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KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF
Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) 
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Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Doprava
Řidičské průkazy vydané v obdo-
bí od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993
jsou jejich držitelé povinni vymě-
nit do 31. 12. 2007.
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Finance

Hospodaření kraje v roce 2006
skončilo s přebytkem.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 224 816 821

Střípky

Více informací a aktualit 
na www.kr-karlovarsky.cz

loupek hejtmanaS

„Dohoda výrazně usnadní zásahy hasi-
čů v pohraničí. Prostě jednou pomůžeme
my v Německu, podruhé zase němečtí
hasiči u nás,“ uvedl při podpisu smlouvy
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje Zdeněk Teplý.
Dodal, že čeští i němečtí hasiči spolupra-
covali i v minulosti. Podepsaná dohoda
však nyní vyjasňuje způsob svolávání jed-
notek ze druhé strany hranic, nasazení
techniky a financování. O přeshraniční
pomoc lze požádat například v případě, že
požár nelze zdolat nasazením vlastních sil
a prostředků a jiné síly a prostředky
nejsou nebo nemohou být včas k dispozi-
ci nebo existuje reálné  nebezpečí rozší-
ření požáru na území sousedního státu.
Pomoc přijde i tehdy, když žádající obec
nutně potřebuje speciální technické pro-
středky ke zdolávání požárů a na záchra-
nu osob. V˙případě požáru, u kterého by
mohli být rychleji němečtí hasiči, jsou
požádáni o pomoc operačním střediskem
v Karlových Varech. Vysvětlí jim, co vlast-
ně hoří, jak početná jednotka z Německa
je zapotřebí a poradí, kudy přejet hranice.

Hasiči už nebudou muset jezdit přes hra-
niční přechody. Mohou zvolit jakoukoli
přístupovou cestu v terénu. Původně zača-
ly obě strany jednat o dohodě, která by

zahrnovala všechny složky Integrovaného
záchranného systému. Nakonec se úmlu-
va týká pouze hasičů. „Těžko řešitelné byly
překážky u záchranné služby nebo u poli-

cie. Například u záchranné služby by se
muselo vyjasnit, jak budou pojišťovny zása-
hy za hranicemi účtovat,“ uvedl při podpi-
su smlouvy hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel. „Vztahy mezi Karlovarským
krajem a Saskem byly od samého začátku
velice úzké. Se Saskem Karlovarský kraj
uzavřel první partnerství v roce 2002. Od
samého začátku se hovořilo i o nutné spo-
lupráci a vzájemnosti záchranných složek
na obou stranách hranice, ať už záchranné
služby, horské služby nebo hasičů. Výsled-
kem je dohoda, která je logickým pokračo-
váním partnerství a jeho uplatnění v kaž-
dodenní praxi,“ dodal hejtman Josef Pavel. 

Poněkud odlišný je systém hasičů na
obou stranách hranice. „V České republi-
ce paralelně fungují profesionální i dobro-
volní hasiči. V Německu je hasičský sbor
na bázi dobrovolných hasičů. Přesto
jejich počet několikanásobně převyšuje
počet našich jednotek a stejně tak tech-
nické vybavení je širší než u našich profe-
sionálů,“ informoval Zdeněk Teplý, ředitel
HZS Karlovarského kraje. 

Pokračování na straně 3

Hranice mezi hasiči zanikla
Významnou dohodu o poskytnutí pomoci a o spolupráci při požárech nebo mimořádných událostech v pohraničí podepsali 25. dubna 2007 hasiči Karlovarského kraje
s kolegy z přilehlé části německého Saska. Dohoda umožňuje hasičům zasahovat bez omezení na obou stranách hranice, aniž by si zásahy vzájemně účtovali. Spolupráce
se dotýká 7 obcí na české straně, 14 obcí a tří okresů na straně německé. V Karlovarském kraji jde o obce Aš, Skalná, Plesný, Luby, Kraslice, Potůčky a Boží Dar. V Sasku
se spolupráce týká okresů Annaberg, Aue-Schwarzenberg, Vogtland a obcí Adorf, Bad Brambach, Bad Elster, Breitenbrunn, Eibenstock, Eichigt, Erlbach, Johangeorgenstadt,
Klingenthal, Markneukirchen, Morgenröthe-Rautenkranz, Oberwiesenthal, Rittersgrün a Zwota.

Prezentací ve španělských
městech Pamplona a Valencie
vyvrcholila v dubnu letošní
předsezonní snaha Karlovar-
ského kraje o představení
všech atraktivit, které může
nejzápadnější region České
republiky nabídnout v letošní
lázeňské i turistické sezoně.
Poprvé mohli španělští zájemci
poznat Karlovarský kraj při led-
novém veletrhu cestovního
ruchu FITUR v Madridu, který
je jedním z největších tohoto
druhu v Evropě. V době konání
veletrhu proběhla prezentace
Karlovarského kraje v prestiž-
ním madridském klubu Allard,
kde byly novinky v cestovním
ruchu pro letošní rok předsta-
veny významným madridským

touroperátorům a novinářům
píšícím o cestovním ruchu.

Pokračování na straně 3

Zlepšit a zjednodušit poskyto-
vání přeshraniční zdravotní péče
občanům členských zemí Evrop-
ské unie má nový projekt
TEN4Health. Projekt bude trvat
18 měsíců. Zjednodušený příjem
pacientů z jiných zemí EU by
měl být v nemocnicích v Karlo-
vých Varech, Sokolově a Chebu
zahájen do konce tohoto roku.
Projekt v České republice reali-
zuje společnost IZIP, kterou
vybrala Evropská komise.

Společnost IZIP představila
projekt odborné veřejnosti Kar-
lovarského kraje 13. dubna na
semináři, nad nímž převzal
patronát hejtman Josef Pavel.
Jeho základem je internetové
propojení, díky němuž lékař
prakticky okamžitě zjistí, jak

a jestli vůbec je pacient ze zahra-
ničí pojištěn. Také mnohaměsíč-
ní čekání na platby ze zahraniční
pojišťovny by se mělo zkrátit na
běžnou dobu dní či týdnů.

„Nemocnice v Karlovarském
kraji měly o projekt zájem hlavně
proto, že leží v příhraničí a často
zahraniční pacienty ošetřují.
V kraji má navíc zhruba 25 pro-
cent pojištěnců internetovou
zdravotní knížku IZIP. Projekt by
kromě zjednodušení administra-
tivy u zahraničních pacientů
v Česku měl poskytnout stejné
služby i českým pojištěncům
v zahraniční. Stejně tak budou
moci i zahraniční zdravotní zaří-
zení snadno zjistit, zda je pacient
pojištěn. 

Pokračování na straně 3

Vážení čtenáři,
letošní zpočátku velice suché jaro

si vynutilo zvýšenou pozornost hasi-
čů. Sucho znamenalo mimořádné
riziko vzniku a šíření požárů, přede-
vším potom lesních. Od samého
vzniku kraje si uvědomujeme, že
jednou z nejdůležitějších úloh kraje
i veřejné správy obecně je chránit
životy, zdraví a majetek spoluobča-
nů. V roce 2002 navázal Karlovar-
ský kraj spolupráci se Saskem, sou-
sední zemí SRN. A už v té době
jsme diskutovali o možnostech
koordinace integrovaných záchran-
ných systémů. Dnes mohu s uspo-
kojením konstatovat, že kraj, Hasič-
ský záchranný sbor Karlovarského
kraje, naše i saské příhraniční obce
i bezpečnostní složky Saska naplni-
ly základní myšlenku partnerské
spolupráce. Dosáhly dohody
a úspěšně vymezily potřebné pod-
mínky pro vzájemnou pomoc hasič-
ských sborů v blízkosti česko-saské
hranice. Náš kraj je v tomto, stejně
jako v přeshraniční spolupráci obec-
ně, první vlaštovkou a průkopní-
kem. Rád bych upozornil, že spolu-
práce českých a saských hasičů
nevznikla podpisem společné doho-
dy o spolupráci. Již dříve si hasičské
sbory ochotně pomáhaly i přes stát-
ní hranici tam, kde si to situace
vyžadovala. Nedávno podepsaná
společná dohoda je tak jen oficiální
zakotvením již dříve existující spolu-
práce za jasných podmínek. Přeji
vám klidné prožití května, pokud
možno bez jakýchkoliv mimořád-
ných událostí a těším se na shleda-
nou nad červnovým vydáním
měsíčníku Karlovarského kraje.

VÁŠ HEJTMAN JUDR. JOSEF PAVEL

Expozici Karlovarského kraje
navštívila velvyslankyně České
republiky Věra Jeřábková, která
jednala s hejtmanem Karlovarské-
ho kraje o dalších možnostech
podpory Karlovarského kraje jako
destinace pro turisty z oblasti Spo-
jených arabských emirátů, přede-
vším potom pro zájemce o lázeň-
ské pobyty. Dalším vzácným hos-
tem Karlovarského kraje na tomto
veletrhu se stal šejk Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, vicepre-
zident Spojených arabských emi-
rátů a šejk emirátu Dubai. Jeho
zájem o cestovní ruch dokazují
i odvážené projekty, které se
v Dubaji uskutečnily v nedávné

minulosti nebo jsou právě ve
výstavbě. Za všechny lze jmenovat
například světotnámý hotel Burj
Al Arab ve tvaru plachetnice,
krytý lyžařský areál uprostřed
subtropů Ski Dubai, nebo projekt
umělých rekreačních poloostrovů
Palm Islands. 

Karlovarský kraj ročně navští-
ví tisíce turistů, ale především
lázeňských hostů ze zemí střed-
ního východu. I vzhledem k neu-
stálému ekonomickému růstu
v tomto regionu se jedná o neu-
stále se rozšiřující trh pro světoz-
námá lázeňská města kraje. 

„Víme, že arabští klienti hojně
navštěvují naše lázeňská města,

silné zastoupení mají především
v Karlových Varech samotných, ale
také v léčebných lázních v Jáchy-
mově. Vzhledem ke vzdálenosti,
která náš kraj od Blízkého východu
dělí se většinou jedná onávštěvníky,
kteří v našich lázních stráví vícero
dní. Skutečně medicínsky využívají
odbornou lázeňskou péči. Často

také cestují s celou svou rodinou,
případně s dalším doprovodem.
Jsou to tedy klienti hodní zřetele
a zvláštního marketingového přístu-
pu. Arabian Travel Market je pak
tou největší marketingovou akcí,
která se pro oslovení arabského
trhu nabízí,“ hodnotil účast kraje na
veletrhu hejtman Josef Pavel.  (BEN)

Karlovarský kraj oslnil na veletrhu v Dubaji
Proslulého veletrhu Arabian Travel Market, který se uskutečnil
1.–4. května v Dubaji se v rámci expozice zastřešené CzechTou-
rismem – Českou centrálou cestovního ruchu účastnil i Karlovar-
ský kraj. Veletrh zlomil všechny dosavadní rekordy v návštěv-
nosti i zájmu vystavovatelů. Navštívilo jej přes dvaadvacet tisíc
profesionálů činných v cestovním ruchu, přes dvanáct tisíc
návštěvníků a tisícovka žurnalistů, kteří o cestovním ruchu píší. 

Hejtman Josef Pavel (uprostřed) při podpisu dohody o spolupráci českých a německých
hasičů společně se Zdeňkem Teplým (vpravo), ředitelem HZS Karlovarského kraje a Phili-
pem Rocholdem (vlevo) ředitelem saského vládního prezidia.                               Foto archiv

Projekt zjednoduší platby
zahraničních pacientů

FILM O BECHEROVCE
K oslavám 200. výročí svého vzni-
ku představila karlovarská likérka
Jan Becher dvacetiminutový film
z dílny Michala Cabana o historii
značky, speciální edici skla Moser
a zároveň uvedla nový koktejl
s názvem s názvem B Celebration. 

LÁZNĚ V NOVÉ SEZONĚ
Do nové lázeňské sezony vstou-
pilo 5. května svěcením pramenů
město Karlovy Vary. Lázeňská
metropole počítá s tím, že se
potvrdí zvýšený zájem klientů
o pobyt v lázních. Loni přijelo do
města na léčení 75 000 osob, což
bylo o 2000 klientů více než
v roce 2005. 

Radní Karlovarského kraje Luboš
Orálek spolu s ředitelkou zastou-
pení Czechtourism v Madridu
Kateřinou Menclovou předávají
španělské novinářce poukaz
k návštěvě „Lázeňského týdne“
v Karlových Varech.        Foto archiv

Lázeňský region lákal
k návštěvě španěly

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel jednal ve Spojených
arabských emirátech s Věrou Jeřábkovou, velvyslankyní České
republiky.                                                                        Foto archiv
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O podrobnostech výměny řidičských průkazů
jsme se zeptali Romana Rokůska, ředitele
Krajského úřadu Karlovy Vary.

Kde si mohou občané řidičský průkaz
vyměnit?

Jsou to tzv. obecní úřady obcí s rozšířenou
působností nebo magistráty města. V našem
kraji jsou tedy příslušným správním orgá-
nem pracoviště Magistrátu města Karlovy
Vary a městských úřadů v Ostrově, Sokolo-
vě, Kraslicích, Chebu, Aši a Mariánských
Lázních. Místní příslušnost úřadu k vyřízení
výměny řidičského průkazu je daná místem
trvalého pobytu žadatele.

Co si musí vzít žadatel o výměnu řidič-
ského průkazu s sebou při podání
žádosti o vydání nového řidičského
průkazu?

Platný doklad totožnosti (občanský prů-
kaz, cestovní pas), jednu fotografii o rozmě-
rech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému
končí jeho platnost. Tato zákonem stanovená
povinná výměna řidičských průkazů je osvo-
bozená od úhrady správních poplatků. Je
tedy bezplatná. Po podání žádosti je potřeb-
né počítat se lhůtou zpravidla 15–20 dní pro
vydání nového řidičského průkazu. Lhůta
závisí na počtu podaných žádostí. Jedná se
o žádosti z celé České republiky, protože
řidičské průkazy jsou vyhotovovány centrál-
ně Státní tiskárnou cenin.

Jaký je dosavadní průběh této povinné
výměny?

Statistický přehled dosavadního průběhu
výměny řidičských průkazů, tak jak nám jej
předkládá ministerstvo dopravy, není přízni-
vý. V našem kraji musí být za období od 3.
11. 2006 do 31. 12. 2007 vyměněno celkem
29 285 řidičských průkazů. Z tohoto počtu
bylo ke dni 28. 2. 2007, nejnovější statistický
údaj, který mám k dispozici, vyměněno 2890
řidičských průkazů, tedy pouhých 9,87 %.
Lze tedy důvodně, aniž bych chtěl situaci
dramatizovat, očekávat velký nápor a velké
čekací doby na úřadech v závěru roku.

Co doporučit občanům?
Jednoznačně neodkládat výměnu na

poslední chvíli, ale řešit ji již nyní. Příslušné
úřady podle svých místních podmínek
a podle očekávaného počtu žádostí již
v současné době přijaly potřebná opatření
a jsou připravené situaci řešit. Nicméně při
kumulaci žádostí v závěru roku se řidiči
dlouhým frontám na úřadech nevyhnou. Při
podání žádosti v průběhu prosince může
nastat skutečnost, že do vydání nového
řidičského průkazu ve výše zmíněných lhů-
tách 15–20 dní nebude moci v měsíci lednu
čekatel na nový řidičský průkaz řídit moto-
rové vozidlo. Dnem 1. 1. 2008 totiž skončí
platnost všech řidičských průkazů vyda-
ných v období od 1. července 1964 do 31.
prosince 1993. 

Jsou zákonem stanovené další povinné
výměny řidičských průkazů?

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. prosince 2010 a řidič-
ské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30.
dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vymě-
nit do 31. prosince 2013. Doporučuji držite-
lům  řidičských průkazů vydaných od 1.
ledna 1994 řešit jejich výměnu na přísluš-
ných úřadech až po konci roku 2007, a tím
umožnit zvládnutí výměny v roce 2007
a zároveň se vyhnout dlouhým čekacím
dobám v závěru tohoto roku.

ZA ROZHOVOR DĚKUJE RICHARD BENEŠ

Výměnu starých řidičských
průkazů je třeba urychlit

Řidičské průkazy vydané v období od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
Tuto povinnost jim ukládá  ustanovení § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nutné zdůraznit, že zákonem stanovený termín pro provedení povinné výměny již byl jed-
nou změnou zákona o rok prodloužen. Není pravděpodobné, že tento legislativní krok bude udělán opětovně. Po uplynutí příslušné doby
stanovené pro výměnu pozbývají řidičské průkazy svoji platnost. 

Ing. Roman Rokůsek, 
ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Vážení čtenáři,
ve snaze najít vhodný a odpoví-

dající  politický kontakt také na
bavorské straně se dne 3. května,
po předchozí termínové dohodě,
sešli zástupci komise pro vnější
vztahy ve složení Václav Veselý
(předseda komise), MUDr. Petr
Máj a Ing. Miloš Holík s politic-
kou reprezentací kraje Horní
Franky zastoupenou preziden-
tem krajského sněmu Dr. Günt-
herem Denzlerem, ředitelem
úřadu panem Rudolfem Burge-
rem, vedoucí kanceláře prezi-
denta krajského sněmu paní
Renate Reichertovou a Ralpha
Pültze, pověřence pro evropské
záležitosti Úřadu vlády Horních
Frank. Prioritním cílem schůzky,

kromě osobního poznání účast-
níků, bylo nalézt vůli ke koopera-
ci. V kladném případě pak spo-

lečné styčné body v přeshraniční
spolupráci, především na politic-
ké úrovni volených zástupců
a členů nejrůznějších pracovních
grémií obou stran. 

Přijetí v právě zrekonstruovaném
a novotou vonícím úředním areálu
v Bayreutu bylo srdečné a vstřícné,
soudě z reakce na úvodní slovo
předsedy komise. Ten se snažil
vysvětlit důvod schůzky a naší před-
stavu o bližší politické spolupráci
především na úrovni zkušeností
a námětů z práce pro veřejnost.
Správně-politické systémy SRN
a ČR jsou značně odlišné co do
struktury a kompetencí. Také proto
jsme si dali čas na rozmyšlenou na
náměty, kterak věc nejlépe uchopit.
Při další schůzce dohodnuté u nás

na krajském úřadě na druhou polo-
vinu června se budou projednávat
již konkrétní vytipované okruhy
společného zájmu. 

Podobně bychom chtěli v nej-
bližší době oslovit také saskou
stranu našeho příhraničního
regionu, kde jsme již dojednali
podporu zástupkyně Saského
zastoupení v Bruselu paní Stefa-
nie Rehm. Pro úplnost ještě
dodávám, že na jednání se zrcad-
lovou komisí Ústeckého kraje
jsme si již dne 27. 3. dali si
podobný „domácí úkol.“ Ten pro-
jednáme na příští schůzce opět
u nás v Karlovarském kraji.
Budoucí pracovní jednání s naši-
mi sousedy budou jistě zajímavá.

VÁCLAV VESELÝ, (ČSSD)

Jak hodnotíte uplynulý čas v Bruselu? 
Především bych řekl, že je to velmi ceněná pra-

covní zkušenost, kterou zcela jistě využiji v mých
dalších aktivitách. Tato práce je o nesčetných pra-
covních i společenských kontaktech, o získávání
informací, o komunikaci, o prezentaci, o zhodno-
cování takto nabyté pozice. Během roku se mi
podařilo proniknout do zdejších struktur, naučil
jsem se rozumět „evropštině“ a principům evrop-
ské byrokracie.

Stále se mluví o penězích z EU. Jak konkrét-
ně jste mohl v Bruselu ovlivnit toto téma?

Zcela nepochybně to bylo zapojení do vyjedná-
vacích rozhovorů s Evropskou komisí ohledně
našich Regionálních Operačních Programů, kdy
bylo možné pro mé kolegy vyjednavače připra-
vovat technické a organizační podmínky pro
přímé vyjednávání zde v Bruselu, získávat
„rychlé“ informace a snažit se přesvědčovat
některé evropské úředníky o našich záměrech.
Výsledkem různých jednání, prezentací, seminá-
řů a konferencí jak na straně kraje, tak i zde
v Bruselu, bylo navýšení celkových financí pro
kraje pro příštích 7 let. Jako velmi úspěšné mohu
také zhodnotit několikeré jednání se zástupci tzv.
Norských fondů zde v Bruselu i za účasti našeho
1. náměstka hejtmana Jana Zborníka ve věci zís-
kání peněz na rekonstrukci odbavovací haly kar-
lovarského mezinárodního letiště. I díky brusel-
skému zastoupení jsme uměli okamžitě reagovat
na podněty, uměli jsme přesvědčovat a vysvětlo-

vat naše záměry úředníkům, kteří nikdy v našem
kraji nebyli. A to je myslím jádro věci. Díky osob-
nímu kontaktu mám možnost tyto lidi více do
problémů zasvětit, přesvědčit je o záměru a při-
blížit jim i myšlenkové pochody krajských odbor-
níků, kteří nejlépe vědí, kam  má rozvoj Karlo-
varského kraje směřovat.

Jak tedy asi vypadá Váš pracovní den? Jaký
je vůbec život v Bruselu?

Pracovat se zde začíná v 9 ráno a končí kolem
18 hodiny. V průměru 2x týdně absolvuji různá
pracovní či společenská setkání organizovaná

většinou po šesté hodině večerní. Vzhledem
k tomu, že jsem tu sám, musím každý den řešit
především běžnou administrativní agendu. Celé
dopoledne většinou zpracovávám e-maily a jiné
potřebné dokumenty. Velice často začínají pra-
covní schůzky při obědě a odpoledne jsou věno-
vána setkávání s kolegy z krajů a ČR, s českými
pracovníky evropských institucí, seminářům
a konferencím. Na druhý den musím takto zís-
kané aktuální informace ihned zpracovávat
a poskytovat mým kolegům ve Varech. Ačkoliv je
Brusel zasažen evropskou byrokracií a je napros-
to kosmopolitním městem, musím říci, že pra-
covní i osobní život zde není tak hektický, jako
u nás v Čechách. Velikou podporou je mi zde má
rodina. S manželkou velmi často společně nav-
štěvujeme společenské události a já mám takto
možnost s ní prodiskutovat mé názory získané
během takovýchto setkání. Náš malý syn Filip
(2,5 roku) je nám kořením pro život v Bruselu.

A co ostatní Češi v Bruselu? Jste v kontak-
tu?

Velmi intenzivně. S mými kolegy, krajskými
zástupci, projednáváme denně různé podněty,
úkoly a témata. Stejně tak i s českými lidmi
v Evropské komisi, Evropském parlamentu či
Výboru regionů. Od nich získávám důležité infor-
mace potřebné pro další strategie. Je tu i spousta
českých lobistů v soukromých konzultačních fir-
mách či zastoupeních, se kterými mám také
možnost projednávat konkrétní postupy při
snaze získat dotace z fondů EU i pro soukromé
subjekty v našem kraji. Česká komunita je zde již
relativně silná.                    ZA ROZHOVOR DĚKUJE JAN ČÍŽEK

W. Hauptmann: „Bruselštině jsem už porozuměl“
Krajský zástupce v Bruselu Werner Hauptmann už působí v Bruselu jeden rok. Zajímalo nás,
jak hodnotí svůj roční pobyt. 

Werner Hauptmann (vpravo) během přestávky
zasedání Evropského parlamentu dojednává
přímo v hlavním sále podrobnosti dotačních
programů EU s Václavem Mlsem, který je asi-
stentem poslance Libora Roučka.  Foto Jan Čížek
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Nemusíte chodit do banky!!!
PŮJČKY – od 20 000 do 200 000 Kč, bez ručitele

PŮJČKY I PRO DŮCHODCE DO 75 LET
HYPOTÉKY

kontaktujte MOBILNÍHO BANKÉŘE –
PŘIJEDE ZA VÁMI!!!

tel.: 724 637 186,        innoka@seznam.cz
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Co předcházelo vzniku Centrál-
ní organizační skupiny pro pří-
pravu předsednictví ČR v EU? 

„Již dříve jsem byl Asociací
krajů pověřen k dojednání podmí-
nek pro vytvoření společného
zastoupení českých regionů při
Evropské unii v Bruselu. S minis-
terstvem zahraničních věcí jsme
jednali o podmínkách, za kterých
by mohlo toto společné zastoupení
vzniknout. Výsledkem tohoto jed-
nání je Deklarace o spolupráci
krajů s MZV v souvislosti s přípra-
vami na předsednictví ČR v EU,
která bude podepsána 21. května.“

Kde bude v Bruselu sídlit
zastoupení českých krajů? 

„Díky spolupráci s minister-

stvem vznikne během letošního
roku tzv. ‚Czech Point‘. Regionál-
ní zastoupení řady českých krajů
se přesune na společnou brusel-
skou adresu Trone 60. Kraje
budou sdílet budovu společně se
Stálým zastoupením ČR při EU.
V těchto dnech finišují přípravy
pro architektonické a technické
řešení prostor vyhrazených kra-
jům. Společná adresa kanceláří
českých regionů v Bruselu bude
fungovat od 1. 9. 2007.“

Na jaké datum připadne
otevření „Czech Point“? 

„Slavnostní zahájení se uskuteč-
ní ve čtvrtek 11. října 2007 během
pravidelných ‚Open Days‘. Jde
o akci, při níž se v Bruselu každo-

ročně prezentují všechny evropské
regiony. Na otevření budou pozvá-
ny VIP osobnosti evropské politi-
ky, tedy poslanci Evropského par-
lamentu, evropští komisaři a další
významní hosté. Svou účast přislí-
bil i předseda vlády ČR. Cílem této
akce je představit ‚Czech Point‘
Evropské unii a upozornit na to, že
v Bruselu vznikla tato ‚česká adre-
sa‘. Období českého předsednictví
přinese také možnost uspořádat
jednání některých evropských
institucí v České republice. Kraje
proto předaly ministerstvu zahra-
ničních věcí komplexní přehled
konferenčních a ubytovacích kapa-
cit, ve kterých by se tato jednání
mohla uskutečnit.“

ZA ROZHOVOR DĚKUJE RICHARD BENEŠ

Celkových příjmů ve výši
4 431 475 tis. dosáhl za rok 2006
Karlovarský kraj. Výdaje kraje
pro konsolidaci činily 4 265 730
tis. Kč.  „Rozpočtové hospodaření
Karlovarského kraje tak za minu-
lý rok skončilo přebytkem ve výši
165 745 tis. Kč.  Zastupitelstvo
Karlovarského kraje proto bude
na svém červnovém zasedání
spolu se schvalováním závěrečné-
ho účtu Karlovarského kraje za
rok 2006 rozhodovat o alokaci
volných finančních prostředků
kraje z roku 2006 ve výši 91,5
mil. Kč,“ uvedl Jiří Červenka,
náměstek hejtmana pro finance.

Přebytku hospodaření Karlovar-
ský kraj dosáhl přes skutečnost,
že v průběhu roku 2006 bylo do
rozpočtu kraje zapojováno financo-
vání, na základě kterého měl plá-
novaný výsledek rozpočtového
hospodaření Karlovarského kraje
dosáhnout schodku ve výši 306
613 tis. Kč. Jednalo se především
o zapojení financování výdajů Kar-
lovarského kraje z čerpaného
úvěru ve výši 254 187 tis. Kč a dále
zapojení dalších výdajů financova-
ných z prostředků přebytkového
výsledku hospodaření Karlovar-
ského kraje za rok 2005 a ze zdro-
jů peněžních fondů Karlovarského
kraje z minulých let. Zároveň však
v roce 2006 probíhalo splácení
úvěru. Celkem bylo v minulém
roce splaceno 69 491 tis. Kč.

Při finančním vypořádání za
rok 2006 odvedl Karlovarský kraj

do státního rozpočtu nevyčerpa-
né státní finanční prostředky
v celkové výši 1 985 tis. Kč. 

„Jelikož součástí schvalovaného
závěrečného účtu musí být zpráva
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření kraje, budou závěrečný účet
Karlovarského kraje schvalovat
zastupitelé až na červnovém zase-
dání zastupitelstva. Přezkoumání
hospodaření krajů totiž provádí ze
zákona o přezkoumání hospodaře-
ní územně samosprávných celků
ministerstvo financí. To předá
konečnou zprávu o výsledku pře-
zkoumání Karlovarského kraje
hejtmanovi kraje pravděpodobně
někdy v období měsíce května.
Dle průběžných informací o pře-
zkumu však nebyly kontrolní sku-
pinou ministerstva financí u Karlo-
varského kraje shledány žádné
závažné nedostatky,“ dodal
náměstek hejtmana Jiří Červenka.

(RIC)

Regiony spolupracují na přípravě českého předsednictví v EU

Návrh rozpočtového výhledu
pro období let 2008–2010 představil
Karlovarský kraj. Navazuje na
schválený rozpočtový výhled Kar-
lovarského kraje pro období let
2005–2008, upravený v souvislosti
s legislativními změnami. Návrh
počítá s nutností splácení úvěru
čerpaného Karlovarským krajem
v předchozích letech v souvislosti
se spolufinancováním projektů EU. 

Návrh rozpočtového výhledu
příjmů Karlovarského kraje
vychází v oblasti daňových příjmů
z predikce Ministerstva financí
ČR, v ostatních oblastech z rozpo-
čtového výhledu Karlovarského
kraje pro období let 2005–2008.

Návrh rozpočtového výhledu
na období 2008–2010 stanovuje
výdajový rámec všem odborům
Krajského úřadu pro příští roky.
Vzhledem k rámci příjmů Karlo-
varského kraje bylo nutno radi-
kálně omezit nárůst výdajů jed-
notlivých odborů, neboť rozpočet
jednotlivých let je zatížen spláce-
ním úvěru a předpokladem spo-
lufinancování projektů EU. 

„Realizace výše zmíněných

projektů se neobejde bez využití
fondů Karlovarského kraje, napl-
ňovaných zejména z přebytku
hospodaření Karlovarského
kraje v jednotlivých letech. Je
důležité stanovit, kterých projek-
tů EU se v jednotlivých letech
Karlovarský kraj zúčastní a bude
je spolufinancovat, upřesnit
objem potřebných finančních
prostředků pro toto spolufinan-
cování a zapracovat zapojení pro-
středků z fondů Karlovarského
kraje do návrhu rozpočtového
výhledu,“ uvedl náměstek hejt-
mana Jiří Červenka. 

Návrh rozpočtového výhledu
Karlovarského kraje pro období
let 2008–2010 bude po schválení
každoročně rozpracován do řád-
ného rozpočtu na daný rozpočto-
vý rok s maximální snahou
nepřekročit výdajový rámec jed-
notlivých odborů. Je třeba podo-
tknout, že jak příjmová, tak
i výdajová stránka rozpočtového
výhledu zaznamenává v jednotli-
vých letech v průměru meziroč-
ní nárůst o cca 3 %.

(BEN)

Předsednictví Evropské unie
připadne v roce 2009 na Českou
republiku. Na přípravě českého
předsednictví v EU chtějí spolu-
pracovat i regiony, jejichž zástup-
ci očekávají, že se část chysta-
ných akcí bude odehrávat
i mimo Prahu. Také vládní kabi-
net předpokládá, že se předsed-
nictví stane celorepublikovou
záležitostí. Své záměry předsta-
vili v Praze zástupci vlády čle-
nům českého a evropského par-
lamentu, zástupcům Svazu měst
a obcí, Asociace krajů a předsta-
vitelům ČR v evropských institu-
cích. „Zatím osm ze 14 krajů
chce vybudovat společné zastou-
pení v Bruselu. V době českého
předsednictví v prvním pololetí
roku 2009 budou v sídle EU
zastoupeny všechny,“ uvedl hejt-
man Josef Pavel, který je součas-

ně zástupce Asociace krajů ČR
v Centrální organizační skupině
pro přípravu předsednictví. 

Hlavním mottem českého
předsednictví má být „Evropa
bez bariér“. Čeští politici a diplo-
maté chtějí klást hlavní důraz na
posilování konkurenceschopnos-
ti, deregulaci, liberální obchodní
politiku a čtyři základní svobody
unie – tedy svobodu pohybu
osob, služeb, kapitálu a zboží.

V době českého předsednictví
se bude hovořit například o roz-
počtu EU a reformě zemědělské
politiky. Jednat se bude o členství
Chorvatska v EU, končit bude
funkční období Evropského parla-
mentu a Evropské komise. Celko-
vé náklady na předsednictví mají
dosáhnout 3,3 miliardy korun. Na
tento rok je na přípravy vyčleněno
400 milionů korun.                 (BEN)

Přípravy na předsednictví České republiky v EU nám přiblížil v rozhovoru
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. 

Hospodaření kraje v roce
2006 skončilo s přebytkem

Rozpočtový výhled kraje
počítá se splácením úvěru

FOTO ARCHIV

Dokončení ze strany 1

„Stejně tak jako v lednu byla
i dubnová prezentace pořádána
Českou centrálou cestovního
ruchu ve Španělsku ve spolupráci
se zastoupením agentury Czech-
tourism. Obě prezentace Pamplo-
ně i ve Valencii byly překvapivě
hojně navštíveny převážně pozva-
nými novináři a touroperátory ze
severní oblasti Španělska. Znovu se
potvrdila skutečnost, že největší
zájem ze strany turistů ze Španěl-
ska je o naše hlavní město Prahu,
Karlovarský a Jihočeský kraj,
zejména potom o Karlovy Vary
a Český Krumlov,“ uvedl radní Kar-

lovarského kraje Luboš Orálek. Na
závěr obou prezentací obdrželi dva
vylosovaní účastníci poukazy na
návštěvu „Lázeňského týdne“,
který proběhne na podzim ve
dnech 4.–7. 10. v Karlových Varech
a bude navazovat na festival filmů
o cestovním ruchu Tourfilm. 

„Podle statistiky Czechtourism
stoupla návštěvnost Karlovarské-
ho kraje v loňském roce 2006
o 18 %. Je to jistě zásluhou ros-
toucí úrovně nabídky služeb
v lázeňství a cestovním ruchu, ale
také propagací regionu doma
i v zahraničí,“ dodal radní Orálek.

RICHARD BENEŠ

Lázeňský region lákal
k návštěvě španěly

Dokončení ze strany 1

„Při přípravě dohody se nijak nezohledňovalo, zda na české nebo
německé straně hranice hoří více. Cílem naší společné práce je, aby
požárů a zásahů bylo co nejméně. Dohoda pomůže hlavně v hůře
dostupných místech, kam technika dojede za desítky minut,“ dodal Phi-
lip Rochold, ředitel vládního prezidia Saska. Spolupráci si ještě dávno
před podpisem dohody vyzkoušeli hasiči v listopadu předloňského roku
na Klínovci, kdy začala hořet stanice lanovky. Před úplným vyhořením
zachránil objekt zásah německých hasičů, kteří přispěchali na pomoc.
Tehdy byla ovšem jejich spolupráce velmi riskantní pro případ, že by se
v hostitelské zemi zranil hasič nebo kdyby se poškodila požární techni-
ka. Na tyto skutečnosti ještě nebyly úřady připravené a jen těžko by to
řešily. Dohoda o spolupráci právě takové mezery zaplňuje.   RICHARD BENEŠ

Hranice mezi hasiči zanikla

Dokončení ze strany 1

Budou tak mít jistotu, že léčba bude za něj bez průtahů uhrazena,“
uvedl hejtman Josef Pavel. Ačkoli projekt má za cíl v první řadě pro-
věřit, zda podobný systém může mezi zeměmi EU vůbec fungovat,
pro krajské nemocnice by mohl mít významný přínos i do budoucna.
Tím, že zahraniční pojišťovny budou vědět, jaká péče a v jaké kvali-
tě se u nás poskytuje, a že nebude problém ji administrativně uhra-
dit, mohou naše nemocnice získávat nové pacienty z Evropské unie.
A to nejen ty, kteří potřebují akutní péči, ale i plánované zákroky.
Dosud byl postup při léčbě zahraničního pacienta zdlouhavý. Lékař
místo léčby musel komplikovaně vyřizovat administrativu. Peníze za
ošetření přitom přišly nemocnici často až za dva roky. Kvůli admi-
nistrativě a nemožnosti rychle zjistit, zda je pacient pojištěn, mají
krajské nemocnice pohledávky v milionové výši a trend je dále stou-
pající. Podobný systém by tak mohl pomoci získávat platby účinněji
a zejména rychleji.                                                                       (BEN)

Na semináři o projektu přeshraniční zdravotní péče vystoupil i hejt-
man Josef Pavel.                                                                  Foto archiv

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

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

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

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

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

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

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

SC-71375/1
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BAZÉNY

ZASTŘEŠENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAUNY  

Tel. : 353 230 513, mobil: 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz, www.pvpool.cz SC
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SPECIALISTA NA BAZÉNY

POZOR!!! PRODEJNA PŘESTĚHOVÁNA: Chebská 399/45, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)

KKvěten | strana 5 KARLOVARSKÝ KRAJ IInzerce

SC
-7

12
00

/1
SC

-7
12

01
/1

SC-71397/3 SC-71384/1

SC-71365/1

SC
-7

13
91

/1
 

SC-71393/1

inzerce

inzerce

Dvě větrné elektrárny Vestas
V90 by měly vyrůst v katastrál-
ním území Hřebečná poblíž Aber-
tam. Ministerstvo životního pro-
středí nyní vede proces posuzová-
ní vlivů záměru „Farma větrných
elektráren Mauritius“ na životní
prostředí. „Jako dotčený samos-
právný celek v procesu posuzová-
ní vlivů na životní prostředí ozna-
muje Karlovarský kraj, že byla

předložena dokumentace vlivů
záměru farmy větrných elektrá-
ren na životní prostředí. Zpraco-
vaná dokumentace je k nahlédnu-
tí na Krajském úřadě Karlovar-
ského kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství. Vyjádření
k dokumentaci je možné zaslat
nejpozději do 24. května 2007 na
ministerstvo životního prostředí,
Praha,“ uvedla Andrea Bocková

z tiskového oddělení Karlovar-
ského kraje. 

Vedle stavby dvou zmíněných
větrných elektráren se jedná
ještě o navazující infrastrukturu,
jako je úprava a stavba obsluž-
ných komunikací a pokládka
kabelové trasy. Výška věže větr-
né elektrárny je 150 metrů, rotor
má průměr 90 metrů.     

(BEN)

Předložili dokumentaci
k větrným elektrárnám

Soutěž o nejlepší slogan pro
ojedinělý projekt s názvem
Medard odstartoval Karlovarský
kraj ve spolupráci se Sokolov-
skou uhelnou, a. s. „Zájemci
o výhru některé z atraktivních
cen musí do 14. 6. 2007 zaslat
návrh sloganu. Ten by se měl
vztahovat k území dotčenému
projektem Medard a obsahovat
jeho základní ideje. Ceny pro
výherce nadchnou především
sportovně založené jedince. Ti
mohou získat celosezonní vstu-
penky na přírodní koupaliště
Michal, permanentky na ligové
zápasy FK Baník Sokolov či hru

na novém golfovém hřišti
v Sokolově pro čtyři osoby. Vítěz-
ný návrh bude prezentován jako
oficiální slogan celého projektu,“
informovala Jana Pavlíková
z Agentury projektového
a dotačního managementu. 

Nově vytvořená vodní plocha
jezera Medard o rozloze téměř
500 ha by měla v budoucnu zna-
menat přeměnu vyuhleného
území v blízkosti Sokolova
v turisticky atraktivní lokalitu
pro celý region. Projekt Medard
si ovšem klade za cíl také rozvoj
kulturních aktivit v místě
a v západní části území dokonce

disponuje vhodnými podmínka-
mi pro výstavbu např. vysoko-
školského areálu. Více informací
o soutěži včetně pravidel nalez-
nete na webových stránkách pro-
jektu www.medard-lake.eu.

(BEN)

Vymyslete slogan pro jezero Medard

SECOND HAND
DĚTSKÉ OBLEČENÍ
(také kojenecké)

- dovoz z Anglie
- kvalita krém
- cca 100 kg
- PRODÁM 

ZA 90,- Kč/kg

Inf.: 775 182 573
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Ředitel krajského úřadu informuje

Prostřednictvím grafů ukázala
Martina Klánová z Krajského
úřadu Karlovarského kraje, že
výuka německého jazyka má kle-
sající tendenci. Hans Simon-Pelan-
da z Goethe-Institutu v Praze dopl-
nil tuto prezentaci o aktuální situa-
ci němčiny na školách v České
republice. „Zájem o němčinu jako
cizí jazyk na českých školách sku-
tečně klesá. Přitom znalosti
německého jazyka právě v ČR
představují hodnotnou kvalifikaci
na trhu práce. Proto Goethe-Insti-
tut v Praze nyní odstartoval kam-
paň pod názvem www.gutentag.cz,
která nabízí školám pomoc
v nabídce výuky němčiny,“ uvedl

Hans Simon-Pelanda. Koordinační
centrum Německo-české výměny
mládeže Tandem (Plzeň) zase při-
šlo s jazykovou animací, pomocí
které je němčina (nebo v Bavor-
sku čeština) vyučována hravou
formou. Účastníci ve dvou pracov-
ních skupinách shrnuli další návr-
hy, jak přispět k vyššímu zájmu
o výuku německého jazyka. Jed-
ním z nich byla možnost pozvat
německé podnikatele do vyučová-
ní, aby žákům vysvětlili, jak se
správně ucházet o místo v němec-
kém podniku. Také informační
večery pro rodiče navrhovali uči-
telé jako metodu vysvětlení význa-
mu němčiny pro budoucnost

jejich dětí. Prezident EUREGIA
EGRENSIS František Čurka nao-
pak vyjádřil radost z toho, že
v Bavorsku se učí stále více žáků
česky. „Je to úspěch ‚Jazykové
ofenzivy češtiny‘ v Bavorsku,“
dodal František Čurka. 

Vrcholem celé akce byla pre-
zentace devíti bavorských a čes-
kých studentů, kteří sehráli
scénky z divadelního projektu
„Von Herzen ze srdce mit
Schmerzen“ a nadchli přítomné
publikum. Zvlaštností pro diváky
bylo, že jevištní jazyk Tsche-
utsch/Čojč (směs němčiny
a češtiny) byl pro všechny srozu-
mitelný.                                 (BEN)

Experti řešili, jak zvýšit zájem o výuku němčiny
Poklesem zájmu o studium němčiny v Česku se zabýval workshop, který koncem dubna uspořádalo
Euroregio Egrensis Čechy v Krajské knihovně Karlovarského kraje. Pětadvacet zástupců škol ze západ-
ních Čech se radilo, co by bylo možné udělat, aby se naši žáci a studenti více zajímali o německý jazyk.

Hans Simon-Pelanda potvrdil, že
zájem o výuku němčiny klesá.

Foto archiv

V procesu svěření dítěte do
náhradní rodinné péče je podle
zákona nutno přihlížet k dopo-
ručení poradního sboru. Ten
pravidelně zasedá v rámci kraje
a posuzuje jednotlivé případy
dětí, které mohou být předány
do nové rodiny. Poradní sbor
tvoří odborníci působící v oblas-
ti sociálně-právní ochrany,
zejména z oboru pediatrie, psy-
chologie, pedagogiky, zástupci
školských, zdravotnických
nebo sociálních zařízení pro
výkon ústavní výchovy, zaměst-
nanci úřadů v úseku sociálně-
právní ochrany.

Následně mohou žadatelé
očekávat písemné oznámení
o vhodnosti dítěte do jejich rodi-
ny. Po seznámení žadatelů
s dítětem může být opět na
základě jejich žádosti dítě
dočasně svěřeno do péče
budoucích osvojitelů nebo pěs-
tounů rozhodnutím orgánu
sociálně-právní ochrany dětí na
obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností. Konečné roz-

hodnutí o osvojení dítěte nebo
svěření dítěte do pěstounské
péče přísluší soudu.

Podpora dítěte 
a náhradní rodiny

Osvojením dítěte do náhradní
rodiny prakticky proces zpro-
středkování náhradní rodinné
péče končí, neboť stát již nijak
nezasahuje do nových právních
vztahů shodných s biologickou
rodinou. Zcela tedy závisí na osvo-
jitelích, zda a v jaké formě pomoc
a poradenství při výchově přijaté-
ho dítěte vyhledají a využijí. 

V případě pěstounské péče je
zákonem stanovena povinnost
pravidelných návštěv pěstoun-
ských rodin nebo zařízení pro
výkon pěstounské péče, sledová-
ní vývoje svěřeného dítěte v této
péči a hodnocení, zda je pěstoun-
ská péče ku prospěchu dítěte.

K formám pomoci osvojitel-
ským a pěstounským rodinám
patří i podpora finanční. S ohle-
dem na právní postavení osvoje-
ní se jedná o dávky státní sociál-

ní podpory, které jsou při splně-
ní určitých zákonem stanove-
ných podmínek dosažitelné běž-
ným rodinám (tj. například pří-
davek na dítě, porodné, sociální
příspěvek, rodičovský příspě-
vek). Pěstounům náleží k dáv-
kám dosažitelným běžným rodi-
nám i dávky pěstounské péče ze
systému dávek státní sociální
podpory. V případech finanční
tísně nastupuje u obou forem
náhradní rodinné péče pomoc
ze systému sociální péče na
obecních úřadech.

Pěstounům a pěstounkám
v zařízení pro výkon pěstounské
péče náleží minimálně odměna,
která je definována zákonem
o sociálně-právní ochraně.

Zabývali jsme se pouze hlav-
ními okruhy problémů, které
souvisejí s tímto rozsáhlým
tématem. Budete postaveni
před spoustu nezodpovězených
otázek, na které jsme však
schopni vám odpovědět. Proto
se obraťte se svými dotazy na
pracovnice odboru sociálních

věcí Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje, které se zabývají
problematikou náhradní rodin-
né péče – sociální pracovnice Bc.
Lucie Kubincová, DiS. (tel. 353
502 592, email: lucie.kubinco-
va@kr-karlovarsky.cz) a psycho-
ložka PhDr. Anna Kotrčová (tel.
353 502 425, email: anna.kotrco-
va@kr-karlovarsky.cz). 

V dnešním čísle dokončíme s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem téma náhradní rodinné péče.

Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce poskytuje
Karlovarský kraj od roku 2004 obcím a fyzickým i právnickým oso-
bám. Příspěvky jsou poskytovány na stavbu nebo rekonstrukci vodo-
vodních i kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod, zdrojů pitné
vody, úpraven pitné vody a vodojemů. Poskytování příspěvků se řídí
Pravidly Zastupitelstva Karlovarského kraje pro poskytování příspěv-
ků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí. 

„Finanční prostředky na tyto dotace jsou získávány z poplatků za
odběry podzemních vod. Z těchto poplatků je pro rok 2007 k dispo-
zici částka 6.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka není
dostačující, bylo vyčleněno ještě 6.000.000,- Kč z rozpočtu odboru
životního prostředí a zemědělství,“ vysvětluje radní kraje pro oblast
životního prostředí Luboš Orálek. Podle jeho slov se jedná o finanční
prostředky poměrně snadno dostupné s minimální náročností na
žadatele. „V roce 2007 bylo podáno 16 žádostí o příspěvek. Celkové
požadované prostředky značně převyšují možnosti kraje. Na stavbu
vodovodů a kanalizací v Karlovarském kraji bylo požadováno přispět
částkou v celkové výši 39.825.741,00 Kč, přičemž kraj měl k dispozi-
ci pouze 12.000.000,- Kč,“ říká Luboš Orálek. Tato částka byla nako-
nec rozdělena mezi 10 žadatelů, kteří splňovali všechny náležitosti.

(BEN)

Na drobné ekologické akce
přispěl kraj 12 miliony korun

Už 5. ročník celorepublikové veřejné sbírky
Svátek s Emilem proběhne v úterý 22. května ve
120 městech České republiky. Maskot českého
paralympijského týmu, ptáček Emil, podporuje
od roku 2003 sportující handicapované děti a mlá-
dež se všemi druhy postižení. Zakoupením

odznaku s Emilem je můžete podpořit i vy. Další
informace na www.Emil-cpt.cz. Záštitu nad koná-
ním veřejné sbírky v Karlových Varech převzal
hejtman Josef Pavel. Od roku 2003 bylo rozděle-
no sportovním klubům a svazům více než 12 500
000 Kč získaných činností projektu Emil.       (RED)

Zástupcům sedmi obcí s rozší-
řenou působností Karlovarského
kraje byl určen seminář týkající se
územně analytických podkladů
pořádaný odborem regionálního
rozvoje Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje. Na zmíněné obce
padla od 1. ledna 2007 nová nároč-
ná povinnost pořizovat územně
analytické podklady, vyplývající z
nového stavebního zákona
183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, a prováděcí
vyhlášky 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací čin-
nosti, pro svůj správní obvod. 

Odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Karlovarského
kraje, ve snaze ulehčit situaci
úřadům územního plánovaní,
pozval na Krajský úřad Karlovar-
ského kraje také zástupce firem,
nabízejících možné řešení v poři-
zování územně analytických pod-
kladů. Na seminář bylo pozváno
deset firem z celé ČR.           (BEN)

Na zahraniční stáže vycestova-
lo v letech 2005 a 2006 téměř 150
osob v rámci projektu Partnerství
pro budoucnost, který je z velké
části financován z Evropského
sociálního fondu (ESF). Klade si
za cíl zvyšování kapacity a schop-
ností pro zpracování projektů na
regionální úrovni. Během stáží
absolvovali jejich účastníci řadu
vzdělávacích akcí, školení či
workshopů především z oblasti
rozvoje lidských zdrojů v regio-
nech. Měli možnost konfrontovat
svoje poznatky s činností podob-
ných sdružení, institucí a společ-
ností v zemích Evropské unie.
Stáží se účastnili zástupci nestát-
ních neziskových organizací,
regionálních poradenských insti-
tucí, mikroregionů, místních akč-
ních skupin, menších obcí, úřadů
práce, Regionální hospodářské
komory a dalších institucí z celé-
ho Karlovarského kraje. 

Celkové náklady na služební
cesty projektu Partnerství pro
budoucnost činily v obou letech
celkově 3 733 748,- Kč. ESF
z této částky hradil 75 % (2,8
mil. Kč). Prostředky ze státního
rozpočtu činily 12,5 % (467
tis. Kč) a 12,5 % (rovněž 467
tis. Kč) hradil kraj. 

„Od té doby, co se Česká
republika stala součástí Evrop-
ské unie, se výměna poznatků
a zkušeností stává naprostou
nezbytností. V dnešní Evropě

jsou země, které dnešní Unii
zakládaly, ale také například
země, které se k ní připojily až
během devadesátých let. Od
obou skupin se můžeme a musí-
me hodně naučit, nejen co se
týká veřejné správy, ale také
veřejných služeb, jako je školství,
zdravotnictví, veřejná doprava
nebo služby sociální,“ komento-
val projekt hejtman Josef Pavel.
„Snažíme se těm, kteří budou
v budoucnu o těchto věcech roz-
hodovat, dát co nejširší rozhled,

vybavit je osobní zkušeností, aby
zjistili, jak určitou problematiku
řeší ostatní země. Chceme, aby
to nejlepší z toho, co poznali,
potom přinesli prostřednictvím
své další práce do Karlovarského
kraje,“ dodal hejtman Pavel. 

V současnosti je zpracován
další projekt, který naváže na
Partnerství pro budoucnost. Má
název „Rozvoj lidských zdrojů
a odborné vzdělávání manažerů
veřejné správy a samosprávy
Karlovarského kraje v podmín-
kách Evropské unie“. Projekt si
klade za cíl disponovat dostat-
kem připravených odborníků
a kvalitních projektů v klíčovém
období 2007–2013. Celkem 120
manažerů veřejné správy a sa-
mosprávy by mělo v období od
září 2007 do května 2009 absolvo-
vat 7 stáží v 5 zemích Evropské
unie (Finsko, Francie, Německo,
Rakousko, Itálie).                   (RIC)

Zahraniční stáže v zemích EU vyškolí další odborníky

Semináře o pořizování analytických podkladů se zúčastnili zástupci
obcí i pracovníci odborných firem.                                        Foto archiv

Seminář pomáhal obcím
s rozšířenou působností

Pomozte s Emilem postiženým sportovcům

Závěr zjišťovacího řízení záměru – ISŠTE Sokolov
Krajský úřad Karlovarského

kraje jako úřad příslušný v pro-
cesu posuzování dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, sdělu-
je, že na základě zjišťovacího
řízení vydal Závěr zjišťovacího
řízení záměru „Projekt revitali-
zace Centra celoživotního vzdě-

lávání ISŠTE Sokolov“ v katast-
rálním území Sokolov, obec
Sokolov. Záměr nebude dále
posuzován dle citovaného záko-
na. Oznamovatel může požádat
příslušné správní úřady
o potřebná povolení k vydání
územního rozhodnutí a staveb-
ního povolení.                      (RED)

Krajský úřad Karlovarského
kraje jako úřad příslušný v pro-
cesu posuzování dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, sdě-
luje, že na základě zjišťovacího
řízení vydal Závěr zjišťovacího
řízení záměru „RECENT Tiso-
vá – kogenerační jednotka“

v katastrálním území Tisová u
Sokolova, obec Březová.
Záměr nebude dále posuzován
dle citovaného zákona. Ozna-
movatel může požádat přísluš-
né správní úřady o potřebná
povolení k vydání územního
rozhodnutí a stavebního povo-
lení.                                (RED)

Závěr zjišťovacího řízení záměru „RECENT Tisová“
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího
odboru správních agend a dozoru,

Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 313

marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová 

tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

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

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443 

martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková

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

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Miroslav Očenášek

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

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

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

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

www.kr-karlovarsky.cz

Variatio delectat – Rozmanitost potěší, tak zní motto letošního
XVI. ročníku Festivalu uprostřed Evropy – Mitte Europa. V tomto
duchu sestavili iniciátoři festivalu pestrý a rozmanitý program
s mezinárodními hvězdami, českými i německými umělci a mladými
nadějnými talenty. Mezi hosty více než 80 kulturních akcí, koncertů,
výstav a workshopů budou známá jména, jako je kontratenor And-
reas Scholl, lotyšská houslistka Baiba Skride, mezinárodně úspěšný
mladý pianista Martin Stadtfeld, chlapecký sbor Tölzer Knabenchor,
norský bandoneonista Per Arne Glorvigen, Pardubická komorní fil-
harmonie, Visegrad Baroque Orchestra, Schulhoff Quartett a reno-
movaný cellista Jan Vogler. Festivalové léto bude zahájeno ve vogt-
landském Oelsnitz. Letní periodu festivalu zakončí Klazz Brothers
a Cuba Percussion s programem „Classic meets Cuba“ ve slavném
Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. „Divadelní podzim“, který
pořádá Festival Mitte Europa poprvé na podzim, se uskuteční od 7.
do 11. listopadu 2007 v Plauen. Mimojiné vystoupí divadla z Mostu,
Ústí nad Labem a Chebu. Z německých divadel Mittelsächsisches
Theater Döbeln-Freiberg a Eduard-von-Winterstein-Theater Anna-
berg- Buchholz.                                                                            (RIC)

Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa potěší rozmanitostí

Festival vždy provází dobrá nálada.                                                                                              Foto archiv

Služby Eurocentra Karlovy
Vary, krajského informačního
střediska o EU, využívají už rok
občané regionu. Eurocentrum
sídlí v prostorách Krajské kni-
hovny v Karlových Varech.

Za rok činnosti pracovníci
Eurocentra zodpověděli více než
4300 dotazů. Osobně odpovídali
na 3921 dotazů, dalších 218 zod-
pověděli telefonicky a 171 e-mai-
lem. „Mezi nejčastější dotazy
patří především otázky na mož-
nosti práce, studia a stáže
v Evropské unii a s tím spjaté

problematiky. Neméně časté
jsou otázky z oblasti čerpání
fondů Evropské unie. Dotazy
směřují například na platby zdra-
votního a sociálního pojištění při
pobytu v zahraničí, vyplácení
důchodů apod. Veřejnost se zají-
má také o témata související
s rozšiřováním Evropské unie,
přistoupením České republiky
do schengenského prostoru
a také jaký dopad bude mít přije-
tí společné měny eura,“ informo-
vala vedoucí Eurocentra Lucie
Šedivá.                                  (BEN)

Unikátní výstava s názvem III.
odboj v Československu je až do
28.května k vidění v hale Krajské
knihovny v Karlových Varech–
Dvorech. Výstava dokumentů
obsahujících svědectví o utrpení
politických vězňů měla premiéru
v prostorách Evropského parla-
mentu v Bruselu 27. června
2006. Po ukončení výstavy v Bru-

selu, na počátku roku 2007, ji
Evropský parlament daroval
Konfederaci Politických vězňů
ČR. „Na minulost bychom nikdy
neměli zapomínat, žít pouze pří-
tomností je nebezpečné. Staří
latiníci říkali, že historie je učitel-
kou současnosti. Soudě podle
opakování starých chyb je buď
historie špatnou učitelkou, nebo

my špatnými žáky. Domnívám
se, že v historii chyba nebude,
musíme se tedy polepšit my.
Nebuďme k historické zkušenos-
ti lhostejní, vnímejme otevřeně,
suďme spravedlivě a v dobových
souvislostech. Tato výstava by
nám v tom mohla pomoci,“ uved-
la ředitelka krajské knihovny
Eva Žáková.                           (BEN)

Výstava připomene III. odboj

První ročník Keltských slavností na Andělské Hoře se konal
poslední dubnovou sobotu. Účastníci akce, kteří se sjeli z celého
Karlovarska, společně zasadili památeční dub a vzpomenuli na
keltskou historii svého kraje. Pamětní desku umístěnou na
kameni poblíž zasazeného dubu odhalil hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel. K poslechu potom všem zahrála skupina Tulá-
ci a Šťastní koně.                                                                   (BEN)

Eurocentrum oslavilo rok činnosti

AŠSKÝ STŘEVÍČEK
Amatérská soutěž v klasickém tanci. Účinkují žáci baletních
oddělení Základních uměleckých škol. Děti vstup zdarma

19. 5. 2007 14:00 Kulturní Centrum Aš (KCA)

DEN DĚTÍ NA ZÁMKU
Tradiční oslava MDD. Sportovně zábavný den pro děti
Státní hrad a zámek Bečov

MUZEJNÍ NOC
Doprovodný program k Mezinárodnímu dni muzeí uspořáda-
ný ve spolupráci se skupinou historického a divadelního
šermu RECTUS

19. 5. 2007 KM Cheb - Expozice

VELKÝ DIVADELNÍ PÁTEK
Divadlo, scénické čtení: Minutové hry
18. 5. 2007 19:00 Západočeské divadlo v Chebu - Studio „d“

CHLUMSKÁ POUŤ
Tradiční slavnost spojená s bohoslužbou. Pořádá obec ve
spolupráci s Proboštstvím kláštera Nanebevzetí Panny Marie

27. 5. 2007 Chlum Svaté Maří

XI. SETKÁNÍ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ ČR A
CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA
Soutěž a výstava modelů letadel, bojové techniky a civilních
dopravních prostředků, osobních i nákladních automobilů a
diorám

9. 6. 2007 KASS Chodov

KONVICOVÉ SYMPÓZIUM
Výstava, workshop, seminář. Kontakt: Lucie Cikánová (353
410 359)

21. 5. 2007–1. 6. 2007 Galerie Thun Studio v Lesově

OPERAFEST CARSLBAD 2007
Mezinárodní operní festival. První ročník v Karlových Varech

4. 6. 2007–24. 6. 2007 Divadlo Karlovy Vary

DEN DĚTÍ
Oslava MDD. Sportovně zábavný den pro děti

1. 6. 2007 Městské sady Kraslice

CHEBSKÉ DVORKY 2007, 5. ročník
Krajský festival uměleckých projektů (především výtvarných)
s mezinárodní účastí. Výstavy na dvorcích po celém městě
Chebu volně přístupné veřejnosti, divadla, folkové, jazzové a
rockové koncerty, performance, workshopy, apod.13-16.6.

VEŘEJNÁ POPRAVA
Historická rekonstrukce dobového popravování

9. 6. 2007–10. 6. 2007 hrad Loket

DĚTSKÝ DEN
Tradiční slavnost. Bohatý program pro všechny děti od 5 do
555 let opět zajistí spolek šermířů Savioli, zpestřením bude
kočár s koňmi a vystoupení taneční skupiny Romance. Velká
opékací soutěž, soutěž o nejkrásnější princeznu, aj.

3. 6. 2007 11:00–17:00 Horní hrad (Hauenštejn)

MISTROVSTVÍ ČR MAŽORETEK
Mistrovství ČR mažoretek - sólo, duo. Pořádají: Obč.sdruže-
ní Benjamin a MDDM Ostrov

19. 5. 2007–20. 5. 2007 hala TJ Ostrov

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Tradiční akce pro děti k MDD. Kontakt: p. Matyóvá

2. 6. 2007 Dům dětí a mládeže Sokolov

MUZEJNÍ NOC. MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ, 3. ročník
Den otevřených dveří v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí a dopro-
vodný program (prohlídka zámku a Nosticovské hrobky, pohádka pro
děti, představení pro dospělé se staropražskými písničkami, přehlídka
dobových kostýmů, rockový koncert, opékání selete aj.

20. 5. 2007 17:00–24:00 Sokolovský zámek - nádvoří

Kulturní přehled

Čestné uznání za Nejlepší inves-
tici roku v celorepublikové soutěži
Top Invest získala v rámci Staveb-
ního veletrhu v Brně stavba kraj-
ské knihovny v Karlových Varech.
Tato cena je každoročně udělová-
na třem stavbám. Ty vybírá odbor-
ná porota z širokého spektra sta-
vebních akcí realizovaných v celé
České republice s důrazem na
hodnocení kvality záměru a jeho
provedení. Vyhlašovatelem soutě-
že je Ministerstvo průmyslu
a obchodu České republiky, Minis-
terstvo pro místní rozvoj České
republiky a Svaz podnikatelů ve
stavebnictví České republiky.
Cenu za krajskou knihovnu pře-
vzal z rukou ministra pro místní
rozvoj Jiřího Čunka v zastoupení
hejtmana kraje Radek Havlan,
vedoucí odboru investic a granto-
vých schémat Krajského úřadu
Karlovarského kraje.                (BEN)

Krajská knihovna bodovala i na veletrhu

Cenu za krajskou knihovnu v Karlových Varech předával ministr Jiří Čunek.       Foto archiv

inzerce

Slavnost Keltů
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Cyklotrasy v kraji

Neuvěřitelných 200 let oslaví příští rok
světoznámá značka Becherovka, a stane se
tak jednou z nejstarších českých značek
vůbec. Do třetího století svého života vstu-
puje tento stoprocentně přírodní, tradiční
a vysoce kvalitní alkoholický nápoj jako
jeden z nejprodávanějších hořkých bylin-
ných likérů v České republice. Při příležitos-
ti kulatého výročí chystá Becherovka celou
řadu překvapení. Právě nyní se svým zákaz-
níkům představuje v limitované sérii ve spe-
ciálním balení se zlatou etiketou.

Co pijeme, je věcí vkusu, módy i tradice.
Císařský dvůr udával tón kdysi, přední bar-
mani dnes. 

A jaká tedy vlastně je 200 let trvající exi-
stence becherovky? Slavný bylinný likér byl
vynalezen v roce 1807 rodinou Becherů
v Karlových Varech. Původně se prodával
jako žaludeční kapky na zažívání v malých
skleněných lahvičkách. Vzhledem k jejich
lahodné chuti ale řada pacientů porušovala
předepsané dávkování a postupně vytvářela
tradici becherovky jako aperitivu. Rostoucí
obliba a poptávka po becherovce si vynuco-
vala stále větší balení a becherovka začala
pronikat do gastronomie i domácností. Dnes
lze becherovku koupit v celé řadě velikostí.
Od maličké sběratelské 5cl lahvičky přes

„placatku“ s kalíškem, až po úctyhodnou tří-
litrovku z exkluzivní „modré“ řady Beche-
rovka Collection, obzvláště vhodné jako
dárek. 

V 19. století byla becherovka populární
u vídeňského dvora stejně jako mezi obyčej-
nými lidmi. Nejinak je tomu i dnes o 200 let
později. V současnosti si becherovku její
příznivci nejraději vychutnávají ledově
vychlazenou, jako aperitiv, digestiv, ale i díky
rostoucí oblibě míchaných drinků ve více
než dvaceti různých koktejlech. Becherovka
lidi spojuje a přispívá k dobré pohodě. Tak
tomu bylo v době jejího vzniku, tak je tomu
i dnes, v moderním prostředí barů a při set-
káních s přáteli. 

Recept becherovky se celých 200 let
nezměnil. Došlo pouze k modernizaci proce-
su její výroby, protože firma vždy využívá nej-
lepší technologie dostupné v dané době.
Hlavními ingrediencemi jsou tak stále karlo-
varská voda, vysoce kvalitní líh, přírodní
cukr a velmi specifická a harmonická směs
bylinek i koření. To vše bez jakýchkoliv che-
mických konzervačních látek, umělých bar-
viv a emulgátorů. 

Hořký bylinný likér Becherovka je součás-
tí portfolia společnosti Jan Becher – Karlo-
varská Becherovka, a.s.  Ta byla v roce 1996
privatizována a jejím současným jediným
vlastníkem je francouzská skupina Pernod
Ricard, druhý největší výrobce lihovin a vína
na světě.                                                  (RED)

Cyklotrasa 2057 prochází celým
Ašským výběžkem a je dlouhá 41 km.
Převážně vede po cestách III. třídy, kde
se setkáte jen s malým provozem.
V úseku Smrčina–Pastviny není
povrch příliš vhodný pro sil-
niční kola.

Cyklotrasa začíná na
turistickém hraničním
přechodu Hranice-
Ebmath, který je otev-
řen celoročně od 6–22
hodin. Kdysi tu bývala
osada a hospůdka s názvem
„Zur Erholung“. Z Ebmathu
přijedeme rovnou do Hranic, kde
je rozcestí s CT 2058 (Krásňany - Aš).
Hranice mají velmi bohatou historii a již
za Rakouska-Uherska se staly význam-
ným střediskem textilního průmyslu
a v provozu zde bývalo až devět továren.
V obci je významný evangelický kostel
Nejsvětější Trojice z r. 1682 a katolický
kostel Navštívení Panny Marie, postave-
ný roku 1894. Další zastávku můžeme
udělat v Pastvinách. Dnes je to samota
s farmou a bývalou rotou pohraničníků.

V minulosti zde žilo až tisíc obyvatel.
Jedinou památkou je zde pomník pad-
lým v 1. sv. válce u silnice v zatáčce.
Opustíme Pastviny a hned za obcí

u samoty Novosedly naše trasa
odbočuje vpravo na vozovou

zpevněnou cestu. Po dvou
kilometrech se k trase při-
pojí červená turistická
značka. Ta nás bude
doprovázet přes turistic-
ké rozcestí U loupežníka

do vlakové zastávky Pod-
hradí. Pak následuje rozces-

tí u Kamenné osady, které není
v současnosti označené, protože

zde někdo odstranil cykloznačení.
Trasa sice vede vlevo na Smrčinu, ale
když odbočíme vpravo, tak se nic nedě-
je, protože  přes Velký Luh a Krásné se
na naši trasu připojíme v Aši. 

Ve Smrčině ještě po válce stával krásný
zámeček Sorg. Bylo to v místech, kde je
starý zemědělský dvůr. Budeme pokračo-
vat dál a asi 500 m před křižovatkou na
Podhradí je odbočka vpravo. Tam se
nachází zámeček Větrov. Podle námětu

Markéty Zinnerové zde byl natočen film
Indiáni z Větrova. Vrátíme se zpět na silni-
ci, projedeme křižovatku na Podhradí, kde
je zároveň rozcestí s CT 2059, a za chvilku
už přijíždíme do Aše na Goethovo náměs-
tí. Z Aše pokračujeme po značené trase do
Mokřin (Nassengrub). Nejhodnotnější
stavbou v Mokřinách je kostel postavený
v roce 1913. Trasa nás dále zavede do
Nebes, přesněji do obce Nebesa (Him-
melreich), s oblíbeným hostincem. Potom
pokračujeme do Výhledů, kde si můžeme
prohlédnout boží muka z roku 1830
s motivem Nejsvětější Trojice, a pokraču-
jeme do obce Skalka. Zde je rozcestí s CT
2064 (do Táborské), restaurace Elster
a vedle ní zajímavý pomník padlým v 1. sv.
válce se sochou orla. Ve Skalce můžeme
zase odbočit z trasy a podívat se na chrá-
něné Goethovy skály. Vede tam modrá
turistická značka, ale 2,5 km dlouhá cesta
ke skalám je vhodná jen pro MTB. Ti, kdo
terén nemusí, mohou popojet až na křižo-
vatku s hlavní silnicí, odbočit vpravo po
hlavní na Aš a asi po 800 m si mohou ales-
poň prohlédnout u silnice Goethův kámen
s pamětní deskou.

Dále pokračujeme kolem smírčího
kříže z roku 1675 přes Lipnou (Lindau)
do Polné (Hirschfeld) na rozcestí s CT
2065 (do Vojtanova). V Polné je opravená
zachovalá zemědělská usedlost čp. 10
s hrázděným štítem z roku 1792. Trasa
nás dále povede přes další rozcestí zvané
Franky, kde začíná CT 2066 (vede přes
Libou na hr. přechod Dubina) a pokraču-
jeme do Táborské (Seichenreuth). I zde
můžeme vidět pěkně opravený chebský

statek a pak pokračujeme ke hradu See-
berg. Od hradu sjedeme ke křižovatce,
odbočíme vpravo a pokračujeme přes
obec Ostroh se zvláštním kostelem bez
věže, do Drahova a Lužné (Kammer-
dorf). Trasa pak pokračuje přes rozcestí
Klest na rozcestí Skalka, kde končí.
Posedět a občerstvit se můžeme v neda-
lekém statku Stein, který je držitelem
certifikátu „Cyklisté vítáni“.

TAK HODNĚ ZDARU! BYE-BIKE! MÍRA LANDA.

Sedmičlenný tým mladých házenkářek ze Základní školy v Láz-
ních Kynžvart společně s jejich trenérem přijal Kamil Řezníček,
krajský radní pro oblast školství. Děvčata vyhrála republikové
finále v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků osmi-
letých gymnázií. Radní Řezníček házenkářkám poděkoval za vyni-
kající reprezentaci kraje a předal jim diplomy a reprezentativní
publikaci Karlovarský kraj. Vítězství dívek z Lázní Kynžvart pře-
kvapilo o to více, že se jedná jen o malou školu, která čítá dohro-
mady 130 žáků. Čili, kdo měl ruce a nohy, hrál. Tým neměl žádné
náhradníky, vyhrál okresní i krajské kolo včetně kvalifikace na
celorepublikové finále a ani jednou neprohrál.

Mezinárodní ku-
chařské soutěže
Mladý gastronom –
vaříme s Dr. Oetke-
rem se zúčastnilo 14
hotelových škol ze 3
evropských zemí.
Soutěžící měli za
úkol přípravit menu
o třech chodech
a dokončit jídlo před
hostem. Hodnotila se
především kvalita
a estetická úroveň
pokrmů. Druhé
místo v přípravě jídla před hostem obsadila Iveta Jenčíková ze 2. ročníku
Hotelové školy v Mariánských Lázních. 

Školního kola barmanské soutěže Finlandia Junior Cup 2007,
které bylo přípravou na celorepublikovou soutěž, se zúčastnilo 14
barmanů. Vítězem se stal Jan Bártl z 2. ročníku SOU obor číšník. 

Velmi úspěšná byla i prezentační akce Hotelové školy ve spole-
čenském domu Casino. Největší gastronomickou přehlídku žáků
odborné školy v republice navštívilo více než tisíc hostů. Zastoupe-
ny byly obory hotelnictví a turismus, kuchař, číšník, obchodník
a krejčová.                                                                                    (BEN) 

Galerie umění připravila ak.
soch. Věře Janouškové výstavu
k jejímu 85. životnímu jubileu. Pro-
jekt vznikl ve spolupráci s Nadací
Věry a Vladimíra Janouškových,
která galerii zapůjčila soubor
barevných koláží s názvem Anděl.
Nadaci založila V. Janoušková

v roce 2004, aby poskytla ochranu
svému dílu a dílu jejího manžela,
ak. soch. Vladimíra Janouška.
Aktivity nadace zahrnují mimo
jiné restaurování poškozených
plastik a postupné vytvoření stálé
expozice děl obou autorů. Záštitu
nad výstavou převzal patron nada-

ce Jiří Pospíšil,  ministr spravedl-
nosti ČR. 

Druhou výstavou v Letohrád-
ku je společná výstava děl 11
fotografujících autorek a autorů
působících v karlovarském teri-
toriu. Soubor fotografií předsta-
vuje nejrůznější polohy výtvarné

fotografie, od klasického portré-
tu, přes akty a krajiny až po sofis-
tikované konceptuální záznamy.
To vše v technikách černobílé
i barevné fotografie, vytvářené
klasickým fotoaparátem i digitál-
ním záznamem. Výstava potrvá
do 17. června.                       (BEN)

Firma kraje

Likér rodiny Becherů oslaví už 200 let

Slavná becherovka v dobových reklamách
Foto archiv

Házenkářky z Kynžvartu
nenašly přemožitele

Týmu mladých házenkářek se dostalo uznání za reprezentaci
kraje.                                                                          Foto archiv

Ašským výběžkem na kolech
CYKLOTRASA KČT Č. 2057 HR.PŘECHOD HRANICE–EBMATH–CHEB

ZASTÁVKY VLAKŮ PO TRASE JSOU V OBCÍCH HRANICE, PODHRADÍ, KRÁSNÁ, AŠ, HAZLOV, CHEB.

Zámeček Větrov proslavil film Indiáni z Větrova.                                          Foto archiv

Ministr s hejtmanem obdivovali sochy i fotografie

Ministr Jiří Pospíšil si měl na vernisáži o čem povídat se sochařkou Věrou Janouškovou
2x Foto archiv

Vernisáž dvou zajímavých výstav uvedli v ostrovském Letohrádku společně hejtman Josef Pavel, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a staros-
ta Ostrova Jan Bureš. V Letohrádku jsou k vidění díla sochařky Věry Janouškové a expozice 80 fotografií od jedenácti autorů. 

Studenti „hotelovky“
předváděli své umění
Hned tří významných akcí se v minulých dnech zúčastnila Hotelová škola
v Mariánských Lázních. Její studenti bodovali v mezinárodní kuchařské
soutěži, připravovali se na celorepublikovou barmanskou soutěž a pre-
zentovali se na největší gastronomické přehlídce v republice. 

Studenti hotelové školy předváděli své umění.
Foto archiv

Hejtman Josef Pavel (vlevo) si prohlédl díla v doprovo-
du ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila (vpravo).


