zúčastnilo 2200 pěvců střídali až po galakoncert ve byla organizace podpisu partnera pobývali tři týdny v Karlových velkém sále Thermalu. Z dalších ské smlouvy mezi městy Iller-

tissen a Loket nebo každoroční
pomoc při akci Loketské kulturní
léto, jejichž hlavním organizátorem je firma Jan Production Jana
Ježka,“ říká Ivana Lojínová. Akcí,
na kterých se CK Goethe Tour
spolupodílela, bylo opravdu mnoho. Po pěti letech budování rodinné firmy je pyšná na to, jak hotely St. Florian a Císař Ferdinand
v Lokti vypadají a jaký komfort
každý s 51 lůžky nabízejí. Tvrdým
oříškem byla obnova sklepů ze
14. století, kde dnes mají rodinný
minipivovar. „Tam zvu ráda naše
hosty, aby v hezkých romantických prostorách nechali na sebe
dýchnout historickou atmosféru
doby, která pomalu téměř upadá
v zapomnění,“ dodává majitelka,
oceněná loni jako Hoteliérka Karlovarského kraje.
(RED)

Nejlepší stavby roku čeká tradiční soutěž
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
již shromažďuje přihlášky do osmého ročníku soutěže Stavby roku a Projekty roku
v Karlovarském kraji. O přízeň odborné poroty, ale i laické veřejnosti se budou ucházet
stavby hotelů, bytových domů, z technické
infrastruktury stavby silnic a mostů. Všichni
zájemci se mohou přihlásit do konce dubna.
Pozoruhodnými stavbami či projekty se jistě
mohou pochlubit ve všech místech Karlovarského kraje. Stavby a projekty může přihlásit
investor, majitel, architekt, projektant či zhotovitel. Bez šance nejsou ani stavby soukromých osob. Do soutěže je možné přihlásit
všechny stavby, které byly zkolaudovány a
uvedeny do provozu od 1. ledna 2007 do 30.
dubna 2008. Soutěžit mohou i projekty, architektonické a urbanistické studie zpracované
v období minulých pěti let , tj. od 1. ledna 2003
do současnosti.

„Všechny přihlášené stavby a projekty představíme na 17. ročníku výstavy FOR ARCH
Karlovy Vary, která se koná od 19. do 21. června
2008 v prostorách karlovarského zimního stadionu. Od 1. června bude dokumentace ke všem
přihlášeným dílům vystavena i na internetové
adrese http://stavby.karlovarska.net. Veřejnost
bude moci hlasovat pro vybranou stavbu přímo
na výstavě, ale od 1. 6. i prostřednictvím internetu a SMS zpráv. Hlasování končí 21. června,
večer budou v LH Thermal slavnostně vyhlášeny výsledky,“ slibuje Anna Vlášková z Regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary.
Panely s prezentací přihlášených staveb pak
čeká celoroční putování po kraji. V současné
době jsou stavby a projekty z loňského ročníku vystaveny do konce května v krajském
úřadu. Odborná porota v minulém ročníku
ocenila statek Bernard v Královském Poříčí,
tuto stavbu ocenil i hejtman Karlovarské-

ho kraje a veřejnost. Další ocenění obdržela
rekonstrukce Zámecké věže v K. Varech,
rekonstrukce Penzionu U Zámku v Habartově a administrativní budova PAC KALIBRA
NOVA. Z projektů a studií byly oceněny rekonstrukce objektů Felix Zawojski a Quisisana, rekonstrukce Sokolovské ulice, Komplex
Františkán v Chebu. Cenu získala studie cyklostezky podél Ohře. Letošní 17. ročník Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH a 5.
ročník výstavy Bydlení, volný čas a životní styl
se konají souběžně ve dnech 19.–21.června.
Téma roku 2008 je Můj dům – můj hrad. Zaměření souběžné výstavy Bydlení, volný čas
a životní styl bydlení je Bydlení je hra.Výstavní
prostory pro vystavovatele je nutné už zamluvit a objednat si na Regionálním stavebním
sdružení Karlovy Vary. Bližší informace na tel.
353 236 100 a na internetové stránce http://
vystavy.karlovarska.net.

Cyklotrasy v kraji

Na Zelenou horu II
(CHEB–D.PELHŘIMOV–SV.ANNA–ZELENÁ HORA)
Dnešní cyklotrasa je asi nejkratší značenou trasou v Karlovarském kraji. Začíná v Chebu
na rozcestí U Chetesu, ale jinak
se tomu zde říká Na Vízu. Za
tratí, někde naproti parkovišti, tu
kolem roku 1850 stála kaple sv.
Trojice – Dreifaltigkeits Kapelle.
Přes železniční trať zde byl po
válce postaven nový silniční most,
který byl zničen při osvobozování Chebu 26. 4. 1945. V těchto
místech totiž probíhaly největší
boje americké armády na území
celého Československa. V areálu
dnešního Chetesu bývala do 90.
let armádní kasárna motostřelců
Na Vízu. Nad areálem kasáren,
směrem na Svatý Kříž se nacházelo pěchotní cvičiště a na konci cvičiště bylo palebné postavení protiletadlového dvojkanónu s hlavněmi namířenými na Německo. Byla
tam stálá obsluha a stráž, která
sídlila v malé strážnici. Ještě dnes
zde najdeme zarostlé okopy a rozvaliny strážnice. Cyklotrasa začíná
na rozcestí u Chetesu a směřuje
na Pelhřimov. Ale než se po ní
vyjedeme, můžeme se ještě vrátit kousek směrem do centra ke
klášteru sester sv. Kříže.
Klášter patřil řádu Kongregace milosrdných sester sv. Kříže.
Kořeny kongregace jsou pevně
spjaty s řeholí sv. Františka z Assisi. Zakladatelem řádu byl kněz
a kapucín Theodosius Florentini
(1808–1865), který položil základy této charity ve Švýcarsku.
Jeho radostně prožívaná dobrovolná chudoba se stala životním
stylem kongregace (to je řeholní
instituce, jejíž členové skládají
slib). Jejich řeholním oděvem je
černý nebo šedý hábit s křížkem
kongregace a černý závoj.
Milosrdné sestry v Chebu zpočátku (od r. 1868) sídlily v malém
bytě v Kamenné ulici. Již roku
1870 založily dívčí školu v Hradební ulici (dnes 4. ZŠ), ze které
se později stala veřejná škola. Ta

se pak stala základem školství
v Chebu. Od roku 1878 převzaly sestry také péči o nemocné
v místní nemocnici na náměstí
Baltazara Neumanna a následně
v nové budově na kraji města.
Později, v roce 1897, začaly sestry
pečovat i o staré lidi v chorobinci U Myslivny (CT 2243). Od
1. sv. války sestry vychovávaly
zdravotnický personál pro celé
severozápadní Čechy. Do roku
1914 zde postupně vybudovaly celý komplex budov s učitelskými
a vychovatelskými ústavy a také
svůj klášter. V červnu 1916 získaly velkostatek v Paliči, který jim
sloužil ke zlepšení zásobování.
Vzhledem k tomu, že jejich
komplex v Hradební ulici nebylo
možné z prostorových důvodů
dále rozšiřovat, vybudovaly Milosrdné sestry v letech 1930–33
v ulici 17. listopadu nový rozsáhlý,
velkoryse projektovaný moderní
klášter o 800 místnostech. Jeho
součástí byl kostel Nalezení sv.
Kříže ve stylu novorománské baziliky, vysvěcen byl 24. 9. 1933.
Nejmodernější chebský kostel
vyzdobily hodnotné umělecké
práce místních umělců. Jedná se
snad o největší novodobý klášterní komplex v západních Čechách.
V Chebu dokonce sídlilo vedení
české provincie řádu Milosrdných sester. Klášter byl v provozu až do roku 1948, kdy byly
církevní řády státem zrušeny.
Klášter pak obsadila nově vzniklá
pohraniční stráž a postupně se
zde vybudovalo velitelství brigády, které řídilo pohraniční roty
od Lubů až po Tachovsko. V 90.
letech, když vojáci klášter opustili,
vrátil se do rukou řádu, ale ten ho
nakonec prodal soukromé firmě.
Jeden čas byla v zadní části kláštera i kolej chebské ekonomické
fakulty. Současný stav kláštera je
již velmi kritický.
Působení řádu v Chebu bylo
pro město velmi prospěšné. Bo-

Správná odpověď na minulou
fotohádku byla: krytý bazén
s hotelem Actus v Husových
sadech v Sokolově. Poznat ho
nebyl hlavně pro čtenáře ze Sokolovska velký problém. Od některých rodin z Dasnic a Kynšperka přišlo i několik odpovědí.
Těch správných došlo tentokrát
31. Z nich jsme vylosovali tři:
Janu Havlíčkovou z Kraslic, Hanu Forejtkovou z Dasnic a Petra
Šmída z Aše. Posíláme jim malý
dárek. Těší nás, že jste mnozí
k odpovědi připojili pár slov, co
se vám na Hejtmanských listech
líbí a co naopak postrádáte.
Dubnová fotohádka: Kostelík na
periferii. Objekt na fotografii byl
nejstarší dochovanou památkou
v katastru města. Vznikl patrně ve

druhé polovině 13. století v rámci
kolonizace našeho kraje. Kostelík,
který dostal jméno podle světce–
patrona vinařů a bednářů, stával
uprostřed hřbitova na tzv. rybářském pahorku. Jeho věž a část
střechy poškodila roku 1820 vichřice, ruina přečkala dalších sedm
let, než byla v letech 1832-33 přestavěna v empírovém slohu. Další
stavební úpravy byly v roce 1879,
1924 a 1946. Dnes zbyla pouze ruina na vrcholku, z něhož je pěkný
pohled na město a řeku. Odpovědi
zašlete do 20. dubna 2008 na email: hejtmanskelisty@seznam.cz
nebo na adresu: Tiskové oddělení
Krajského úřadu Karlovarského
kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.
(RED)

Sinice zlikvidují společně
Zástupci Povodí Ohře a Vodohospodářského úřadu v Hofu
v Německu podepsali 17. března
smlouvu o společném postupu při
řešení problému sinic na přehradě
Skalka u Chebu. Série pokusů,
které mají vést k likvidaci nebo
alespoň omezení výskytu sinic na
oblíbeném rekreačním místě v reSmlouvu o společném postupu
gionu, začne letos v létě.
Jedná se o takzvané mezokos- při likvidaci sinic podepsali
mové pokusy, kdy se v odděle- generální ředitel Povodí Ohře
ných částech přehrady budou Jiří Nedoma (vlevo) a ředitel
Vodohospodářského úřadu v Hofu
aplikovat různé látky. Mají ukázat, Richard Oberhauser.
jakým způsobem lze účinně se
sinicemi bojovat. Vodohospodáři v Německu stejně tak jako na naší
straně budou rovněž zjišťovat znečišťovatele, kteří vypouštějí do vody
živiny pro sinice.
Obě strany současně podepsaly žádost o dotace z Evropské unie,
které mají pokrýt náklady spojené s realizací projektu rozloženého
do dvou let. Jsou odhadovány zhruba na 5,2 milionu korun. „Uzavření
dohody předcházel vznik pracovní česko-německé komise pro řešení
problematiky sinic v přehradě Skalka, která se poprvé sešla loni v říjnu,“ uvedl radní kraje pro oblast životního prostředí Luboš Orálek. Na
projektu se budou podílet také Karlovarský kraj a město Cheb.
Čeští i němečtí odborníci ale upozorňují, že likvidace sinic ve Skalce je obtížná a dlouhodobá záležitost. „Neexistuje zaručený univerzální postup, jak sinicím čelit,“ řekl generální ředitel Povodí Ohře Jiří
Nedoma. Podle jeho slov je navíc Skalka poměrně atypická nádrž, kde
probíhá výměna vody v řádech dnů, a aplikované látky se v ní proto
(KÚ)
neudrží potřebnou dobu.
inzerce

hužel po jejich záslužné práci zůstal ve městě jen chátrající klášter
a náhrobek sester na městském
hřbitově s vedlejším hrobem učitelů ústavu. Od kláštera se vrátíme na začátek cyklotrasy a vyrazíme směrem na Pelhřimov.
Obec Dolní Pelhřimov je prvně vzpomínaná již koncem 13.
století, byla za Nothaftů rozdělena na několik částí. Vystřídalo
se zde více vlastníků, ale nejdéle se zde drželi Elbognárové.
Posledními majiteli obce byli
Pitzelové, město Cheb, klarisky
a řád křižovníků z Chebu. Ve vsi
existovala gotická tvrz, zřejmě
ze 14. století. Asi počátkem 18.
století byl na místě tvrze vystavěn zámek s poplužním dvorem.
Kolem zámku se rozprostírala
velká zahrada, ohraničená zdí
a živým plotem a také částečně
vodním příkopem, pozůstatkem
staré tvrze. Kde přesně zámek
stál, se už neví, byl zbořen koncem 19. století.
Severně od vsi, na Břehnickém potoce býval Kalertův mlýn
(Kahlertmühle) a jižně byl druhý mlýn (Ranzenmühle). Ve vsi
zůstal zachován, ale stavebně již
hodně pozměněn, poslední ze
sedmi dvorů, která ve vsi stály.
Naproti němu, přes cestu, můžeme vidět domek s voliérou, kde
majitel chová cizokrajné ptáky.

Pak pokračujeme po cyklotrase na rozcestí pod vodárnou.
Tady na rozcestí s cyklotrasou
2164 již naše velmi krátká cyklotrasa končí. My ale můžeme
pokračovat ještě dál přes Horní
Pelhřimov a navštívit pozůstatky poutního kostela svaté Anny.
A nakonec dojet až na Zelenou
horu, kde stojí kamenná Bismarckova rozhledna, která oslaví
v příštím roce 100. výročí vzniku.
Cesta končí před branou oploceného areálu vysoké telekomunikační věže z 60. let, postavené
jako dvojče věže na Klínovci. Je
velká škoda, že není pro běžného
smrtelníka přístupná. Útěchou
nám můžeme být jen představa,
jaký by z ní byl asi nádherný
výhled.
Odtud se pak musíme vrátit
zpátky do Horního Pelhřimova
buď stejnou cestou, nebo můžeme vysílač objet po polní cestě
(vede vpravo kolem oplocení),
která se napojí na tu původní na
kraji lesa u závory pod rozhlednou. Sjedeme dolů do Horního
Pelhřimova a po cyklotrase 2164
můžeme dojet do Chebu.
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

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
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Japonci se učí svíčkovou

Do itashimashite – vítejte, Konnichiwa – dobrý den a Do mo
arigato gozaimasu – pěkně vám
děkuji. Tyhle tři fráze z japonské-

ho slovníku už ovládají mnozí studenti mariánskolázeňské hotelové školy. Od roku 2006, kdy byla
podepsána dohoda o vzájemné

spolupráci mezi Hotelovou školou Mariánské Lázně a Hotel business college se sídlem v Tokiu,
si už vyměnily desítky stážistů.
Obsahem dohody je jak výměna
žáků, tak poznání historie a tradic obou zemí.
V roce 2007 absolvovali čtyři
žáci hotelové školy tříměsíční
odbornou stáž se zaměřením
na získání zkušeností v přípravě a podávání japonských jídel.
Seznámili se také s japonskou
kulturou a tradicemi. Získali zajímavé zkušenosti i nové přátele ze vzdálené země. V těchto
dnech na oplátku hostí česká
škola 107 japonských žáků. Také
oni přijeli poznat historii cizí země, seznámit se s Karlovarským
krajem, jeho lázeňstvím, gastronomií a svatebními tradicemi.
Žáci české školy připravili spolu s pedagogy pestrý program,

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



který je zaměřen na jazykovou
výuku a komunikaci v anglickém jazyce, přípravu, prezentaci a degustaci jídel, včetně čtyř
svatebních menu a ukázky svatebního obřadu. Ze závěrečného
hodnocení prvního pobytového
turnusu vyplynulo, že služby po-

skytnuté japonským studentům
v Mariánských Lázních byly na
vysoké odborné a estetické úrovni a předčily očekávání hostů.
Teď se naopak hostitelé těší na
další odbornou stáž v Tokiu, kterou zahájí letos v červnu.
(KÚ)

V Becherově vile bude galerie Hejtman předal certifikáty lektorům i učitelům
Patnáct roků zavřené Becherově vile v Karlových Varech
svitla konečně naděje. Z bývalého Domu pionýrů bude
interaktivní galerie umění. Historický objekt, který byl postaven v roce 1912 podle návrhu
architekta Carla Hellera, měl
zajímavý osud. V honosné vile
rodiny Becherů sídlilo za druhé světové války velitelství SS,
v období socialismu pak byla
přeměněna na Dům pionýrů.
Prázdný objekt nyní získal Karlovarský kraj. Směnil ho s ministerstvem školství za budovu
pedagogicko-psychologické
poradny naproti dolnímu nádraží. Pozemek u objektu pak
kraj odkoupil od města Karlovy
Vary za velmi výhodných podmínek. „Objekt jsme přičlenili
ke karlovarské galerii umění,

měla by tam být interaktivní
galerie, vzdělávací pracoviště
pro mladé výtvarníky, ať už sochaře, keramiky či malíře, zároveň by tam měly být výstavní
prostory pro některé zajímavé
expozice. V přízemí bude sál
pro pořádání komorních koncertů se zhruba padesáti místy,“
uvedl hejtman Josef Pavel.
Náklady na rekonstrukci vily dosáhnou 89 milionů korun.
Z toho 11,3 milionu korun zaplatí
kraj a zbytek by měl být financován z evropských fondů. „Brzy
budeme podávat žádost v rámci
regionálního operačního programu. Její vyřízení trvá přibližně
tři měsíce. Je hotová projektová
dokumentace, vydané stavební
povolení, máme i vyjádření památkářů,“ uzavřel Josef Pavel.
(KÚ)

Celkem 50 účastníků sedmnáctiměsíčního vzdělávacího kurzu
nazvaného Zvyšování kvalifikace
poskytovatelů vzdělání v oblasti
hotelnictví, lázeňství a cestovního
ruchu v Karlovarském kraji převzalo z rukou hejtmana Josefa Pavla certifikáty o úspěšném absolutoriu. Vzdělávací program probíhal
od listopadu 2006 do března 2008
a byl zaměřen na zvyšování kvalifikace lektorů, konzultantů i učitelů.

„Vzhledem k tomu, že se jedná
o dynamický obor, jsem rád, že
tyto vzdělávací kurzy začaly. Zcela jistě napomohou dosáhnout
v této oblasti evropské úrovně,“
uvedl hejtman Josef Pavel. Vzdělávací program byl zaměřen na
konkrétní témata v hotelnictví,
cestovním ruchu a lázeňství.
Jednalo se například o právní
předpisy, kvalitu služeb, hygienu
v gastronomii apod.

Nedílnou součástí bylo i prohloubení pedagogických schopností účastníků kurzu. Absolventi
měli k dispozici publikace vydané
v návaznosti na vzdělávací program. Organizátoři vzdělávacího
programu je předali Josefu Pavlovi, který je svěří krajské knihovně.
„Pokud budete materiály potřebovat, budete je mít vy i vaši následovníci k dispozici,“ uzavřel Josef
(KÚ)
Pavel.

Práci s terminálem Czech POINT zvládli
Poslední březnový den bylo ve vzdělávacím školicího centra byla stabilita organizace, akreditastředisku Krajské knihovny
ce ECDL jako záruka kvality,
ukončeno školení Czech
vyhovující prostory, odborní
CZECH POINT
POINT. Prošli jím zaměstlektoři a v neposlední řadě
Český Podací Ověřovací
nanci všech úřadů regionu,
spokojenost s odbornými
vydávajících ověřené výpisy Informační Národní Terminál
školeními v minulých letech.
z katastru nemovitostí, ob- asistované místo výkonu veřejné správy Od listopadu 2007 do března
chodního rejstříku, živnos2008 bylo proškoleno 103
tenského rejstříku a rejstří- projekt Ministerstva vnitra ČR úředníků z 30 úřadů našeho
ku trestů. „Krajská knihovna
regionu. Největší vzdálenost
se stala jediným střediskem v Karlovarském kraji, při cestě na školení překonávali úředníci z Chomukteré úředníky školilo,“ potvrdila ředitelka krajské tova, Loučné pod Klínovcem a Vejprt.
(KÚ)
knihovny Eva Žáková s tím, že kritériem pro výběr

Muž, který zachránil padesát lidí

Termín pro podání přihlášky do bakalářského studia
v Karlových Varech
Česká zemědělská univerzita v Praze a Karlovarský kraj
Vám oznamují, termín pro podání přihlášky do bakalářského studia v K. Varech

v oboru Územní technická a správní služba
Přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 16.–20. června 2008
na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze
Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách
fakulty a Karlovarského kraje
www.fzp.czu.cz a www.kr-karlovarsky.cz
Přihlášky ke studiu je nutné podat do 31. března 2008 na studijní oddělení
děkanátu Fakulty životního prostředí
ČZU, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol

Místní o něm říkají, že je jediný,
kdo umí zkrotit záludný Radošovský
jez. Nenápadný hlídač vody Jan Čečrle bydlí přímo u jezu. Z oken sledoval,
kolik lehkovážných plavců a vodáků
zápasilo ve vodě o život. Zdá se to
neuvěřitelné, když pak říká: „Před
utopením jsem už zachránil dobrou
padesátku lidí. Jednou jsem pomocí
lana vytáhl čtyři německé vodáky.
Beru to jako samozřejmost.“
Na setkání s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem, kterému obětavého záchrance představil
starosta Kyselky Josef Janát, diskutovali o ceně lidského života. A také
o hazardu a neukázněnosti mnohých
vodáků. Jan Čečrle má povoleno manipulovat se segmentem jezu. Díky
tomu může zmírnit průtok, omezit
proud a pak na laně vytáhnout člově(RED)
ka, kterého strhla řeka.

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
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,
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



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



Hejtman Josef Pavel předal Janu Čečrlemu za záchranu desítek lidských životů pamětní list a věcný dar.

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



Krajská knihovna Karlovy Vary
Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84, tel. 353 502 888, www. Británie, Skotska, Irska, Walesu knihovna.kvary.cz MHD č.1 + č.10 (směr Tašovice, zastávka Říční autoři lektor Pavel Vítek
vstup zdarma
nebo Krajský úřad) Otevřeno - pondělí – sobota, 10:00–19:00
22. 5. 17.00 – sál
Krajská knihovna K.Vary-Dvory
Vývoj architektury K.Varů II.
Za tajemstvím písma II.
přednáší Petr Mráz
cyklus přednášek o grafologii
VÝSTAVY
vstupné 40 Kč
Co pro vás může udělat grafolog?
Bezejmenná – výstava fotografií
Jak probíhá rozbor písma, co se od
členů Klubu přátel fotografie v K. 22. 4. 17.00 – sál
grafologa dozvíte?
Varech – do 30.4.
Úvod do současné literatury Velké přednáší Irena Michaláková z Krajkavárna po-pá 11.00–18.00
Británie. Národnostní menšiny ského muzea v Chebu
v britské literatuře. vstup zdarma
vstupné 50 Kč
Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje - výstava k uskutečněnému 29. 4. 17.30 – odd. pro nevidomé
Herní klub – v A-klubu každý čtvrprojektu, který byl spolufinancován Reading group
tek od 15:00,
Evropským sociálním fondem a stát- setkání zájemců o britskou literatu- Pro zájemce o hraní strategických
ním rozpočtem České republiky
ru - Doris Lessing: The Fifth Child
a logických deskových, společenA-klub – do 30. 4. 2008
vstup zdarma
ských her.
Chytrá zábava pro každého od 15
Otazníky - výstava obrazů Jiřiny 16.–17. 5. – A-klub
let, horní věková hranice není omeRomové 6. 5.–27. 6.
Festival stolních a deskových her
zena.
kavárna
Dětské verze her jsou k dispozici
20. 5. 17.00 – sál
v Dětském oddělení
17. 4. 17.00 – sál
Úvod do současné literatury Velké

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - Dvory
odpolední akce pro děti – od 15:00
hod.
Soutěž KAMARÁDI MOUDROSTI
2008 – Téma: Všichni žijeme v Karlových Varech
ve spolupráci s Městskou knihovnou K. Vary
Dramatické dílny
Čteme pro velké děti
Turnaje Psychologické hry
Čteme pro malé děti
Květen - měsíc lásky
Vyhlašujeme soutěž o ceny:
1. O nejlepší milostnou báseň
2. O nejlepší černou povídku

brožury, předprodej vstupenek na
akce v celé České republice i na
vybrané akce v zahraničí, prodej
místenek na dálkové autobusové
linky.
Krajská knihovna K.Vary – Studijní
oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary - Drahovice, tel: 353 224 034
Otevřeno – po–pá, 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
Informační středisko Karlovarské- Každou středu
14:00-16:00
ho kraje
– Jak na to? (střídavě – témata:
přízemí Krajské knihovny K.Vary- angličtina, ekoatelier, zvířátka)
Dvory, tel. 353 502 820
Každý čtvrtek
14:00-16:00 –
Informační a kulturní servis, mapy, domácí úkoly se studenty

www.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
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
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Kraj ocenil nejlepší sportovce

8 | D uben

Další fotografie z vyhlášení ankety Nejlepší sportovec roku dokládají, že nemáme jen vynikajícího běžkaře Lukáše
Bauera, nejlepší juniorské hokejisty a skvělé basketbalistky. Také v dalších sportech Karlovarský kraj zabodoval.

V kategorii Junioři byli náměstkem hejtmana Jiřím Behenským oceněni: Ja- Oceněny v kategorii Žáci – sportovní kolektiv: Volejbalový klub K. Vary.
kub Dědeček, Martin Jiskra, Dana Fialová, Petr Smitka, Václav Zich (zprava).

Náměstek hejtmana Jiří Červenka a ředitel zastoupení Karlovarského kra- Dort pro vítěze: Marcipánový bě- V kategorii Handicapovaní spor- Vítězové ligy a ocenění v kategorii dorostenců hokejoví junioři HC
je v Bruselu Werner Hauptmann předali ocenění v kategorii dospělí Lukáši žec probíhá cílem. Po vzoru Luká- tovci byl oceněn Jiří Berger. Ce- Energie Karlovy Vary. S trenérem Mikulášem Antonikem cenu přeCibulkovi, Kláře Lochové, Tomáši Lhotskému a Petru Novákovi (zprava). še Bauera samozřejmě jako první. nu za něj převzal otec.
vzali dva hráči (zprava).

Mikroregion Nejdecko čeká další rozvoj

V Nejdeckých česárnách vlny hejtmana provázel obchodní ředitel Ladislav Mikeš.

Poslední březnové úterý patřilo v programu hejtmana Karlovarského kraje mikroregionu
Nejdecko. První zastávkou byla
Střední odborná škola a střední
odborné učiliště Nejdek, které
svým studentům nabízí širokou
paletu oborů, od maturitních
oborů veřejnosprávní činnost
nebo strojírenství až po obory
praktické, jako jsou mechanik,
nástrojař, krejčí či kuchař. Zdejší
studenti podrobili hejtmana v doprovodu ředitele školy Josefa
Dvořáčka palbě dotazů na autobusové spoje, poplatky u lékaře,
ale také ohledně vyhlídek HC
Energie v letošním play-off. Dalším místem byl krajský Domov

se zvláštním režimem Matyáš
v Nejdku, ve kterém má svůj
domov 114 seniorů, a to i těch,
kteří vyžadují zvláštní péči svého
okolí. O jejich pohodlí se stará 78
zaměstnanců. Domov je jediným
se zvláštním režimem v Karlovarském kraji, to znamená, že
přijímá pacienty nejen z blízkého
okolí, ale z celého Karlovarského
kraje, jak hejtmana informovala
ředitelka domova Zuzana Blažková. Domov vznikl přestavbou
tří nad sebou stojících objektů
v roce 1996. Svůj chod si do značné míry zajišťuje sám, má vlastní
kuchyni, ale také například prádelnu, ve které se oděvy klientů
také spravují.

Polední částí programu byl
pracovní oběd se starosty obcí
a měst mikroregionu Nejdecko,
tedy se starosty a starostkami
Nejdku, Černavy, Nových Hamrů, Smolných Pecí a Vysoké Pece.
Představitelé obcí jednoznačně
ocenili zřízení výjezdového stanoviště záchranné služby v Nejdku, stejně jako nedávnou rekonstrukci silnice II. třídy č. 220,
spojující Nejdecko s Karlovými
Vary. Naopak za nepochopitelné
označili návrhy zřídit kapacitní
přeshraniční spojení do Spolkové
republiky Německo přes Jelení
– jeden z nejzachovalejších přírodních koutů v kraji. Kritiky se
dostalo také stavu komunikace
Nejdek – Tatrovice. Za problematické považují také jednání o správě, údržbě a případném převodu
místních a účelových komunikací
ve vlastnictví Lesů České republiky či Pozemkového fondu.
Odpolední program návštěvy
zahrnoval podnik Nejdecké česárny vlny, a.s., největší podnik svého
druhu v Evropě, který zaměstnává okolo 250 zaměstnanců převážně z Nejdku a okolí. Jak uvedl
obchodní ředitel podniku Ladislav
Mikeš, česárna funguje na hranicích svých kapacitních možností,
ve čtyřsměnném provozu, a úspěšně zavádí výrobu nového produktu – vlny v neplstnatějící úpravě.
Podnik právě dokončil významnou ekologickou investici, která
výrazně zvýšila kvalitu výstupní
vody. Do poloviny roku bude mít

podnik také systém pro čištění
vzduchu. Kromě vlny produkují
česárny také lanolin, tukovou složku přírodní vlny, který je velice žádanou surovinou pro kosmetický
průmysl. Za největší komplikaci
podnikání považuje Ladislav Mikeš rostoucí čínskou konkurenci
a neustále posilující kurz koruny,
který vede u exportérů ke kurzovým ztrátám v řádech desítek milionů. Kurzové ztráty zmiňuje také
ředitel firmy Metalis Nejdek, s.r.o.,
Stanislav Gregor. Podnik je tradičním výrobcem tlakových odlitků
ze slitin hliníku, především pro
potřeby automobilového průmyslu. Návštěvou výrobního provozu
firmy Metalis návštěva hejtman na
Nejdecku skončila.
„Za důležité považuji zjištění, že
ani dotčené obce, stejně jako kraj,
nepovažují za schůdný záměr novou komunikaci přes Jelení. Jsem
také rád, že SOŠ a SOU Nejdek
nemá problémy s počtem studentů, ačkoliv stejně jako jinde se ukazuje jistý odklon zájmu studentů
i rodičů o technické obory. Přitom
se ve většině výrobních podniků
dozvídám, že právě technicky připravených mladých pracovníků
mají nedostatek. Myslím, že je
potřeba navázat bližší spolupráci
mezi školami a firmami, případně
hospodářskými komorami. Je to
záležitost strategická, firmy musí
rodičům i žákům ukázat, že nabízejí perspektivu, uplatnění a kariérní
růst,“ zhodnotil návštěvu Nejdecka
(KÚ)
hejtman Josef Pavel.

Na mikroregion Kamenné Vrchy kraj nezapomíná
Dokončení ze strany 1

Starostové také představili
projekt integrované cyklodopravy v mikroregionu Kamenné
Vrchy a hovořili s hejtmanem
o rozvojových problémech svých
obcí a měst. Pozitivně hodnotili
zkušenosti s čerpáním z krajského Programu obnovy venkova,
který každoročně rozděluje na
projekty obcí 20 milionů korun.
Další 4 miliony korun pomáhají
malým obcím s tvorbou územně
plánovací dokumentace, což také přítomní zástupci obcí ocenili.
Odpolední program pak patřil
setkání hejtmana s představiteli
Okresní hospodářské komory
Cheb. Členové komory – představitelé významných firem působících na Chebsku – informovali hejtmana o svých úspěších
i každodenních problémech. Mezi ně podle některých patří například nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. „Vím o tom a také

to jako manažer vnímám,“ podotkl hejtman. „Když říkám jako
manažer, nemyslím tím jen jako
politik, ale také jako představitel
největšího zaměstnavatele v kraji
- vždyť Karlovarský kraj zaměstnává přes šest a půl tisíce lidí,
a to především prostřednictvím
svých institucí, jako jsou školy,
nemocnice, ústavy sociální péče
a mnohé další veřejné služby.
I já vnímám obvyklé problémy
zaměstnavatele v tomto regionu,
možná o to více, že mnohé naše instituce existují mimo větší
města regionu, a zákonitě tak řeší kromě nedostatku pracovníků
také jejich dopravu za prací a další logistické nesnáze. O to více si
cením manažerů, kteří dokážou
tyto problémy s rozvahou řešit.“
Přes hodinu trvající diskusi zakončil předseda Okresní hospodářské komory František Linda
poděkováním hejtmanovi za jeho Tradiční exportní artikl představila hejtmanovi ředitelka Strunalu Luby
Ivana Stolařová.
(KÚ)
návštěvu.
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TŘETÍ ROČNÍK LIGY ODPADŮ ZAHÁJEN
Ve čtvrtek 27. března oficiálně zahájil krajský radní pro oblast životního
prostředí Luboš Orálek Ligu odpadů Karlovarského kraje. Kampaň na
podporu třídění odpadů a soutěž
určená obcím má pomoci zvýšit
objem vytříděného odpadu v regionu. Karlovarský kraj je v celostátním
měřítku na poslední příčce tabulky.
Program pro účastníky slavnostního zahájení si letos připravila Střední živnostenská škola v Sokolově.
Její studentky předvedly mimo jiné
netradiční módní přehlídku. Jednotlivé modely totiž zdobily části
separovaného odpadu, jako jsou
víčka od PET lahví a podobně.
Stejně jako v loňském roce i letos
dostanou domácnosti v regionu takzvaný startovací balíček se
základními informacemi o třídění
odpadu. Loni dostalo startovací
balíčky kolem 53.000 domácností
na Karlovarsku, letos je dostane na
73.000 domácností na Sokolovsku
a Chebsku. Startovací balíček bude
distribuován v polovině roku. Lidé
se mohou opět zúčastnit soutěže ve
třídění odpadu. „Stačí, když nalepí
samolepku ze startovacího balíčku
na sešlápnutou PET láhev, kterou
vyhodí do správného kontejneru.
Na třídicí lince naši pracovníci opět
vylosují výherce. Ti obdrží i letos
zajímavé ceny,“ uvedl regionální
manažer společnosti Eko-kom Luděk
Königsmark. V soutěži obcí se hodnotí místa do 1000 obyvatel a nad
1000 obyvatel. „Letos se mírně změnila kritéria. Do výsledků by tak měl

více promluvit objem vytříděného
odpadu na jednoho obyvatele,“ uvedl
krajský radní pro oblast životního
prostředí Luboš Orálek. V roce 2007
se do soutěže přihlásilo 35 měst
a obcí. V jednotlivých kategoriích
zvítězily Tuřany a Skalná.
Také v letošním roce bude pokračovat
projekt Školy odpadům. Stejně jako
v případě Ligy odpadů se na něm
podílí Karlovarský kraj se společností
Eko-kom. „Pro školáky jsou připraveny například exkurze do různých společností, které se zabývají svozem, tříděním a zpracováním odpadů. Školy
mají možnost získat sběrné nádoby
na ukládání odpadu a pro učitele jsou
připraveny odborné semináře,“ řekl
dále Luboš Orálek.
Aktivity bude v regionu opět vyvíjet
také společnost Ecobat. Ta zajišťuje
v České republice zpětný odběr
starých baterií. Její kampaň bude
mířit zejména na školy. Do systému
zpětného odběru se zatím zapojilo
18 škol, z nichž bylo letos v lednu
svezeno 240 kilogramů starých
baterií. Počet škol i objem odevzdaných baterií se má letos zvyšovat. „Pro školáky bude připraven
komponovaný pořad se žabákem
Batem, který navštíví deset škol
v regionu,“ dodal Luboš Orálek.
Celková částka, kterou letos vynaloží
Eko-kom s Karlovarským krajem na
realizaci projektu podporujícího třídění odpadu, bude přes pět milionů
korun. Eko-kom z této částky hradí
většinu, zhruba 4,4 milionu korun.
(KÚ)

Hledáme
ZPRACOVATELE ČÁSTÍ ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

(datová část, analytická část)
dle z. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění pro jednotlivé území obcí s rozšířenou působností na území
Karlovarského kraje a pro celé území Karlovarského kraje.
Požadujeme zpracování částí ÚAP dle Metodiky ÚAP Karlovarského kraje.
Bližší informace na Krajském úřadě Karlovarského kraje
tel: 353 502 559, marketa.bacova@kr-karlovarsky.cz
nebo na obcích s rozšířenou působností (Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice,
Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov).
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