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Zdravotnictví

Spokojenost s kvalitou služeb,
poskytovaných v Nemocnici Kar-
lovy Vary, si nechali prověřit radní
Karlovarského kraje. Nechali
proto vypracovat průzkum mezi
pacienty a návštěvníky tohoto
zdravotnického zařízení.
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Oslavy osvobození

Na mnoha místech regionu se
v minulých dnech vzpomínalo
na konec 2. světové války. Při-
pravili jsme fotoreportáž z jed-
notlivých pietních aktů.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTÁLI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Střípky z kraje

loupek hejtmanaS

Nejdek – Městské Infocentrum
začne o tradiční Pouti dobré vůle
ve dnech 10. – 11. června prodá-
vat novou mapu města. Unikátní
mapa Nejdku v měřítku 1:4000
vychází z aktuálního leteckého
snímku města a zobrazuje celkem
29 nejdeckých pamětihodností.
Mapa nebude mít jen tištěnou
podobu, v interaktivní podobě se
dodatečně objeví také na interne-
tovém portálu: www.nejdek.cz

Cheb – Nová vlaková zastávka na
trati Cheb-Schirnding se v těchto
dnech buduje v těsném soused-
ství chebského sídliště Skalka.
Zastávka vzniká v souvislosti s
letošní Přeshraniční krajinnou
výstavou Cheb - Marktredwitz, na
jejíž chebskou část by z Německa
mělo podle odhadů přijet až
několik set tisíc návštěvníků.

Sokolov – Od září letošního roku
začne fungovat v Sokolově poboč-
ka Střední odborné školy sociálně-
právní se sídlem v Čáslavi, jejíž
absolventi můžou pracovat napří-
klad jako romští asistenti, poradci
nebo terénní sociální pracovníci.

Posílit spolupráci krajů Horní Franky, Chemnitz a Karlovarského
kraje na regionální, komunální a místní úrovni se podařilo díky pro-
jektu CLARA@eu. Ten skončil závěrečným kongresem, který se za
účasti více než dvou stovek hostů konal 5. května v Grandhotelu
Pupp v Karlových Varech.

Při katastrofě si lidé pomohou
PROJEKT CLARA@EU PROPOJIL HORNÍ FRANKY, CHEMNITZ A KARLOVARSKÝ KRAJ

David Rath naznačil, že já a mí kolegové
budeme na indexu ministerstva zdravot-
nictví a už nikdy nemáme šanci na léčbu
v některé z pražských nemocnic. To je
z úst prozatímního ministra zdravotnictví
závažný výrok, svědčící o tom, že slovo
demokracie vnímá asi jinak než ostatní.
Myslím si, že podobné výroky si ve svém
postavení nesmí dovolit a veřejnost by mu
je rozhodně neměla tolerovat. Ale co
čekat, dosavadní vlády a jejich ministři
nikdy neměli hejtmany příliš v lásce.

Daleko nebezpečnější a nepochopitel-
nější je, že pan Rath vidí svět jinak než vět-
šina normálních lidí. Vidí VZP prosperující
místo VZP visící nad propastí. VZP, která
pod jeho vedením s sebou stáhla i všechny
ostatní, do té doby zdravé a fungující pojiš-
ťovny. VZP, do které stát letos nalil miliardy
korun, a dokud se nezmění systém finan-
cování zdravotnictví, bude to muset dělat
brzy opět a pak už napořád.

Naopak vidí krachující krajské zdravot-
nictví tam, kde se podařilo stabilizovat
bývalé předlužené okresní nemocnice
a učinit z nich modernější, lépe vybavené
a lépe fungující nemocnice krajské. Ozna-

čuje šmahem lékaře v našich nemocnicích
za diletanty a straší veřejnost tím, že polo-
vina z pacientů krajských nemocnic při
léčbě zemře. 

Pokračování na straně 3

Nakoukněte
kraji pod
pokličku!

Den otevřených
dveří pro širokou
veřejnost připravil na
31. května 2006 Kraj-
ský úřad Karlovar-
ského kraje. „Zájem-
ci si tu od 9.00 do 15.00 hodin
mohou prohlédnou prostory
úřadu, seznámit se s jeho struk-
turou i fungováním, v rámci pro-
hlídky mohou navštívit i novou
Krajskou knihovnu,“ říká ředitel
úřadu Roman Rokůsek.  

Ten připravil speciální tříhodi-
nový program pro studenty střed-
ních škol a jejich profesorský
doprovod. V rámci tohoto okruhu
získají představu o činnosti úřadu,
navštíví blízké operační středisko
Hasičského záchranného sboru
a také Krajskou knihovnu.      (RED)

Proč mi vadí chování Davida Ratha

„Jsem nesmírně rád, že právě
díky naší společné řeči, nalezené
již před několika lety, mohl projekt
CLARA@eu odstartovat další
etapu přibližování se mezi našimi
regiony. Odvážím se říci, že se
tento dnes již úspěšný projekt,
zařadil po bok našich společných
dohod o spolupráci, neboť dokázal
v ještě širší míře spojit mnoho pro-
fesionálů při vyměňování si zkuše-
ností, a to vše z pohledu regionů,
trilaterálně,“ uvedl hejtman Josef
Pavel na kongresu, kterého se
mimo jiné zúčastnili i vládní prezi-
denti obou německých krajů
a ministři pro evropské záležitosti
ze Saska a Bavorska.

Řešení problémů 
bez hranic

„Aktivní spolupráce velkého
počtu zainteresovaných spolupra-
covníků veřejných správ přinesla

nové a silné impulzy k řešení přes-
hraničních témat,“ doplnil nynější
zástupce kraje v Bruselu Werner
Hauptmann. V pracovních skupi-
nách byly zařazeny mezinárodní
týmy odborníků na dopravu, škol-
ství, životní prostředí, zdravotnic-
tví, cestovní ruch a krizové řízení.
Právě sektor ochrany před
katastrofami a ochrany civilního
obyvatelstva obsahově zastřešo-
val Karlovarský kraj. 

Život zůstává prioritou
„Hlavním bodem je v této oblas-

ti, která zahrnuje také hasičský
sbor, policii a zdravotní záchran-
nou službu, společná účast na
budování, propojení a rozvoji infor-
mačního systému krizového říze-
ní, financovaného z evropských
fondů,“ vysvětluje koordinátor pro-
jektu Werner Hauptmann. V praxi
to znamená, že jednotky z obou

stran hranice si budou vzájemně
poskytovat údaje, mapy a jiná
potřebná data, absolvují společná
cvičení a v případě katastrofy si
v rámci „regionu CLARA“ vypomo-

hou. „Do budoucna bychom napří-
klad rádi prosadili přepravu paci-
entů do nejbližší nemocnice bez
nutnosti překládky pacienta do
jiného vozidla na státních hrani-

cích a další věci, které přispějí
k rychlejší a efektivnější činnosti
záchranných složek,“ dodává W.
Hauptmann.

Pokračování na straně 3

Vážení čtenáři,

květnové číslo
Karlovarského kraje
přináší opět infor-
mace z různých
oblastí života našeho
regionu. Účelem
tohoto měsíčníku je

informovat vás o významných událostech, jed-
náních, či návštěvách, stejně jako přinést
informace o činnosti samotného krajského
úřadu. Jsem potěšen, dostávám-li reakce na
články, které jste si v našem periodiku přečet-
li. Mám na mysli všechny reakce, tedy nejen
pozitivní, ale i ty, ve kterých zaznívá kritika.
Uvědomuji si tak, že máte zájem o kraj, ve
kterém žijete, vzděláváte se, pracujete a vycho-
váváte své děti. A to je dobrá zpráva. Ne ve
všech dopisech, které od vás přicházejí, je polo-
žena otázka, na níž bych měl odpovědět, pře-
sto se velmi snažím nejen všechny přečíst, ale
i reagovat. 

Jen mi, prosím, dovolte malou připomín-
ku. Rád pomohu a zodpovím, co zodpovědět
mohu, ale objevují se i dopisy, ve kterých
pisatelé kritizují vedení kraje za činnost,
k níž kraj nemá jakékoliv kompetence. 

Veškeré informace z oblasti dopravy, život-
ního prostředí, školství, zdravotnictví, kultu-
ry a dalších, jsou zveřejněny na internetových
stránkách Karlovarského kraje www.kr-kar-
lovarsky.cz . Tyto informace jsou průběžně
aktualizovány a poskytují velmi podrobný
přehled o tom, co řešíme, organizujeme,
o čem rozhodujeme, kam investujeme peníze,
jakým způsobem a komu pomáháme. Věřím,
že si zde každý z vás najde oblast, o kterou má
zájem a že se díky naší přístupnosti dozvíte
o svém kraji co nejvíc. To je také naším úko-
lem – nejen spolu s vámi vytvářet dobré místo
pro váš život, ale také otevřeně vás  informo-
vat o všech našich činnostech. Jako projev
otevřenosti a snahy o boření komunikačních
mostů pořádáme ve středu 31. května Den
otevřených dveří Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje. Přijmete-li naše pozvání, budete
mít možnost nejen prohlédnou si všechny
budovy krajského areálu, ale připravena jsou
i osobní setkání s radními kraje, ředitelem
úřadu, či s vedoucími úředníky. Vaše návště-
va nás potěší a věříme, že i vás obohatí.

Přeji vám krásné květnové dny. 
Váš hejtman Josef  Pavel

Závěrečného kongresu projektu Clara@eu se zúčastnil hejtman Josef Pavel a bavorská ministryně Emilia Müller.

FO
TO

 A
R

C
H

IV

Zmodernizovaný areál karlovarské nemocnice – podle ministra zdravotnictví jsou krajské
nemocnice plné diletantů a míří ke krachu.                                                       
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Filipínská velvyslankyně Carmelita R. Salas poobědvala s krajskými radními Jiřím Mutinským
(stojící) a Jiřím Červenkou.

Předseda senátu filipínské republiky Franklin M. Drilon zavítal spolu s chotí a desetičlen-
nou delegací v rámci návštěvy České republiky i do Karlovarského kraje. Zajímal se zde pře-
devším o cestovní ruch a lázeňství. Jak na setkání s představiteli kraje, hejtmanem Josefem
Pavlem, náměstkem Jiřím Červenkou, radním Jiřím Mutinským a poradcem předsedy sená-
tu Vladimírem Kulhánkem uvedl, že nestihl ke své veliké lítosti region hlouběji poznat.
V budoucnu by se sem proto rád vrátil na delší dobu a navázal zde bližší kontakty.              (RED)

Filipínce zaujalo Karlovarsko
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S lovo zastupitele

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515
www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje
Výrazné množstevní slevy!

Možnost splátkového prodeje

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
Michal Jílek    608 200 525 SC
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inzerce

výběrová řízení na pozice:
Lékař (nutná atestace FBLR)

Požadujeme: 
• Vzdělání a praxi v oboru • Znalost AJ, NJ, RJ a práce na PC • Presen-

tační schopnosti a prodejní dovednosti

Personalista / HRM (nutná znalost v oboru)
Dále přijmeme zaměstnance na ty to pozice:
číšník/servírka, stravovací referent, fyzioterapeut, recepční, zdravotní
sestra, mzdová účetní, lázeňská/ masér, pokojská, portýr, kuchař, 
pradlena, pomocná síla, uklízečka, údržbář 
Požadujeme: Vzdělání a praxi v oboru • Znalost jazyků (u profesí,
které přímo komunikují s klientem)

Společnost 
Eden Group, a. s.,
vypisuje 

pro nový hotel 

Nabízíme:
• Zajímavou práci a možnost profesního růstu • Příjemné pracovní 

prostředí • Odměňování ve vazbě na výsledky

Kontakt: Eden Group, a.s., Na Vyhlídce 50, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 236 391, E-mail: pavlickova@edengroup.cz, www.edengroup.cz
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architectural design and project engineering
construction Karlovy Vary s. r. o.

Projektová kancelář se sídlem v Karlových Varech, 
Závodu míru 579/1,

dceřinná společnost německé projektové firmy
h l e d á

SPOLUPRACOVNÍKY – PROJEKTANTY
do stálého pracovního poměru

V případě Vašeho zájmu nás určitě kontaktujte!
Ing. Václav Kresl, tel.: 353 549 116, mobil: 606 602 837, 

fax: 353 549 176, e-mail: engineers@adc-europe.net

Požadujeme: 
• autorizaci ČKIT •

• znalost projektování na bázi CAD •
• základní znalost němčiny •

Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení • per-
spektivu ve firmě s velkým rozvojovým
potenciálem • prostor pro individuální
pracovní podmínky a odborný vývoj

SC-60346/1

Personální inzerce
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TANEČNÍ KURZY
pro mládež 

ZÁPIS
5., 6., 12., 13. června 15–17 hodin

Karlovy Vary 
DOLNÍ NÁDRAŽÍ TERMINÁL – TANEČNÍ SÁL 

TANEČNÍ KLUB BEST TANEČNÍ ŠKOLA

www. bestdance.cz, tel.: 353 231 068  
SC-60343/1

U ZIMNÍHO STADIONU
S OMEZENÍM

S částečnou uzavírkou silnice I/6
v Karlových Varech se budou
muset až do konce června vypořá-
dat motoristé. Doprava na vozovce
první třídy ve směru od zimního
stadionu po Chebský most zůstane
omezena do posledního květnové-
ho dne, úsek od Chebského po
Pražský most bude opraven do 30.
června. Po dobu renovace povrchu
vozovky bude uzavřen střídavě
jeden jízdní pruh a doprava se
vtěsná na zbývající neuzavřenou
část pásu komunikace. Rekon-
strukce zlepší stav celkem na třech
kilometrech silnic.                       (RED)

Spokojenost s kvali-
tou služeb poskytova-
ných v Nemocnici Kar-
lovy Vary si nechali
prověřit radní Karlo-
varského kraje. Necha-
li proto vypracovat prů-
zkum mezi pacienty
a návštěvníky tohoto
zdravotnického zaříze-
ní. 

„Hlavním cílem
výzkumu bylo identifi-
kovat názory a postoje
pacientů a návštěvníků nemocnice při
odchodu z areálu prostřednictvím pří-
mého dotazování školenými tazateli.
Současně proběhla série hodnocení
prostřednictvím návštěvníků nemocni-
ce vystupujících v utajení. Doplňkovým
hodnocením byly také utajené telefonic-
ké interakce s pracovníky zařízení,“
vysvětluje radní pro oblast zdravotnictví
Jiří Mutinský.   

Péče byla na jedničku
Celkem bylo osloveno během dvou

dnů 205 mužů i žen nejrůznějšího věku,
vzdělání, profesního i sociálního posta-
vení. Předmětem průzkumu byly kon-
krétně a stručně formulované otázky,
týkající se především léčebné a ošetřo-
vatelské péče, dále přístupu a jednání
personálu, vybavení oddělení, vzhledu

a upravenosti prostředí
nemocnice a úrovně
dalších služeb.

Z průzkumu vyply-
nulo, že 90 procent
dotázaných je velmi
nebo spíše spokojeno
s úrovní poskytnuté
péče v Nemocnici Kar-
lovy Vary. Zbylých 10
procent uvedlo, že
s úrovní poskytnuté
péče jsou velmi nebo
spíše nespokojeni.

Pacienti chválili lékaře
„Potěšitelné je jistě zjištění, že 92 pro-

cent dotázaných je velmi nebo spíše
spokojeno s přístupem lékařů a jen 8
procent zastává opačný názor.

Stejné procento respondentů je také
spíše nebo rozhodně spokojeno s pří-
stupem sester,“ říká radní.

Na dotaz ohledně informací odpově-
dělo 78  procent tázaných, že poskytnu-
té informace vysvětlující zdravotní stav
a další postup léčby považují za srozu-
mitelné a dostačující. Jen 8 procent
považuje tyto informace za srozumitel-
né, ale nedostačující.

WC mají nedostatky
Nejvíce jsou dotázaní spokojeni s čis-

totou a údržbou areálu nemocnice, dále
pak s pak s chováním a přístupem per-
sonálu k pacientům a s navigací
v nemocnici k jednotlivým pracovištím.
Nejnižší míra spokojenosti dotázaných
je naopak s parkovacími možnostmi,
s dostatkem WC, s možností nákupu
běžných potravin.

„Dále zpráva uvádí, že 57 procent res-
pondentů hodnotilo Nemocnici Karlovy
Vary ve srovnání s jinou nemocnicí jako
lepší a 30 procent v porovnání s jinou
nemocnicí v České republice jako
horší,“ doplňuje J. Mutinský.     

Navigace pokulhává 
V rámci utajeného zkoumání byla

hodnocena například orientace a navi-
gace při příjezdu k areálu nemocnice,
první dojem, informační tabule – tyto
aspekty byly hodnoceny spíše negativ-
ně. Až na drobnosti bylo hodnoceno
pozitivně jednání pracovníků na vrátni-
ci, vstřícnost, zdvořilost, ochota pomoci. 

Oproti tomu orientace návštěvníků na
jednotlivých odděleních byla hodnoce-
na spíše negativně. Visačku se jménem
měly dvě třetiny personálu. Vysoce nad-
průměrně však byla otaxována čistota
v prostorách oddělení, horší to už bylo
na WC.

Nedílnou a důležitou součástí průzku-
mu bylo chování a jednání zdravotnické-
ho personálu. Sestra pozdravila pacien-

ty v polovině případů. Nadprůměrně
však byly hodnoceny soustředěnost,
výraz tváře, vstřícnost, ohleduplnost
a zdvořilost sester. Také dojem z telefo-
nických kontaktů byl velmi dobrý.

Nemocnice obstála
„Ze všech odpovědí respondentů

a výsledků osobního průzkumu je zřej-
mé, že Nemocnice Karlovy Vary, a. s.,
obstála z hlediska veřejného mínění
velmi dobře, především co se týká úrov-
ně léčebné a ošetřovatelské péče.

Rezervy zde samozřejmě jsou, napří-
klad v komunikaci mezi zdravotníky
a pacienty, případně jejich rodinami.
Závěr hodnotící zprávy také tvoří dopo-
ručení prováděcí firmy, která směřují
k nápravě zjištěných negativních jevů
tak, jak je vidí veřejnost. Průzkum měl
přispět k optimalizaci chodu nemocni-
ce, kromě jiného zlepšit podmínky ori-
entace v areálu i na odděleních, zvýšit
kvalitu servisu a komfortu pro pacienty
i návštěvníky a celkově zlepšovat image
nemocnice v očích veřejnosti“, uzavírá
Jiří Mutinský.                                   (HAD)

Stálou kancelář Karlovarského kraje v Bruselu
slavnostně otevřel hejtman Josef Pavel 26. dubna
2006. Společenské akce se zúčastnili reprezentan-
ti  českých regionálních zastoupení v Bruselu, čle-
nové delegace Výboru regionů, zástupci Evropské
komise, poslanci Evropského parlamentu a řada
dalších významných hostů. 

„Připravili jsme při této příležitosti audiovizuální
prezentaci, hosté se s regionem mohli seznámit
prostřednictvím řady propagačních materiálů.
Pohoštění dominovaly tradiční karlovarské pochu-
tiny,“ říká reprezentant Karlovarského kraje v Bru-
selu Werner Hauptmann.  

Bruselská kancelář informuje představitele
kraje, veřejné i soukromé subjekty o politickém
vývoji v Evropské unii, navazuje a udržuje kontak-

ty s evropskými institucemi, pomáhá Karlovarské-
mu kraji a jeho klíčovým institucím v postupu
k programům finanční podpory. Kancelář sídlí
v Pražském domě. (RED)

Utajení agenti zkoumali karlovarskou nemocnici
KRAJ SI NECHAL VYPRACOVAT PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MEZI PACIENTY I NÁVŠTĚVNÍKY ZAŘÍZENÍ

Vážení čtenáři,

práce krajského zastupitele
nespočívá jen v účasti v hlasová-
ní zastupitelstva či jednání ve
výborech, ale v podpoře celé
řady potřebných projektů. Bez
usilované spolupráce s různými
neziskovými organizacemi,

jejichž činnost má pro veřejnost
smysl, by řada úkolů zůstala
nevyřešena.

Krajští zastupitelé za KDU-
ČSL se aktivně podílejí na řadě
projektů, ať již je to získávání
finančních prostředků či spojení
smysluplných aktivit různých
subjektů. Například dlouhodobě
podporují neziskový sektor,
který je soustavně podfinancova-
ný. Nicméně aktivní komunikací
na úrovni parlamentu, kraje,
měst a obcí se pro něj dá zajistit
podpora.

Jednou z takových organizací
je společnost Carvac v Aši. Ve
spolupráci s chebskou radní
Janou Křížovou a zastupiteli Aše
v čele se starostou Mgr. Dalibo-
rem Blažkem se snažím pomoci
projektu Senior program. Smys-
lem činnosti  všech zúčastně-
ných je získání potřebných pro-

středků na vybudování cca 40
lůžek domova důchodců. Zaříze-
ní pro seniory vznikne v bývalém
areálu Městské nemocnice v Aši,
kde již druhým rokem působí
právě společnost Carvac, která
zde již provozuje 70 lůžek násled-
né péče. Dalších 120 lůžek pro-
vozuje v Chebu v bývalém areálu
plicního sanatoria. 

Carvac má s provozováním
lůžek dlouhodobě nemocných již
desetiletou zkušenost a význam-
nou měrou zajišťuje tuto velmi
žádanou službu pro 190 pacien-
tů. Pacienti jsou v převážné míře
z Karlovarského kraje, není však
výjimkou, že zde nacházejí
pomoc a zázemí pacienti
i z jiných koutů republiky. Spo-
lečnost zároveň patří mezi
významné zaměstnavatele, neboť
u ní pracuje cca 150 lidí, převáž-
ně zdravotníků.

Na tomto smysluplném zámě-
ru je patrné, že nezáleží na poli-
tické příslušnosti, ale na vůli pro-
sadit a uvést do života dobrou
věc. Tento projekt vychází ze
záměru města Aše, nachází pod-
poru v orgánech městského
úřadu, rady a zastupitelstva.
Značnou podporu tomuto projek-
tu projevil radní MUDr. Rákos,
který má na starosti zdravotnic-
tví a sociální oblast.

Úkol pro mimoašské podporo-
vatele Senior programu je prosa-
zení projektu na úrovni vedení
kraje a příslušných minister-
stvech – ministerstva práce
a sociálních věcí a ministerstva
zdravotnictví, protože bez finanč-
ního krytí nelze projekt realizo-
vat. Pomáháme tím především
seniorům, kterým tak zajistíme
důstojný podzim života.

ING. JOSEF MALÝ, KDU-ČSL

Bruselské zastoupení otevřel hejtman KRAJSKÉ ZASTOUPENÍ V BRUSELU
Representative of the West Bohemian Region Karlovy Vary 
Avenue Palmerston 16 
1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 231 00 47, Fax: +32 2 231 00 57 
e-mail: werner.hauptmann@karlovy-vary.region-eu.cz

Ing. Jiří Mutinský, radní   
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podrobnosti nabídky na www.kalibra.cz
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Návaznost usnadní cestování
V oblasti dopravy chtějí všechny tři regiony

postupovat společně například při plánování cyk-
listických stezek, návaznosti železničních spojů
a pokračování leteckého spojení Hof–K. Vary.
Spolupráci ochránců přírody jistě ocení ohrožené
druhy flóry i fauny a unikátní přírodní lokality. 

Snazší jednání s úřady
Důležitým cílem projektu, jehož náklady

přesáhly 400 tisíc eur, je také necentrální
správa blízká občanům – laicky řečeno,
usnadnění vyřizování formalit na úřadech na
obou stranách hranice. Například projednává-
ní přestupků, vzájemný oběh úředních listin
či vytvoření koordinačního místa pro přeshra-
niční zprostředkování pracovních příležitostí. 

„Projekt CLARA sice končí, ale naše spolu-
práce nikoliv. Ba naopak, pokračuje dál ještě
v intenzivnější míře, ve větším rozsahu. V příš-
tím roce se Česká republika stane součástí
Šchengenských dohod. To zcela jistě bude dal-
ším impulzem pro větší propojení příhraniční-

ho života. Budeme i nadále partnery, i nadále
povedeme dialog o věcech, které jsou nám blíz-
ké a společné, budeme i nadále přáteli,“ uzavřel
Josef Pavel.                                          DAVID HRDINA

Proč mi vadí chování Davida Ratha

To mi vadí víc než legrační
výhrůžky, že mě v Praze neošetří.
Koneckonců se i našim nemocni-
cím daří získávat pražské kapaci-
ty, odborníky, pro které není potu-
pou pracovat mimo Prahu, napří-
klad prof. MUDr. Josefa Dvořáka,
DrSc., který přešel do nemocnice
v Karlových Varech. Vadí mi, že
pan ministr, nevida si v předvoleb-
ní náladě do úst, dělá ze svých
kolegů, kteří se provinili třeba
jenom tím, že jsou ze zdejšího
kraje, téměř nesvéprávné pitom-
ce, nevzdělané patlaly a div ne
rovnou vrahy pacientů. 

Dosavadní ministr zdravotnic-
tví neopomene jedinou příležitost,
aby nekřičel, jak jsou kraje
neschopné a jak rozvracejí zdra-
votnictví. Žádný rozvrat se sice
neděje, ale tak už to bývá – kdo

má máslo na hlavě, rád vyskakuje
a ukazuje na ostatní jako na viní-
ky: „To oni, to oni!“ Přiznat, že
rozvrácené nejsou krajské
nemocnice, ale současný systém
hospodaření státu ve zdravotnic-
tví, který dostal poslední, téměř
smrtelnou ránu takzvanou nuce-
nou správou VZP, to by však zna-
menalo přiznat, že já, David Rath,
jsem jako ministr zdravotnictví
nadělal víc paseky než užitku a že
jediný, kdo z toho měl prospěch,
bylo mé krásné velké ego. Ať to
stojí, co to stojí, všichni ostatní
jsou stejně nesvéprávní pitomci. 

Zoufale doufám, že se z téhle
noční můry, vtipně nazývané
ministr zdravotnictví David Rath,
budeme moci co nejdřív probudit.

JUDR. JOSEF PAVEL

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dokončení ze strany 1

Při katastrofě si lidé pomohou

„Mezi priority patří takzvaná
kutikulární reforma. Tento strate-
gický cíl je zaměřen zejména na
zkvalitnění personálních a materi-
álních podmínek a modernizaci
vybavenosti škol informačními
technologiemi. Za těmito účely
bude kraj podporovat  vzdělávání
pedagogických pracovníků
v oblasti jazykové, speciální peda-
gogiky, výpočetní techniky, v pre-
venci negativních jevů, tvorby
školních vzdělávacích programů
a vzdělávání řídících pracovníků
zejména v oblasti autoevaluace

škol. Dále bude finančně podpo-
rovat školy, které se zapojí do pro-
jektů vyhlašovaných krajem,“
vysvětluje radní pro oblast škol-
ství Kamil Řezníček.

Kvalitu pohlídá 
monitoring

Podporovat bude kraj také
zapojování do projektů monitoro-
vání kvality vzdělávání, objektivi-
zaci výběru žáků na střední školy,
vznik tříd s rozšířenou výukou
jazyků, estetických předmětů
a tělesné výchovy, využívání
výsledků odborných, uměleckých
a sportovních soutěží a přehlídek.
„Zaměříme se i na hodnocení
práce ředitelů škol a na vyhledá-
vání a podporu talentovaných
žáků a studentů,“ upozorňuje
K. Řezníček.

Všichni si budou rovni
V rámci prevence sociálně

nežádoucích jevů hodlá kraj syste-
maticky propojovat všechny sub-
jekty a podporovat jejich vzájem-

nou spolupráci. „Zvýšenou péči
hodláme věnovat odborné přípra-
vě pedagogických pracovníků
a ve spolupráci s ministerstvem
školství i nadále pomáhat projek-
tům jednotlivých škol a školských
zařízení zaměřeným na tuto
oblast. Jedním z hlavních cílů je
podpora integrace a zajišťování
sociální soudržnosti, které budou
naplňovány formou zřizování pří-
pravných tříd a tříd s upravenými
vzdělávacími programy, funkcí
asistentů pedagoga, oborů vzdělá-
ní v oblasti pedagogické, sociální,
sportovní a dalších,“ vypočítává
radní Řezníček. Druhý cíl směřu-
je k přebudování dětských domo-
vů na zařízení rodinného typu.

Integrovaný systém
poradí

Jednou z hlavních priorit je
i vybudování integrovaného systé-
mu poradenství, který propojí
školský portál, poradenství karié-
rové, pedagogicko-psychologické
a speciálně pedagogické. Kraj se
chce zejména zaměřit na vybudo-
vání informačního systému o vzdě-
lávání, trhu práce a zaměstnanosti. 

Prestiž učitelů stoupne
„Vzhledem k přetrvávajícím

velmi neuspokojivým personálním

podmínkám vzdělávání v kraji se
musíme zaměřit na zvyšování pro-
fesionality a společenského posta-
vení pedagogických pracovníků,
a proto hodláme podporovat školy,
které získají nově nastoupivší
absolventy pedagogických fakult
tak, aby došlo k postupné náhradě
za nekvalifikované a odcházející
učitele,“ zmiňuje důležitý bod
záměru vzdělávání K. Řezníček.

Vzdělání i pro dospělé
Ke snížení nezaměstnanosti by

měl přispět i projekt celoživotního
vzdělávání, k úsporám zase efek-
tivnější využití finančních pro-
středků. To znamená optimalizaci
a harmonizaci sítě škol a také
zkvalitnění péče o jejich majetek.
„Chtěli bychom posílit počet vyso-
koškoláků v kraji, a spolupracuje-
me proto při vzniku odloučeného
střediska Fakulty lesnické a envi-
romentální České zemědělské
univerzity v Praze pro výuku baka-
lářských oborů aplikovaná ekolo-
gie a krajinářství a odloučeného
pracoviště pedagogické fakulty,“
uzavírá radní K. Řezníček. 

Do programu patří i péče
o sportoviště, podpora aktivního
využívání volného času a rozvoje
talentů finanční podporou přehlí-
dek a soutěží. 

(HAD)

Děti získají kvalitnější vzdělání
Kvalitnější výuku, širší vzdělávací možnosti, lepší využití volného
času i rozvoj talentů, to vše má přinést Dlouhodobý záměr vzdělá-
vání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2006,
který přijali krajští zastupitelé. Rozsáhlý program pamatuje na
žáky, studenty i pedagogy a ředitele škol.

Příspěvky obcím Karlovarského kraje pro poskytování pečovatelské
služby v roce 2006 schválili na svém jednání zastupitelé. Výše pří-
spěvku je stanovena do výše maximálně 35 korun na jednoho oby-
vatele obce.

Občané bez pečovatelské služby nezůstanou

„Karlovarský kraj od 1. 1. 2005
nezajišťuje pečovatelskou službu
v žádné obci kraje. Vzhledem
k tomu, že stále nebyl schválen
nový zákon o sociálních službách
a stát obcím na pečovatelskou
službu neposkytuje žádné finanč-
ní prostředky, schválilo zastupitel-
stvo kraje v rozpočtu pro rok 2006
celkem 6 milionů korun pro obce,
které již v roce 2005 a následně
v roce 2006 samy poskytují pečo-
vatelskou službu nebo ji zajišťují
prostřednictvím své organizace,
kterou za tímto účelem zřídily,“
vysvětluje radní pro oblast sociál-
ních věcí Ellen Volavková.

Pečovatelská služba se z cel-
kem 132 obcí v kraji poskytuje ve
43 z nich. Z toho 25 obcí s téměř

170 tisíci obyvateli poskytovalo
tuto službu samo nebo prostřed-
nictvím své organizace. V Karlo-
varském kraji žije více než 300
tisíc obyvatel. Přitom v obcích,
kde se poskytuje pečovatelská

služba, jich žije 253 tisíc. Pečova-
telská služba se poskytuje starým
a těžce zdravotně postiženým
občanům, rodinám s dětmi.

„V malých obcích přetrvávají
tradiční vztahy – sousedská

výpomoc, a obce tedy tuto služ-
bu, ačkoliv může mít charakter
úkonu pečovatelské služby, neu-
vádějí, za pečovatelskou službu
ji nepovažují,“ dopňuje E.Volav-
ková.

Příspěvky obcím pro poskytování pečovatelské 
služby v roce 2006

Aš 448 490,- Kč
Březová u Sokolova 97 125,- Kč
Dolní Rychnov 47 950,- Kč
Františkovy Lázně 189 980,- Kč
Habartov 185 990,- Kč
Horní Slavkov 202 440,- Kč
Cheb 1 171 170,- Kč
Chodov 504 665,- Kč
Kraslice 250 425,- Kč
Královské Poříčí 26 670,- Kč
Kynšperk nad Ohří 178 500,- Kč
Lázně Kynžvart 57 470,- Kč
Loket 111 195,- Kč

Lomnice 39 900,- Kč
Mariánské Lázně 492 905,- Kč
Nejdek 299 215,- Kč
Nové Sedlo 93 590,- Kč
Oloví 67 200,- Kč
Plesná 71 715,- Kč
Rotava 120 085,- Kč
Sokolov 865 340,- Kč
Svatava 55 965,- Kč
Teplá 105 175,- Kč
Toužim 131 075,- Kč
Žlutice 97 125,- Kč

Mgr. Ellen Volavková, radní

Závěrečný kongers moderoval W. Hauptmannn. 

Ing. Kamil Řezníček, radní
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www.skoda-auto.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

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum2000.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 – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

SIMPLY CLEVER

JARNÍ NABÍDKA FABIA 
ZDARMA KLIMATIZACE A DALŠÍ VÝBAVA 
V CELKOVÉ HODNOTĚ AŽ 45 500 KČ

Pořiďte si teď na jaře nový vůz Škoda Fabia 
a můžete získat zdarma výbavu v hodnotě 
až 45 500 Kč! Například: 

Fabia Classic 1,2 HTP/40 kW 
262 900 Kč 
navíc ABS + MSR + Dual Rate, airbag 
spolujezdce a centrální zamykání

Fabia Classic 1,2 HTP/40 kW    
274 900 Kč
navíc automatická klimatizace, airbag 
spolujezdce a centrální zamykání

Fabia Ambiente 1,2 HTP/40 kW  
289 900 Kč 
navíc automatická klimatizace, 
boční airbagy 
a dálkové ovládání centrálního zamykání 

Pokud se rozhodnete pro leasing 
od ŠkoFINu s kompletním pojištěním 
u České pojišťovny, může být Vaše výhoda 
ještě větší. Navštivte nás proto co nejdříve, 
těšíme se na Vás.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. 
RPSN již od 7,4 %. Nabídka platí do 30. 6. 2006 
a nevztahuje se na vozy Combi. 

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

SC-60351/1  
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Okénko ředitele

inzerce

„Projekt má výrazný přeshra-
niční dopad. Bavorským partne-
rem projektu je společnost Flug-
hafen Hof-Plauen GmbH&Co KG.
Spolupracujeme s letištěm v ně-
meckém Hofu na zavedení pravi-
delné linky Hof – Karlovy Vary –
Mnichov a souběžně se projedná-
vá také možnost prodloužení stá-
vající pravidelné linky Hof –
Frankfurt až do Karlových Varů,“
vysvětluje 1. náměstek hejtmana
Jan Zborník.  

Současná fáze navazuje na
I. etapu a zahrnuje modernizaci
světelného zařízení letiště, která
je jednou z nejdůležitějších akti-
vit z hlediska zajištění celoroční
provozuschopnosti letiště, zlep-
šení kvality poskytovaných slu-
žeb a zvýšení bezpečnosti letec-
kého provozu. 

„Cílová stanice Mnichov má
pro obě letiště zásadní význam
v možnosti napojení na důležitý
letecký uzel v rámci střední

Evropy. Zřízení uvažované linky
představuje pro oba regiony –
Karlovy Vary i Hof, důležitý krok
v naplnění programových cílů
soudržnosti evropského rozvoje,
propojení krajů s evropskou sítí
i možnost realizace přeshranič-
ních kontaktů. Dlouhodobá spo-
lupráce zlepší kooperaci nejen
obou partnerů projektu, ale

i jejich zřizovatelů a dalších
veřejných i soukromých subjek-
tů,“ doplňuje J. Zborník.  

Hlavní náplní projektu je kom-
pletní rekonstrukce světelného
zabezpečovacího zařízení vzletové
a přistávací dráhy včetně výstavby
nové, 900 metrů dlouhé přibližo-
vací světelné soustavy vysoké sví-
tivosti se zábleskovým světelným
systémem a rovněž modernizace
energetického zázemí letiště.

„Letiště se tak stane oproti stá-
vajícímu stavu mnohem dostup-
nější zejména v podzimních a zim-
ních měsících, kdy i vzhledem
k relativně vysoké nadmořské
výšce letiště Karlovy Vary bývá
často přistání z důvodu nepřízni-
vých meteorologických podmí-
nek znemožněno a plánované lety
musí být odkláněny na jiná letiš-
tě,“ uvedl hejtman Josef Pavel.
Termín dokončení II. etapy byl
stanoven na 16. června 2006.

(RED)

Letecká linka možná spojí Vary a Frankfurt
Až do Mnichova by měla už v druhém pololetí letošního roku létat pravidelná letecká linka z Karlových Varů.
Společnost Letiště Karlovy Vary, s. r. o., jejímž jediným vlastníkem je Karlovarský kraj, získala jako dotaci na
projekt Modernizace letiště Karlovy Vary – II. etapa 17 milionů korun. Celkové náklady přesahují 33 milionů.

Ing. Jan Zborník, 
1. náměstek hejtmana (ODS)

Den otevřených dveří v Nejdku přiblíží 29. května práci tamní
záchranné služby. Ta se zabydluje ve zcela novém areálu, jehož
vybudování stálo téměř 14 milionů korun. 

„Nové stanoviště bude sloužit především občanům Nejdecka
a části Krušných hor. Na jeho výstavbě se kraj dohodl s městem
v době, kdy se v Nejdku rušila lékařská služba první pomoci. Slib
daný veřejnosti tedy Karlovarský kraj i město Nejdek splnily,“ uvedl
hejtman Josef Pavel, který se spolu s nejdeckým starostou Luďkem
Sequensem slavnostního dne také zúčastní. 

Zájemci si tu budou moci prohlédnout zázemí stanoviště, na jehož
práci závisejí lidské životy. Místo bylo vybíráno ze čtyř lokalit s ohle-
dem na dopravní obslužnost a sjízdnost přístupových komunikací.
V objektu jsou potřebné prostory pro posádku záchranné zdravotní
služby – pokoje lékařů, sester, řidičů, sanitářů, dále dezinfekční míst-
nost, sklad zdravotnického materiálu, sklad infekčního materiálu,
sklad prádla a sociální zázemí. V těsném sousedství hlavní budovy
stojí kryté stanoviště sanitek a garáž. Ve sníženém podlaží se nachází
náhradní zdroj elektrické energie. Součástí stavby jsou rovněž 3 par-
kovací stání, z toho 1 stání pro vozidla zdravotně postižených osob.

Nové stanoviště záchranky umožní zkrátit dojezdové doby sanitek
na Nejdecku a v části Krušných hor.                                           (RED)

HEJTMANI A ŽUPANI
SE SEŠLI V BRNĚ

Spolupracovat v oblasti
dopravy, při krizových situa-
cích a v dalších oblastech chtě-
jí hejtmani českých krajů a slo-
venští předsedové samospráv-
ných krajů, župani. Dohodli se
na tom při svém druhém set-
kání, které se letos uskutečnilo
v Brně u příležitosti konání
veletrhu Urbis Invest 2006.

Karlovarský kraj zastupoval
Josef Pavel. Hejtmani a župani
diskutovali také o dosažení
větší účasti regionů na přípra-
vě plánovacího období 2007–
2013, které umožní čerpání
financí z EU a řešení proble-
matiky národnostních men-
šin. 

(RED)

Co to je finanční způsobilost
dopravce a jakým způsobem
ji lze doložit?

Finanční způsobilostí se rozu-
mí schopnost dopravce finanč-
ně zajistit zahájení a řádné pro-
vozování silniční dopravy.
Povinnost prokazovat finanční
způsobilost je dopravcům ulože-
na zákonem o silniční dopravě. 

Kdo hodlá na základě konce-
se provozovat vnitrostátní nebo
mezinárodní silniční dopravu
autobusy a tahači nebo náklad-
ními vozidly o celkové hmotnos-
ti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou
speciálních vozidel, musí proká-
zat finanční způsobilost. Proka-
zování finanční způsobilosti se
nevztahuje na veřejnou linko-
vou dopravu, kterou se zajišťuje
základní dopravní obslužnost.

Finanční způsobilost se proka-
zuje obchodním majetkem, obje-
mem dostupných finančních
prostředků a provozním kapitá-
lem a rezervami na 12 měsíců
provozu, a to ve výši 330 000
korun pro jedno vozidlo a 180
000 korun pro každý další vůz.
Vychází se z evidence nahláše-
ných vozidel u dopravního
úřadu. Tato způsobilost se pro-
kazuje dopravnímu úřadu, kte-
rým je krajský úřad, v místě
sídla nebo trvalého pobytu žada-
tele. O splnění finanční způsobi-
losti vydá příslušný dopravní
úřad žadateli písemné potvrzení.
To je podmínkou vydání konce-
se  k provozování dopravy.

Finanční způsobilost musí
trvat po celou dobu provozování
silniční dopravy a dopravce ji
prokazuje příslušnému doprav-
nímu úřadu za každý kalendářní
rok nejpozději do 31. července
roku následujícího.

Dopravce, který vede účetnic-
tví, prokazuje finanční způsobilost
účetní závěrkou, kterou předklá-
dá za bezprostředně předcházejí-
cí uzavřené účetní období.
Dostupný kapitál a rezervy k pro-
kázání finanční způsobilosti se sta-
noví jako rozdíl, o který celková
aktiva převyšují hodnotu cizích
zdrojů bez evidovaných rezerv
a hodnotu časového rozlišení
v pasivech rozvahy. Dostupný
kapitál a rezervy lze dále prokázat
předložením smlouvy o ručení,
uzavřené mezi dopravcem a ban-
kou. Smlouva může být uzavřena
i s pojišťovnou.

Prokázání finanční způsobi-
losti dopravcem, který vede
daňovou evidenci:

Dopravce, který vede daňo-
vou evidenci podle zvláštního
předpisu, prokazuje finanční

způsobilost obchodním majet-
kem vypočteným z údajů uvede-
ných v Přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za poslední zda-
ňovací období. Obchodní maje-
tek se vypočte jako součet hmot-
ného majetku, peněžních pro-
středků v hotovosti a cenin,
peněžních prostředků na ban-
kovních účtech, zásob, pohledá-
vek včetně poskytnutých úvěrů
a půjček a ostatního majetku. Do
obchodního majetku se nezahr-
nuje hodnota závazků včetně při-
jatých úvěrů a půjček, mzdy
a rezervy.   

Dopravce, který prokazuje
finanční způsobilost před zahá-
jením silniční dopravy, označí
doklad slovem zahajovací.

Více podrobností naleznete
na stránkách našeho kraje
(www.kr-karlovarsky.cz), kde si
lze zároveň z webových stránek
odboru dopravy a silničního
hospodářství vytisknout potřeb-
né formuláře.

Co musí splňovat dopravce,
aby mohl provozovat mezi-
národní silniční přepravu
zboží pro cizí potřeby na
území států Evropské unie?

Kdo provozuje dopravu na
území států Evropského spole-
čenství, z území členského státu
Evropského společenství (dále
jen „členský stát“) do státu,
který není součástí Evropského
společenství (dále jen „třetí
stát“), nebo naopak pro část
cesty na území členského státu
silniční motorovou dopravu
nákladní mezinárodní vozidly,
jejichž celková hmotnost přesa-
huje 6 tun nebo jejich užitečná
hmotnost přesahuje 3,5 tuny,
musí mít licenci Evropského
společenství v souladu s naříze-
ním Rady Evropského hospo-
dářského společenství
o přístupu na trh silnič-
ní přepravy zboží uvnitř
Společenství na území
nebo z území členského
státu nebo procházející
územím jednoho nebo
více členských států,
ve znění euroli-
cence.

Podnikatel v silniční meziná-
rodní dopravě podává žádost
o eurolicenci u dopravního
(krajského) úřadu, příslušného
pro vydání stanoviska ke konce-
si. Dopravní úřad ověří, zda jsou
splněny podmínky pro provozo-
vání mezinárodní silniční dopra-
vy a příslušného počtu vozidel
a pokud nezjistí skutečnosti,
které jsou s těmito podmínkami
v rozporu, vydá podnikateli v sil-
niční mezinárodní dopravě nej-
později ve lhůtě do 15 pracov-
ních dnů ode dne doručení
žádosti originál eurolicence zně-
jící na jméno dopravce. Kromě
prvopisu eurolicence vydá též
podnikateli tolik číslovaných
opisů eurolicence, kolik vozidel
v silniční dopravě pro provozo-
vání mezinárodní silniční dopra-
vy nahlásil u dopravního úřadu
a pro která prokázal podmínku
finanční způsobilosti.

Kdy je dopravce povinen
označit vozidlo obchodním
jménem a jakým způsobem?

Podnikatel v silniční dopravě
je povinen označit vozidla taxi-
služby, autobusy, tahače a
nákladní  vozidla o celkové
hmotnosti vyšší než 3,5 tuny,
které používá k podnikání,
svým obchodním jménem. Způ-
sob označení stanoví prováděcí
předpis. Zde je uvedeno, že
označení silničního motorového
vozidla obchodním jménem
dopravce musí být provedeno
nesmazatelně přímo na vozidle
nebo na štítku nebo nálepce při-
pevněné k vozidlu. Magnetické,
pneumatické nebo jiné rychle
snímatelné uchycení štítků není
dovoleno. Nápis musí být zřetel-
ně viditelný a čitelný, o výšce
písmen nejméně 30 mm. Ozna-
čení musí být umístěno na obou
dveřích kabiny řidiče nebo

v přední polovině obou boč-
ních stran karoserie.

Pokud velikost písma
nápisu je větší než

300 mm, může
být nápis umístěn

kdekoli na bočních
stranách karoserie

vozidla.

Zvědavci si prohlédnou
nejdeckou záchranku Dnes reaguje ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje na

vámi často zmiňované téma podmínek přepravy osob i věcí.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje
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Neobvyklý den plný napětí,
očekávání i radosti mají za
sebou mentálně postižení spo-
luobčané z ústavů sociální péče
v Karlovarském kraji. Ti si totiž
4. května užili Sportovní den se
stejnou chutí, jako si vrcholoví
sportovci užívají olympiádu. Na
stadionu TJ START v Karlo-
vých Varech-Tučnicích se jich
sešlo 120 z celkem devíti ústa-
vů v Mariánské, Radošově,
Házlově, Perninku, Sokolově,
Rudné, Chebu, Vejprt a Mni-
chova. 

Nadšení sportovci tu za asi-
stence studentů a učitelů ze
Střední pedagogické školy

v Karlových Varech a za podpo-
ry žáků karlovarské Základní
sportovní školy soutěžili ve
skoku dalekém, vrhu koulí,
běhu na 100 a 400 metrů, štafe-
tě, chůzi na 100 metrů, skoku
z místa, přelézání překážek
a také slalomu. 

„Akce se skutečně vydařila
a já bych chtěl za všechny
poděkovat školám, které nám
pomohly, divákům i hlavnímu
sponzorovi akce Karlovarským
minerálním vodám, a. s., závod
Mattoni,“ uvedl jeden z organi-
zátorů Pavel Novák, ředitel
ÚSP pro mentálně postižené
v Mariánské.

Postižení bojovali o medaile s nadšením

Diplomy a pozornosti dostali z rukou radního Jiřího Mutinského všichni
závodníci, kteří se už začínají připravovat na 2. ročník sportovních her.

Jednu z mála středních škol v celé ČR, které se zapojily do uni-
kátního projektu Pilotní střední školy Klubu ekologické výchovy,
patří i Integrovaná střední škola technická a ekonomická
v Sokolově. 

O vybudování pravidelného
leteckého spojení mezi Samar-
skou oblastí a Karlovarským kra-
jem a další vzájemné spolupráci
jednali na první společné schůz-
ce hejtman Josef Pavel a samar-
ský gubernátor Konstantin
Titov. 

„Karlovarský kraj je cílem
mnoha turistů, z Ruska ho nav-
štíví dokonce několik tisíc hostů
za měsíc. Mezinárodní letiště,
které se nachází v blízkosti hlav-
ního města kraje a z kterého by
pravidelná linka Karlovy Vary–
Samara létala, by tak mohlo být

pro ruské turisty vítaným zjedno-
dušením cestování za lázeňskou
péčí,“ míní hejtman Josef Pavel. 

Letiště je v současné době
v rekonstrukci, která začala pře-
stavbou přistávací dráhy a odba-
vovací haly, a nabídne tak cestu-
jícím mnohem větší komfort.

Konstantin Titov byl roku
1996 jako historicky první zvolen
ve svobodných volbách guberná-
torem, je laureátem mnoha cen a
díky jeho reformám patří dnes
Samarská oblast k pěti nejlepším
regionům v Rusku. 

(RED)

Za program utajova-
ných porodů, který
významně přispívá
k záchraně života
nenarozených dětí
i jejich matek, získal
prestižní ocenění
MUDr. Miroslav
Rákos, ředitel Dětské-
ho domova v Aši,
jehož zřizovatelem je
Krajský úřad v Karlo-
vých Varech. Cenu
dětského bezpečí
Zlaté srdce 2005
vyhlašuje Nadace
Naše dítě a je zasvěce-
na dílu významného
českého ochránce
dětí Prof. PhDr. Zdeň-
ku Matějčkovi, CSc.

„Cílem tohoto projektu je veřejně ocenit osobnos-

ti, které svými počiny
významně přispívají
k ochraně dětí v České
republice. V letošním
roce jsme měli příleži-
tost navštívit řadu
nestátních institucí
a poznat velké množ-
ství lidí, kteří nezištně
a obětavě odvádějí
obrovský kus práce,
aby ulehčili život posti-
ženým, týraným, zneu-
žívaným a opuštěným
dětem. Řada obětavých
lidí pomáhá těmto
dětem rovněž ve stát-
ních zařízeních. Chce-
me takovým osobnos-
tem vyslovit společen-
ské uznání,” říká ředi-

telka nadace Zuzana Baudyšová.                         (RED)

Skok daleký – hoši
1. Pomykáček Zdeněk – ÚSP Vejprty
2. Silovský Petr – ÚSP Mája
3. Gerik Milan – ÚSP Pata 

Běh 400 m – hoši  
1. Badi Vincent – ÚSP Vejprty
2. Dunka Jan – ÚSP  Vejprty
3. Prokopius Petr – ÚSP Pata

Hod kriketovým míčkem – hoši  
1. Vrba Josef – ÚSP Pata
2. Pech Valtr –- Domov důchodců Pernink
3. Bártl Petr – ÚSP Vejprty 

Vrh koulí –- dívky   
1. Rozsová Jitka – ÚSP Mariánská
2. Polanská Boženka – ÚSP Mariánska
3. Šourková Jasroslava – ÚSP Mnichov

Výsledková listina:

Studenti získají ekologické vzdělání

„ S o k o l o v s k á
škola uskutečňu-
je v rámci tohoto
projektu řadu
akcí. Velmi úspěš-
ný byl například
Den Země, který
se uskutečnil
v dubnu a byl
zaměřen na eko-
logii dopravy. Žáci
a pedagogové se
v rámci exkurzí
seznámili s možnostmi recykla-
ce pneumatik, zúčastnili se
měření emisí v STK, navštívili
autodílnu, svářečskou školu a
obrobny s NC stroji. V rámci
Dne Země také diskutovali se
zástupci Policie ČR či s pracov-
níky autoškoly,“ vypočítává akti-
vity sokolovské školy radní
Kamil Řezníček. Součástí  pro-
gramu bylo například i zjišťová-
ní a hodnocení stavu dopravy

před školou.
Vzhledem

k tomu, že
Integrovaná
střední škola
v Sokolově
pilotní pro-
jekt úspěšně
r e a l i z u j e ,
může poskyt-
nout cenné
zkušenos t i
při přípravě

ekogramotnosti dalším škol-
ským zařízením. 

Projekt k přípravě učitelů pro
vzdělávání k udržitelnému roz-
voji je financován Evropským
sociálním fondem a státním roz-
počtem ČR, je akreditován
ministerstvem školství a jeho
výsledky v ekogramotnosti
budou součástí školních vzdělá-
vacích programů.

(RED)

Zlaté srdce 2005 putuje do Aše Samarští turisté chtějí létat 
do Karlových Varů

Samarský gubernátor 
Konstantin Titov.

Žáci sledují volná místa na internetu

Počet volných míst na všech středních školách
Karlovarského kraje po prvním kole přijímacího
řízení mohou nyní sledovat zájemci o studium.  

„Na krajských internetových stránkách www.kr-
karlovarsky.cz je uprostřed odkaz Seznam volných
míst po prvním kole přijímacího řízení na střední
školy. Údaje jsou průběžně denně aktualizovány
tak, jak nám je posílají ředitelé jednotlivých škol.

Studenti i jejich rodiče tak mohou, stejně jako
vloni, sledovat, které školy mají volná místa a také
na kdy je vypsán termín druhého kola přijímacích
zkoušek,“ říká radní Kamil Řezníček. 

Školy mohou vypisovat další kola až do doby,
kdy stav studentů naplní. Přijímací řízení musí být
však ukončena do 31. srpna. 

(RED)

O dostatek financí na rozvoj
území, kterému vládnou, jsou
rozhodnuti bojovat hejtmani
všech krajů v České republice.
Shodli se na tom na desátém
zasedání Rady Asociace krajů
ČR, které se uskutečnilo ve Zlíně
i za účasti hejtmana Josefa Pavla.
Hlavními body jednání bylo zajiš-
tění společné přípravy regionál-
ních operačních programů mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj
a kraji v plánovacím období 2007
až 2013 a projednání finální verze
návrhu zákona o neziskových
organizacích.

V případě regionálních operač-
ních programů se hejtmani shod-
li na tom, že kraje i nadále budou
prosazovat takový podíl regionů
při rozdělení financí, který jim
zajistí dostatečné množství finan-
cí pro rozvoj území. Trvají na při-

dělení 21 procent prostředků na
Regionální operační programy
z financí přidělených České
republice na plánovací období
2007–2013. Vláda navrhuje pro
kraje pouze 13,25 procenta, což je
podle hejtmanů velmi nízký podíl,
který neumožní dostatečně dyna-
mický rozvoj území. V této sou-
vislosti hejtmani poukázali na níz-
kou míru prostředků určených
na podporu obnovy venkova,
které jsou součástí zemědělských
finančních programů.

Rada Asociace krajů, dle dříve
zveřejněného harmonogramu,
odsouhlasila návrh zákona
o neziskových organizacích. Ze
strany krajů jde o legislativně
korektní návrh v souladu s Ústa-
vou České republiky. Bude
zaslán do parlamentu ke stan-
dardnímu projednání, senátu

i prezidentovi republiky. Hejtma-
ni budou dopisem také apelovat
na prezidenta, aby nepodepsal
Zákon o neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních.

Rada v dalším průběhu jednání
schválila také materiál Východis-
ka pro dopracování koncepce
cestovního ruchu. Podle něj by
kraje samy měly zaštiťovat rozvoj
cestovního ruchu na svém území.

Kraje vyzvaly Ministerstvo
dopravy, aby poskytlo dodatečné
finanční prostředky ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na
opravy silnic II. a III. tříd silně
poškozených letošní tuhou
zimou. Fond již totiž uvolnil pro-
středky na opravu silnic I. třídy
a hejtmani nevidí důvod, proč by
mimořádné finance nemohly být
poskytnuty také na související
silniční síť.                             (RED)

Kraje bojují o peníze na rozvoj
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Studenti při exkurzích navštívili autodílnu i stanici technické kontroly.
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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

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@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
JUDr. Josef Král

Odbor majetkoprávní pověř. zast.
vedoucí odboru

tel.: 353 502 270
josef.kral@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

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.:  353 502 246

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420

josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr

tel.: 353 502 135
jan.snajdr@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

Výtvarnou soutěž pro děti
a mládež do 15 let a Literární
soutěž pro žáky 2. stupně základ-
ních škol vyhlašuje ke Dni dětí
Eurocentrum Karlovy Vary ve
spolupráci s Karlovarským kra-
jem. 

Ve výtvarném oboru je soutěž-
ní téma nazvané Těším se na
prázdniny – Kterou evropskou
zemi poznáš? a děti mohou na
daný námět libovolnou techni-
kou ztvárnit svou představu ve
formátu A4 až A3. Na rubu každé
práce musí uvést jméno a datum
narození, adresu a telefonické
spojení.

Literární klání bude na téma
Z Karlovarského kraje přímou
linkou do Evropské unie
a zúčastnit se ho mohou žáci 6.–
9. ročníků základních škol a více-
letých gymnázií. Ke každé práci
přiloží autor volný list, na němž

uvede jméno, kontaktní údaje
a adresu školy. 

Díla je nutné zaslat nebo doru-
čit osobně na adresu Eurocent-
rum Karlovy Vary – Úřad vlády
ČR, Závodní 378/84, 360 06  Kar-
lovy Vary do 23. 6. 2006.       

Porota složená ze zástupců
Eurocentra a Karlovarského
kraje vyhodnotí do 30. 6. 2006
nejlepší práce v každé kategorii.
Jejich autoři obdrží věcné ceny.
Oceněné práce budou vystaveny
na webových stránkách  Euro-
centra Karlovy Vary a Karlovar-
ského kraje, všechny výtvarné
práce pak uvidíte ve vstupní hale
Krajského úřadu. 

S případnými dotazy je možné
se obracet na Eurocentrum Kar-
lovy Vary, tel.: 353 502 835, e-
mail:eurocentr um.kv@euro-
skop.cz

(RED)

Děti změří síly v literatuře i malování

FOTO WWW.KNIHOVNA-SE.CZ

VÍTĚZKA VYHRÁLA KONCERT A PENÍZE
Cenou pro Lucii Hájkovou, vítězku 40. ročníku Mezinárodní

pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v oboru Píseň, je slavnostní
koncert, jehož pořadatelem je Karlovarský kraj. Hudební vystou-
pení se konalo 14. května 2006 v Galerii umění Karlovy Vary.
Lucie Hájková získá od Karlovarského kraje rovněž finanční
odměnu ve výši 5000 korun. Třítisícovou  částku obdrží i Šárka
Hrabětová, která vítězku doprovodila na klavír. Vystoupil také
barytonista Jiří Hájek, laureát soutěže z loňského roku.          (RED)

budova DVORY
Čtvrtek 1. 6. (10.00–16.00)
Mezinárodní den dětí - dětský
zábavný den (soutěže, hry, malo-
vání)

Čtvrtek 8. 6. (od 15.00) 
Dětská výtvarná dílna – „Pojďte s
námi do ZOO“, cestujeme po
Africe a vyrábíme zvířata z papí-
ru

Pátek 16. 6. 2006
(10.30–12.00)
Přednáška na téma Ochrana zví-
řat - co musím zvážit, než si kou-
pím zvířátko; útulky; testování na
zvířatech. Přednáší Viola Horno-
vá. Akce podpořena Nadací na
ochranu zvířat.

Čtvrtek 22. 6. (od 15.00) 
Čteme si pro radost - hlasité
čtení pro děti na téma letní
dobrodružství a cestování

Pobočka Lidická 
Lidická 40 360 20 Karlovy Vary,
tel: 353 224 034

Úterý 6. 6. (13.00–16.00) 
Čtení na pokračování – hlasité
čtení pro děti a mládež

Úterý 20. 6. (13.00–16.00)
Čtení na pokračování – hlasité
čtení pro děti a mládež

Výstavy v knihovně:
PRÁCE DĚTÍ MŠ Tuhnice –-
stálá výstava na chodbách budo-
vy I. P. Pavlova 7

Stránky Krajského úřadu
• Zastupitelstvo Karlovarského kraje -

Výbor pro národnostní menšiny 
• Odkazy na národnostní internetové

stránky
• Odkazy na velvyslanectví 
• Cizinci v číslech – Karlovarský kraj
• Informace pro zahraniční podnikatele o

vstupu do podnikání v České republice 

• Integrace cizinců 
• Integracija inostrancev 
• Integration of Foreign Nationals 
• Integration von Auslandern

Kde můžete hledat radu a pomoc 
• Stránky ministerstva práce a sociál-

ních věcí o integraci cizinců 
• Doma v České republice 

• Legální imigrace – výběr pracovníků 
• Legální imigrace – práce pro cizince 
• Ministerstvo vnitra – azyl a migrace 
• Ministerstvo vnitra – cizinecká policie 
• Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky 
• Rada vlády pro národnostní menšiny 
• Centrum pro otázky migrace 
• Centrum pro integraci cizinců 
• Občanské sdružení Poradna pro integraci 

• Společnost Člověk v tísni 
• Společnost Člověk v tísni a Gulo Čar:

LIKVIDUJ! česká ghetta. 
• Společnost Člověk – Varianty 
• Poradna pro občanství a lidská práva 
• Organizace pro pomoc uprchlíkům  
• Mezinárodní organizace pro migraci 
• Český helsinský výbor 
• Diecézní charita Plzeň

Další internetové stránky s temati-
kou  menšin a uprchlíků
• Správa uprchlických zařízení  MVČR 
• Multikulturní centrum Praha  
• Centrum pro studium integrace men-

šinových skupin 
(RED)

Jak se žije nevidomým můžete
zjistit ve středu 24. května v cent-
rální hale Krajské knihovny
v Karlových Varech. Dopolední
program od 10 do 14 hodin je
určen pro žáky základních
a středních škol, od 14 do 18
hodin je připravena prezentace
pro širokou veřejnost.

„Chceme malé i velké sezná-
mit se světem, v jakém žijí lidé,
kteří nevidí. Mnohdy si to totiž
nedokážeme vůbec představit,“
říká Jana Dusilová. 

Žáci se dozvědí o bariérách,
které na postižené čekají v dopra-
vě, na ulicích, vyzkoušejí si chůzi
s bílou holí a zavázanýma očima,

střelbu ze zvukové pistole na terč
a zhlédnou ukázku práce vodi-
cích psů pro nevidomé. I dospělí
si mohou vyzkoušet chůzi s bílou
holí mezi překážkami, jízdu na
tandemovém kole, ohmatat si
sbírku přírodnin a vidět práci
vodicích psů. 

Od 15 hodin se v sále Krajské
knihovny uskuteční také Oblastní
shromáždění členů Oblastní
odbočky Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých Kar-
lovy Vary. Akci pořádá karlovar-
ská knihovna, TyfloCentrum Kar-
lovy Vary, o. p. s., Tyfloservis, o.
p. s. za podpory firmy Karlovar-
ské minerální vody, a. s.          (RED)

Jak se žije nevidomým

Krajská knihovna Karlovy Vary – ČERVEN 2006

V Dubaji mají o region zájem

Více než sto vážných zájemců z řad cestovních
kanceláří projevilo na veletrhu cestovního ruchu
Arabian Travel Market v Dubaji vážný zájem o
Karlovarský kraj, který se tam prezentoval ve
stánku České republiky. 

„Karlovarský kraj se tohoto veletrhu zúčastnil

již počtvrté. O náš region byl tradičně velký
zájem. Nejčastější dotaz směřovaly na lázeňské
pobyty v Mariánských Lázních a Karlových
Varech, zejména v GH Pupp, což bylo podpořeno
americkým filmem Last Holiday,“ uvedl náměstek
hejtmana pro cestovní ruch Jiří Behenský.       (RED)

Kontakt: Závodní 84, 360 06 Karlovy Vary – areál Krajského úřadu,
tel: 353 502 811

e-mail:knihovna@kniihovnakv.cz, www.knihovna.kvary.cz

Web pomůže menšinám i cizincům
Toleranci, integraci a bezproblémovému soužití lidí odlišných mentalit a kultur chce napomáhat web Karlovarského kraje s infor-
macemi a kontaktními odkazy pro národnostní menšiny a cizince. „Základem a inspirací vzniku těchto stránek je myšlenka
nabídnout národnostem, cizincům, studentům a dalším zájemcům informační možnosti. Karlovarský kraj patří v republice počtem
cizinců i příslušníků národnostních menšin k předním krajům České republiky,“ říká radní Ellen Volavková. V polovině roku 2005
byl také při krajském zastupitelstvu zřízen Výbor pro národnostní menšiny, který tento informační web spravuje. 
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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 ● 

Problematikou seniorů se zabýval kongres
nazvaný Gerontologické dny, který se koncem
dubna uskutečnil v Karlových Varech. Akci zaštíti-
li hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Ústecké-
ho kraje a primátor města Karlovy Vary. 

Lázeňské sanatorium Thermal hostilo špičkové
odborníky ve zdravotní a sociální péči o seniory,
kteří si vyměnili své zkušenosti a nejnovější
poznatky při řešení problémů a potřeb starších
občanů. Hlavními tématy se staly současný stav
gerontologie a geriatrie v krajích, nové trendy
v psychiatrické péči o seniory, moderní trendy

v léčbě depresí, sociálně právní aspekty péče
o seniory a nové trendy v domácí péči. 

Během dvou dnů vystoupilo více než tři desítky
přednášejících. Diskutovalo se například o terapii
Alzhaimerovy choroby, lázeňské péči o seniory,
nutriční podpoře, péči o klienty v denním stacioná-
ři či v domácím prostředí. Akce vzbudila u odborné
veřejnosti velký zájem – organizátoři registrovali
450 přihlášených. Byl to první ročník odborného
kongresu,  jehož konání inicioval Karlovarský kraj.
V příštích letech se budou v jeho pořádání střídat
Karlovarský Ústecký a Plzeňský kraj.             (RED)

Senioři se stali středem zájmu

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA KARLO-
VARSKÉHO KRAJE A KARLOVARSKÝ KRAJ

si Vás dovolují pozvat na výstavu k 15. výročí 
Programu obnovy venkova Úspěšné projekty realizované obcemi Karlovarského kraje

konaný v rámci projektu Partnerství pro budoucnost, Programu obnovy venkova, 
projektu Obnova vesnice u vás a u nás 

ve foyeru hlavní budovy (A) Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Na mnoha místech Karlovar-
ského kraje se v uplynulých
dnech konaly pietní akty, při
nichž občané uctili památku
obětí Druhé světové války. 

Dny osvobození si na tradičních
místech připomněli například
občané Chebu, Sokolova, Chodo-
va a dalších měst a obcí v celém
regionu. V krajském městě položi-
li představitelé kraje, města i vete-
ráni a pamětníci válečných událos-
tí věnce u pomníku Sovětské
armády na hřbitově v Drahovi-
cích, u památníku Obětem všech
válek a památníku Americké
armády u hotelu Thermal. „Díky
tomu, že Čechy a především Sude-
ty byly posledním válčícím úze-
mím, našli zde spojenci statisíce
válkou zbídačených lidí, mezi jiný-
mi také válečné zajatce i civilní
vězně z koncentračních táborů
a raněné vojáky snad všech národ-
ností,“ řekl ve svém projevu
náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Vzpomínkové akty byly nejen
připomínkou válkou zmařených
životů, ale i důležitým memen-
tem pro nastupující generace,
aby se toto temné období světo-
vých dějin již nikdy neopakovalo. 

Je smutným faktem, že pro Čes-
kou republiku, především pro její
příhraniční kraje, trvala válka nej-
déle. Začala pro nás již jednáním
v Mnichově koncem září 1938, po
kterém tehdejší Československo
ztratilo takzvané Sudety, aniž o ně
mohlo bojovat. Skončila na přelo-
mu května a června roku 1945,
kdy do naší země dorazily od
východu a od západu dvě spojene-
cké armády, sovětská Rudá armá-
da a americká US Army.         (RED)

Lidé v Karlovarském kraji si připomněli 61. výročí osvobození

Památník v Městských sadech v Chebu je památníkem 97. pěší divize armády USA, která osvobodila Cheb 26.dubna 1945. 

Květiny nechyběly ani u Pomníku obětem vše válek v centru Karlových Varů. 

Křižovatka Ypsilonka u Chebu, s památníkem 1. americké armádě,
která osvobozovala západní Čechy.

Na oběti z řad amerických vojáků vzpomínali také u hotelu Thermal.

Každoročně se vzdává čest také vojá-
kům Rudé armády, kteří mají svůj
pomník na hřbitově v Drahovicích.
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