
Kultura

Do druhého ročníku vstupuje 
akce nazvaná Karlovarský týden, 
která si loni vysloužila zájem širo-
ké veřejnosti a spojuje hned tři 
významné akce. Jednou z nich je 
velmi oblíbený festival Tourfilm.
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KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF
Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou 
přístupné a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/. Zasílání 
měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Evropská unie

Přesnou podobu už má význam-
ná akce, kterou bude 11. října 
otevření nového Českého domu 
v Bruselu, kde bude soustředěna 
většina českých zastoupení firem, 
institucí a krajů ČR v Bruselu.
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Ekologie
Na podporu třídění komunálního 
odpadu investuje letos společ-
nost EKO-KOM a Karlovarský kraj 
celkem 5,9 milionu korun. EKO – 
KOM poskytne v rámci projektu 
4 400 000 Kč a Karlovarský kraj 
přidá dalších 1 500 000 korun.
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NEDOSTALI JSTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ 

KRAJ?
VOLEJTE 224 816 821

 Střípky

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

Sloupek hejtmana

Premiér České republiky Mi-
rek Topolánek zavítal 6. září na 
dvoudenní návštěvu Karlovarské-
ho kraje. A jeho program byl více 
než bohatý. Stihl besedovat se 
studenty, prohlédl si nejvýznam-
nější stavby v regionu, diskutoval 
s posluchači rádia, zajímal se 
o problematiku v oblasti poskyto-
vání sociálních služeb a navštívil 
i vytěžené oblasti na Sokolovsku. 
V doprovodu hejtmana Josefa 
Pavla, poslanců parlamentu Milo-
še Patery a Lubomíra Suka zamí-
řil premiér nejprve na prohlídku 
výstavby rychlostní silnice R6, 
kde se seznámil s jednotlivými 
etapami stavby a diskutoval se 
staviteli této klíčové spojnice 
mezi Prahou, Karlovými Vary 
a Chebem. A právě Cheb se stal 
další zastávkou premiéra Topo-
lánka. Na gymnáziu v Nerudově 
ulici byla na programu beseda 
se studenty i pedagogy. Ti se za-
jímali například o státní maturity, 

bílou knihu terciárního vzdělání 
i vstup Mirka Topolánka do poli-
tiky. „Stále věřím, že se politika 
dá dělat slušně,“ uvedl premiér. 
Na otázku, zda je reálná změna 
volebního systému, Mirek Topo-
lánek odpověděl, že ODS i ČSSD 
dosáhly dominantních výsledků 
v uplynulých volbách, protože 
kopírovaly většinový systém. 

„K prosazení nového volebního 
zákona by byla ve sněmovně 
potřeba třípětinová většina,“ vy-
světlil studentům Mirek Topo-
lánek. Premiér se vyjádřil také 
k současnému systému vysoko-
školského vzdělávání. „Potřebu-
jeme rozšířit nabídku vysoko-
školských oborů, včetně úzce 
specializovaných oborů v baka-
lářském studiu. Absolventi pak 
lépe najdou odpovídající uplatně-
ní,“ zakončil besedu se studenty 
Mirek Topolánek. 

(BEN) 

Pokračování na str. 8. 

Karlovarským krajem křižoval Mirek Topolánek

Úřad roku „Půl na půl“ – re-
spekt k rovným příležitostem, 
to je název soutěže, jejíž nultý 
ročník vyhlásila pro obce a kraj-
ské úřady společnost Gender 
Studies ve spolupráci s MV ČR. 
Vítězem se stal Krajský úřad 
Karlovarského kraje. Soutěž 
byla zorganizována v souvislosti 
s vyhlášením roku 2007 Evrop-
ským rokem rovných příležitos-
tí. „Od vzniku krajského úřadu 
patří principy rovných příleži-
tostí mezi naše hlavní cíle, pro-
to jsem vítal vyhlášení takové 
soutěže. Zásada stejné startovní 
čáry pro všechny bez ohledu 
na zdravotní stav, věk nebo po-
hlaví by měla být samozřejmou 
součástí politiky všech úřadů,“ 
komentoval akci ředitel KÚ KK 
Roman Rokůsek.

Formou dotazníků obsahují-
cích celou řadu kritérií hodno-
tila výběrová komise mimo jiné 
o to, od kterého roku úřad zo-

hledňuje problematiku rovných 
příležitostí žen a mužů nebo po-
čet žen ve vedoucích funkcích. 
Dalšími hledisky hodnocení 
byla antidiskriminační opatření 
uvnitř úřadu z hlediska např. vě-
ku, zdravotního postižení a dal-
ších aspektů či opatření úřadu 

zaměřená na harmonizaci ro-
dinného a pracovního života. 
Jako nejlepší krajský úřad byl 
ze všech zúčastněných krajů 
vyhodnocen Krajský úřad Kar-
lovarského kraje, který v jed-
notlivých položkách získal nej-
více bodů. Navíc bylo našemu 

kraji uděleno čestné uznání za 
šíření myšlenky  rovnosti žen 
a mužů, protože z kraje zaslal 
vyplněný dotazník do soutěže 
nejvyšší počet obcí. 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje zohledňuje problematiku 
rovných příležitostí od počátku 
svého vzniku. Z celkového po-
čtu 291 zaměstnanců pracuje 
na krajském úřadě 195 žen, při-
čemž téměř 53 procent z nich je 
zaměstnáno ve vedoucích funk-
cích. Pro zdravotně postižené 
návštěvníky i zaměstnance kra-
je jsou zbudovány bezbariérové 
přístupy a úřad pravidelně na-
bízí handicapovaným pracovní 
příležitosti. „Dbáme také na 
slaďování rodinného a pracov-
ního života, podporujeme další 
vzdělávání našich zaměstnanců 
a snažíme se vytvořit na úřadě 
příznivé klima mezi spolupra-
covníky,“ dodal ředitel krajské-
ho úřadu Roman Rokůsek. 

Dětský pěvecký sbor z japon-
ského města Takahashi přijel do 
Karlovarského kraje na meziná-
rodní výměnný koncertní zájezd. 
Téměř padesátičlenné pěvecké tě-
leso přijalo pozvání sboru SAŠÁCI 
z Aše, který pro své hosty připravil 
bohatý program. V rámci návštěvy 
naší země se mladí japonští zpěvá-
ci setkali na  KÚ KK s náměstkem 
hejtmana RNDr. Petrem Horkým. 

„I když je náš kraj malý rozlohou, 
po celém světě je proslulý tradicí 
lázeňství. Z toho vychází i pestré  
kulturní dění v celém regionu,“ 
řekl náměstek hejtmana. Jednací 

sál krajského zastupitelstva si po-
té odbyl premiéru jako koncertní 
síň, když v něm zazněl úryvek 
Smetanovy Mé vlasti i lidová píseň 
v česko–japonské úpravě. Japon-
ští zpěváci převzali drobné dárky 
a pokračovali ve svém programu 
prohlídkou Karlových Varů a Lok-
te. Jejich pobyt v Karlovarském 
kraji vyvrcholil koncertem česko–
japonského přátelství u ašské roz-
hledny. Koncertu „Háj v notách 
času“ se účastnil také smíšený 
pěvecký sbor Chorus Egrensis, 
dětský pěvecký sbor SAŠÁCI a ta-
ké žesťový kvartet z Chebu.   (BEN) 

V konkrétní dohodu vyústila 
jednání mezi Karlovarským kra-
jem, společ-
ností Viamont 
a německým 
dopravcem 
V o g t l a n d -
bahn. Od 1. 
října by na 
trati 145 So-
kolov–Krasli-
ce mělo jezdit 
tam a zpět 
18 párů vla-
ků v pracov-
ní dny a 14 
párů vlaků  
o víkendech 
a svátcích. 
O prázdni-
nách by v pra-
covní dny mě-
lo jezdit na této trati 16 párů 
vlakových spojů. 

Nové návrhy jízdních řádů re-
agují také na potřebu přeshra-
niční dopravy v úseku Krasli-
ce–Zwotental tak, že zaručují 
přímé vlaky mezi Zwotentalem 
a Sokolovem. Z celkového po-
čtu 18 párů vlaků jde o 13 párů 
v pracovní dny a 11 o víken-

dech a svátcích. Spoje by měly 
dále navazovat na železniční 

dopravní sítě 
obou států. 

„Po dlouhé 
době jsme 
dospěli k zá-
věru, že ob-
jem přepravy 
na této trati 
opět vzroste 
a doprava 
zde bude 
až nadstan-
dardně zajiš-
těna,“ uvedl 
1. náměstek 
h e j t m a n a 
Jan Zborník. 
Znamená to 
ovšem, že 
s navýšením 

objemu kilometrů dojde k na-
výšení maximální možné pro-
kazatelné ztráty z 21,8 milionu 
korun na 23,1 milionu korun 
v roce 2007. Změnu rozsahu 
základní dopravní obslužnosti 
na trati Sokolov–Kraslice mu-
sí ještě schválit zastupitelstvo 
Karlovarského kraje. 

(BEN) 

Díky ženám získal úřad cenné vítězství

Japonští pěvci předvedli umění

Mladí japonští zpěváci proměnili v koncertní síň jednací sál krajského 
zastupitelstva.  Foto archiv

Ocenění převzal z rukou Světlany Kubíkové, vrchní ředitelky 
sekce veřejné správy MV ČR, zástupce ředitele Krajského úřadu 
Karlovarského kraje Lubomír Novotný.

Premiéra Mirka Topolánka doprovázel během jeho návštěvy Karlovarského kraje hejtman Josef Pavel.

Více spojů na trati Sokolov–Kraslice

CHTĚJÍ SE UČIT
Karlovarská krajská knihovna 
nestačí pokrýt zájem seniorů 
o účast ve vzdělávacích kurzech 
zaměřených hlavně na ovládání 
počítačů i mobilů. Desítky lidí se 
hlásily do zahajovaného projek-
tu Senioři komunikují, kde bylo 
k dispozici jen 20 volných míst. 

UMĚLÝ SNÍH BUDE
Do umělého zasněžování 
investovali letos provozova-
telé lyžařských areálů v kraji. 
Devět sněžných děl přibylo na 
Klínovci. Umělý sníh tam bude 
vyrábět celkem 36 sněžných 
děl. Zasněžovací systém vylepšil 
i Boží Dar, který za 13 milionů 
korun pořídil dvě velkokapacitní 
sněžná děla a rozvody. 

NOVÁ ZASTÁVKA
Nová železniční zastávka nazva-
ná Aquaforum byla slavnost-
ně otevřena ve Františkových 
Lázních. Měla by zjednodušit 
cestování hlavně návštěvníkům 
akvaparku, který je v provozu 
dva roky. Zastávka těsně sousedí 
s Aquaforem, má 100 metrů 
nástupiště a přístřešek. 

Vážení čtenáři,
vítejte nad stránkami zářijového 

čísla měsíčníku Karlovarský kraj.
Na začátku tohoto měsíce na-

vštívil Karlovarský kraj předseda 
vlády České republiky Mirek To-
polánek. Zajímal se o problémy, 
který Karlovarský kraj nejcitel-
něji sužují, jako například o aktu-
ální stav rozestavěné rychlostní 
komunikace R6, diskutoval také 
se studenty chebského gymná-
zia, či odpovídal na dotazy posky-
tovatelů sociální péče v kraji. 

Pracovní diskuse s vedením 
kraje se také dotkla potřebné re-
formy důležitých institucí, aby 
jejich rozmístění respektovalo 
územní rozdělení České repub-
liky na kraje. Například krajský 
soud pro občany Karlovarského 
kraje je dosud nelogicky v Plzni, 
tedy kraji sousedním. I v této 
věci přislíbil premiér Karlovar-
skému kraji pomoc.Ve svém 
vyjádření pro rozhlas potvrdil, 
zcela v souladu se stanoviskem 
ministerstva vnitra, potřebu bu-
dovat v krajích specializovaná 
zdravotnická centra, a to za při-
spění Evropských fondů.

Na závěr své dvoudenní návště-
vy se premiér společně s minis-
trem životního prostředí Marti-
nem Bursíkem vydali na Sokolov-
sko, do oblasti hnědouhelné těž-
by, kde se zajímali o budoucnost 
vytěženého území. Podrobnější 
informace o návštěvě premiéra 
České republiky naleznete uvnitř 
tohoto vydání.

Přeji vám příjemné čtení a tě-
ším se na shledanou nad říjno-
vým vydáním měsíčníku Karlo-
varský kraj.

VÁŠ HEJTMAN

JUDR. JOSEF PAVEL



www.kr-karlovarsky.cz

Info z ůřadu KARLOVARSKÝ KRAJ strana 2 | Říjen

Bruselské okénko

Slovo zastupitele

Nabízíme:

• nadprůměrné mzdové ohodnocení 
• atraktivní náborový příspěvek
• možnost řešení dopravy i bytové situace

Kontakt:
p. Jeníček, tel. 352 668 194, 608 913 990, mail: jenicek@rotas-strojirny.cz

ROTAS STROJÍRNY spol. s r .o.
• držitel certifikátu ISO 2000:9001

• strojírenská firma s bohatou tradicí

•  exportér strojních zařízení do západní 

Evropy, USA, na Africký kontinent

Přijme obráběče kovů v profesi:

h o r i z o n t k á ř
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Aktualizovaný koncepční materiál sloužící jako 
ucelená a konkrétní představa rozvoje cestovního 
ruchu a lázeňství má v současné době k dispozici 
Karlovarský kraj. 

Dokument byl inovován, aby odpovídal prioritám 
Regionálního operačního programu a bylo možné je-
ho konkrétní části financovat ze strukturálních fon-
dů EU. Na vytvoření programu se podíleli odborníci 
z krajského úřadu, zpracovatelem byla Fakulta eko-
nomická Cheb a dalšími spolupracujícími subjekty 
se stali zástupci podnikatelské sféry. „Mezi hlavní cí-
le programu patří rozvoj atraktivit v regionálním ces-

tovním ruchu a lázeňství, dobudování infrastruktury, 
vytváření rekreačních areálů v těžbou postižených 
oblastech nebo zpřístupnění cenných přírodních 
lokalit,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Behenský. 
Podle jeho slov má dokument pro kraj zásadní 
význam, neboť dvacet procent hrubého domácího 
produktu v kraji jde z lázeňství a cestovního ruchu. 
Hlavními krajskými projekty, které naplňují strategii 
rozvoje cestovního ruchu a lázeňství,  jsou například 
III. etapa modernizace mezinárodního letiště v Kar-
lových Varech, cyklostezka Ohře, Česko–bavorský 
geopark nebo projekt Karlovarská karta.        (BEN) 

Ve Výboru pro regionální roz-
voj zastupitelstva kraje často dis-
kutujeme problematiku budou-
cího vývoje malých obcí. Zvláště, 
když projednáváme pravidla na 
přidělování příspěvků z Progra-
mu obnovy venkova na příští 
rok, a podruhé, když schvalu-
jeme konkrétní výši příspěvků 
pro jednotlivé obce. Z několi-
kaletého vyhodnocení tohoto 
programu je možné již získané 
zkušenosti zobecnit. Nízké pří-
jmy obecních rozpočtů nejen ne-
stačí k zásadnímu investičnímu 
rozvoji, ale ohrožují i samotnou 

existenci venkova. Jen velice 
těžko hledají starostové a zastu-
pitelstva malých obcí finanč-
ní prostředky na rozvoj, když 
někde postačí jen na pokrytí 
základních potřeb života obce. 
V čem je tedy „zakopaný pes“? 
Umíme ho již pojmenovat. Je to 
zákon o rozpočtovém určení da-
ní, neboli laicky řečeno,  pravi-
dla, podle kterých přerozděluje 
stát vybrané daně. Obecně platí, 
že čím má obec méně obyvatel, 
tím nižší je její příjem na jed-
noho obyvatele. Neuvěřitelných 
šedesáti procent dosahují rozdí-
ly v příjmech na jednoho občana 
mezi obcemi do 5 000 obyvatel 
a městy v kategorii 50 až 100 ti-
síc obyvatel. Tato situace je pře-
devším neetická, neboť postrádá 
princip solidarity většího s men-
ším. Proto se musí v zákoně 
změnit dělení obcí do kategorií 
a stanovené koeficienty alespoň 
částečně narovnat  ve prospěch 
malých obcí. Změna tohoto zá-
kona není v silách jednoho kraj-
ského zastupitelstva. Myslím, že 
je potřeba dosáhnout konsenzu 
napříč politickým spektrem 

v Parlamentu České republiky. 
Je to jistě běh na dlouhé trati, 
ale výkonné i zákonodárné or-
gány si musí uvědomit, že dluží 
občanům dokončení reformy 
veřejné správy. Právě tato situ-
ace vedla zastupitelstvo kraje 
ke schválení Programu obno-
vy venkova (POV), jehož přijetí 
však není systémovým řešením 
problému. Jsou to však pení-
ze, na které mohou obce snáze 
dosáhnout, protože jdou přímo 
z rozpočtu Karlovarského kraje. 
Obce se jen těžko dostávají k do-
tacím z Evropské unie, neboť 
jim chybějí prostředky na dofi-
nancování projektů. Cesta úvěrů 
z bankovního sektoru se může 
stát začátkem takového zadluže-
ní, které obec není schopna splá-
cet, a dostává se tak do platební 
neschopnosti.

V rozpočtu Karlovarského 
kraje se již několik let počítá 
s částkou kolen 20 milionů Kč, 
což zdaleka nepokrývá žádosti 
od obcí. Ty obvykle převyšují tu-
to částku více než dvojnásobně. 
V letošním roce činila požadova-
ná dotace upravená dle pravidel 

46,788 milionu Kč, takže obce 
obdržely jen 41,15 % požadavku.

Proto bylo nutno zavést určitá 
kritéria, která nikdy nemohou 
být stoprocentně objektivní. Sní-
žili jsme limit počtu obyvatel 
v obcích, které mohou o dotaci 
žádat, na 2 000 a stanovili horní 
hranici maximální výše dotace 
diferencovaně tak,  abychom 
zvýhodnili obce s nejnižším 
počtem obyvatel od 0 do 500. 
Výjimkou byly žádosti obcí oce-
něných v krajském kole soutěže 
Vesnice roku 2006. Apeluji také 
na obce, které dotaci získaly, 
aby ji skutečně využily podle 
uzavřené smlouvy a nestalo se 
to, že ji ve čtvrtém čtvrtletí vrátí, 
jako se stávalo v minulosti. Při 
sestavování rozpočtu kraje na 
rok 2008 bude Klub zastupitelů 
KSČM hledat cesty, jak částku 
na POV navýšit. Od poslanců 
a senátorů zvolených v Karlo-
varském kraji očekáváme záko-
nodárnou iniciativu vedoucí ke 
změně výše uvedeného zákona.

ING. VÁCLAV ŽIVNÝ

ZASTUPITEL KARLOVARSKÉHO KRAJE 

(KSČM)

Program určí rozvoj cestovního ruchu a lázeňství

Malé obce si zaslouží větší finanční podporu

15:00   Zahájení prezentace 
krajů a organizací 
v ulici Caroly

16:30  Koncert skupiny Děda 
Mládek Illegal Band

17:30   Slavnostní otevření 
Českého domu před-
sedou vlády České 
republiky Mirkem 
Topolánkem, 

18:00  Slavnostní otevření 
Českého centra

18:15  Recepce na Stálém 
zastoupení 

18:30  Koncert Ivy Frühlingové
20:00  Módní přehlídka Beáty 

Rajské na Stálém 
zastoupení

20:30  Koncert skupiny 
Čechomor

22:00 Ukončení slavnosti

Přesnou podobu už má vý-
znamná akce, kterou je otevření 
nového Českého domu v Bru-
selu, kde bude soustředěna vět-
šina českých zastoupení firem, 
institucí a krajů ČR v Bruselu. 
Dům v ulici Trone 60 se tak sta-
ne marketinkově silnou adresou 
a bude reprezentovat Českou 
republiku v Evropské unii. Sa-
motné otevření se uskuteční 11. 
října 2007 a celá slavnost je plá-
nována jako „street party.“ Před 
Českým domem budou na při-
lehlé ulici postaveny stánky pro 
prezentace regionálních specia-
lit, na konci ulice vyroste veliké 
podium. Uvnitř domu se chystá 

uzavřený VIP prostor s nepřetr-
žitým občerstvením pro pozvané 
hosty. Prezentace na stáncích je 
určena i pro veřejnost, očekává 
se návštěva až 2 000 lidí. Svou 
účast na akci přislíbil premiér 
Topolánek, ministři vlády, Eu-
roposlanci, Eurokomisař Špidla, 
všichni hejtmané z českých 
krajů a další hosté. Celkem se 
počítá se zhruba 130 VIP hosty. 

„Karlovarský kraj je za české 
kraje koordinátorem celé ak-
ce, tudíž máme i velké slovo 
v rámci organizace celé slavnos-
ti. Hejtman Josef Pavel byl totiž 
Asociací Krajů jmenován do role 
koordinátora přípravy a realiza-

Český dům čeká bruselská premiéra

ce podpisu Memoranda, které 
má napomoci k jednotné obhajo-
bě národních zájmů a prosazová-
ní cílů v rámci Evropské unie ve 
prospěch ČR. Zároveň hejtman 
řešil mechanismy pro spuštění 
krajských zastoupení v Českém 
domě. Já se stal koordinátorem 
těchto záležitostí za kraje zastou-
pené v Bruselu,“ dodal Werner 
Hauptmann, ředitel kanceláře 
stálého zastoupení Karlovarské-
ho kraje v Bruselu. „Karlovar-
ský kraj chystá na stánku před 
budovou prezentaci tradičních 
produktů, budeme péct lázeňské 
oplatky, čepovat pivo z pivovaru 
Chýše a stejně tak i nalévat Be-
cherovku,“ dodal Hauptmann. 

(BEN)Evropská kancelář Karlovarského kraje bude sídlit v tomto Českém domě.

Werner Hauptmann (vlevo) dolaďuje s hejtmanen Josefem Pavlem (vpra-
vo) otevření Českého domu v Bruselu.                                        Foto archiv

Program:

Jedinečnou možnost před-
vést své umění a porovnat jej 
s ostatními kolegy z regionu 
mají nyní kronikáři, kteří se 
přihlásí do 1. ročníku soutěže 

„Kronika roku“. Zcela novou 
soutěž vyhlašuje Karlovarský 
kraj a hodnotit se bude úroveň 
vedení kronik za loňský rok. 
Obce, které mají zájem soutě-

že se zúčastnit, mohou doručit 
obecní kroniku k vyhodnocení, 
které se uskuteční 15. 10. 2007 
ve 13.00 hodin v zasedací míst-
nosti 335 A Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, Závodní 
353/88, Karlovy Vary. Tohoto 
vyhodnocení se mohou zástup-
ci jednotlivých obcí na místě 
účastnit. Tři nejúspěšnější kro-

nikáři obdrží od Karlovarského 
kraje zajímavou finanční odmě-
nu. Nejlepší kronikář bude od-
měněn částkou 5000 Kč, druhý 
obdrží 3000 Kč a třetí místo bu-
de ohodnoceno 2000 Kč. Vyhlá-
šení výsledků a předání finan-
čních cen i darů nejúspěšnějším 
kronikářům se uskuteční na 4. 
krajském semináři kronikářů 
obcí Karlovarského kraje dne 
31. 10. 2007 od 9.00 hodin v so-
kolovském zámku.             (BEN) 

Své umění předvedou kronikáři
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Pečlivě sleduji mediální dis-
kusi o krajských nemocnicích, 
která probíhá již několik týdnů. 
Objevuje se hodně kritických 
ohlasů, které vypočítávají, co 
všechno je v našich nemocni-
cích špatně. Snažím se do této 
diskuse zapojit, protože podle 
mnohých těchto ohlasů údajně 
stojí krajské zdravotnictví před 
kolapsem a de facto zaniká.

To však není pravda, což mo-
hou dosvědčit i stovky pacientů, 
kteří služby našich nemocnic 
v poslední době využili. Neří-
kám, že v našich nemocnicích 
není co zlepšovat, jen říkám, že 
stále poskytují a také nadále 
budou poskytovat péči, kterou 
mají zajistit a kterou u nich ob-
jednávají zdravotní pojišťovny 
– neboť ty v českém systému 
zdravotnictví objednávají a hra-
dí zdravotní péči.

Je pravda, že se naše nemoc-
nice potýkají s několika vážný-
mi problémy, mezi které patří 
například trvalý nedostatek lé-
kařů a zdravotního personálu. 
To je ale problém celého české-
ho zdravotnictví, nikoliv nějaká 
zvláštnost Karlovarského kraje. 
Dalším závažným problémem 
je to, že v našich nemocnicích 
existuje nadbytek standardních 
lůžek a nedostatek intenzivních. 
To ústí například v to, že naše 
nemocnice provozují kapacity, 
které jim však zdravotní pojiš-
ťovny nehradí, protože jsou z je-
jich hlediska nadbytečné. Tomu 
všemu se snaží management 
nemocnice přizpůsobit. Tento 
proces nemá nemocnice rozvrá-
tit, ale naopak stabilizovat. 

Dočítám se, že v našich ne-
mocnicích zanikají oddělení bez 
zajištění odpovídající náhrady, 
proti čemuž se musím rezolut-
ně ohradit. Řekl jsem to v po-
sledních týdnech snad stokrát 
a musím to zopakovat znovu: 
Naléhavá péče o pacienty bude 
prostě jen zajištěna v rámci kra-
je jinde, na stejně kvalitním ne-
bo kvalitnějším oddělení. Ambu-

lantní péče a konsiliární služba 
zůstává v našich nemocnicích 
zachována beze změn. 

Karlovarská krajská nemoc-
nice, a. s., společnost, která 
zastřešuje všechny tři krajské 
nemocnice v Chebu, Sokolově 
a Karlových Varech, vykázala 
za první pololetí letošního roku 

ztrátu okolo 40 milionů korun, 
z nichž většinu tvoří skokový 
nárůst mzdových prostředků 
v souvislosti s novým zákoní-
kem práce, který zrušil institut 
pracovní pohotovosti. Nedotklo 
se to jen krajských nemocnic, 
ale všech nemocnic v České 
republice. Nejsme tak jediní, 
kdo tento problém nyní musí 
řešit. Netvrdím, že tento nárůst 
způsobili svévolně sami lékaři 
a zdravotníci. Nemohu ani sou-
hlasit s těmi, kteří tento pro-
blém bagatelizují a s humorem 
tvrdí, že se na tomto nárůstu 
podílejí platy managementu. 

Setkal jsem se i s tvrzením, že 
v našich nemocnicích nejsou za-

jištěny například servisní smlou-
vy na medicínské přístroje či že 
existují další provozní problémy. 
Na tyto stížnosti nemohu ni-
jak reagovat, Karlovarský kraj 
je samozřejmě vlastníkem ne-
mocnice, ale určitě nezajišťuje 
jednotlivé servisní smlouvy na 
její zařízení. To musí přeci za-

jistit příslušní pracovníci této 
nemocnice! Pokud obdržím stíž-
nost konkrétní, tedy že ten a ten 
zodpovědný pracovník nesplnil 
svou povinnost v té a té věci, 
mohu ji nechat prověřit a řešit. 

Hovoří se také o tom, že ne-
existuje žádná koncepce zdra-
votní péče v kraji. Karlovarský 
kraj není nějaký stát ve státě, 
systém zdravotnictví je systém 
celé České republiky. Doposud 
neexistuje ani ucelená koncep-
ce zdravotnictví na národní 
úrovni. A dokud nebudou dány 
tyto mantinely, pak každý pokus 
o nějakou vlastní koncepci je 
pouze výhled na nejbližší rok. 
V takových podmínkách je sku-

tečně téměř nemožné plánovat 
na několik let dopředu.

Diskuse o zdravotnictví se 
účastní mnoho stran: Karlovar-
ský kraj, management Karlovar-
ské krajské nemocnice, a. s., 
lékaři našich nemocnic, před-
stavitelé měst v kraji, politici 
a média. Myslím, že mohu říci, 
že všechny zúčastněné strany 
si uvědomují problémy, které 
musí být vyřešeny. Shodují se 
na tom, že problémem je ne-
dostatek lékařů a zdravotního 
personálu, že je důležité dosaho-
vat rozumných hospodářských 
výsledků, že je důležité zbavit 
se nadbytečných standardních 
lůžek a zvýšit počet intenzivních, 
a že je důležité za této situace 
zachovat základní obory a am-
bulantní péči ve všech třech 
nemocnicích, ale že není možné 
ani účelné budovat specializo-
vaná pracoviště ve všech třech 
nemocnicích. 

Považuji za veliký úspěch to, 
že Karlovarský kraj patří k prv-
ním v České republice, na jehož 
celém území je zajištěn včasný 
dojezd záchranné služby k pa-
cientovi. Ten tak včas dostane 
prvotní, přednemocniční péči. 
Může být pod dozorem zdravot-
níků dopraven do slušně vyba-
veného a personálně zajištěné-
ho pracoviště.  

Věřím, že až opadnou vzbou-
řené emoce, vrátíme se zpět do 
reality a budeme hledat usku-
tečnitelná řešení. Debata o nich 
nemůže být jen politická, musí 
být především odborná.  Věřím, 
že téma zdravotnictví přestane 
být nástrojem politického boje. 
Stane se opět veřejnou službou, 
o níž lze diskutovat, ale kterou je 
potřeba především v rámci mož-
ností co nejlépe zajistit. Bude 
hodnoceno ne podle toho, kolik 
rozpoutá emocí, ale podle toho, 
zda opravdu funguje ke spoko-
jenosti těch, pro které je zřízeno 
– občanů kraje a pacientů. 

JUDR. JOSEF PAVEL

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

Hejtman: K diskusi o krajském zdravotnictví

„V rámci projektu se uskuteční 
mediální kampaň pod heslem 
Třiďte odpad, má to smysl, která 
bude zaměřena na regionální 
rozhlasové stanice a zábavně 
osvětové víkendové Barevné 
dny. Obálka  se čtyřstránkovým 
souhrnem informací o význa-
mu a pravidlech třídění odpadů 
a s třemi barevnými taškami na 
vytříděný papír, plast a sklo  je 
označována jako startovací balí-
ček. Ten jako impulz k zapojení 
se do třídění odpadů obdrželo 
50 890 domácností v kraji,“ vy-
světluje radní kraje pro oblast ži-
votního prostředí Luboš Orálek 
s tím, že se počítá s podporou 
zřízení nebo dovybavení chy-
bějících sběrných dvorů. Lepší 
dostupnost kontejnerů pro ob-
čany bude dosažena nákupem 
dalších nových nádob za celkem 
1 720 000 Kč. Množství odve-
zených vytříděných odpadů je 

evidováno, a úspěšnost obcí lze 
tedy v tomto ohledu srovnávat. 

„Obce a města druhým rokem 
soutěží v Lize odpadů. Motivová-
ny ke zlepšení jsou i  finančními 
cenami  za umístění v této sou-
těži. Úspěšnost kampaně v loň-
ském roce lze doložit výrazným 
zvýšením množství vytříděných 
odpadů až na 20 kg na osobu 
a rok,“ uvádí dále Luboš Orálek. 

Pokračovat bude i úspěšná 
osvěta ke třídění odpadů na 
školách. „V souladu s mottem 
akce Školy odpadům v patách 
projekt umožní dětem navštívit   
a  reálně se seznámit s celou  
řadou zařízení na třídění, zpra-
cování a odstraňování odpadů,“ 
říká Luboš Orálek.  Významná 
pro výchovu a osvětu ke třídění 
odpadů jsou i divadelní předsta-
vení s motivem ekologického 
chování a komponované soutěž-
ně zábavné pásmo Hrátky s Ba-

tem vysvětlující potřebu sběru 
použitých baterií. 

Společný projekt Karlovarské-
ho kraje se společností EKO-
KOM, a. s., byl zahájen v ro-
ce 2005 a má podpořit třídění 
komunálních odpadů v obcích.  
V roce  2006 společnost  EKO-
KOM zaplatila obcím Karlovar-

ského kraje  nové kontejnery 
na vytříděné odpady a podpo-
řila další aktivity za celkem   
2 500 000 Kč. Finanční částka 
poskytovaná Karlovarským 
krajem je zahrnuta ve schvále-
ném rozpočtu odboru životního 
prostředí a zemědělství pro rok 
2007.   (BEN)

Třídění odpadu dostává výraznou finanční podporu
Na podporu třídění komunálního odpadu investuje letos společnost 
EKO-KOM a Karlovarský kraj celkem 5,9 milionu korun. EKO– 
KOM  poskytne v rámci projektu 4 400 000 Kč a  Karlovarský kraj 
přidá dalších 1 500 000 korun. 

Delegace z čínské provincie Hainan na-
vštívila v srpnu Karlovarský kraj. Ten se tak 
stal prvním cílem nejvyšších hainanských 
představitelů a podnikatelů, kteří se vydali 
na  cestu do Česka, Rumunska a Rakouska. 
S vedením kraje jednala čínská skupina 
v čele s čestným předsedou provincie Yu 

Xunem o možnostech spolupráce v oblasti 
rozvoje zemědělství a cestovního ruchu 
a o výměně turistů. „Kraj navázal na jaře 
partnerskou spolupráci s pekingským di-
striktem Changping a je evidentní, že zájem 
o náš region mají i další části prudce se 
rozvíjející asijské velmoci,“ uvedl náměstek 

hejtmana Karlovarského kraje Petr Horký. 
Hainanskou delegaci informovali zástupci 
kraje také o změnách, které pro Karlovar-
ský kraj znamenal vstup ČR do Evropské 
unie, a o možnostech leteckého spojení 
mezi  naší zemí a Čínou. 

 (BEN) 

Vytříděný odpad se připravuje na další zpracování.                      Foto archiv

Čínské provincie mají zájem spolupracovat s Karlovarskem

www.ceskydomov.cz

PŮJČÍME VÁM NA COKOLI
RYCHLE – JEDNODUŠE – VÝHODNĚ

DŮCHODCŮM (do 75 let), ZAMĚSTNACŮM, 
ŽIVNOSTNÍKŮM, 

Doklady: nezbytné minimum, není nutná nemovitost 
ani partner či ručitel

NEVYBÍRÁME ŽÁDNÉ POPLATKY!!!
VOLEJTE: 721 83 94 83
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Pracovní cestu do Akmolinského kraje v Republice 
Kazachstán podnikla začátkem září osmičlenná  delega-
ce Karlovarského kraje v čele s hejtmanem Josefem Pav-
lem. Návštěvu Akmolinského kraje inicioval  přednosta 
krajské vlády Akim Mazhit T. Jesenbajev s cílem navázat 
efektivní spolupráci mezi Karlovarským a Akmolinským 
krajem, podniky v regionu, obchodně-průmyslovými 
komorami, společenskými i dalšími organizacemi. „Sou-
částí programu bylo také jednání se subjekty podnikají-
cími v cestovním ruchu a lázeňství a výměna informací 
o vzdělávání pracovníků v tomto oboru,“vysvětlil hejtman 
Josef Pavel. Obě strany diskutovaly o místní samosprávě, 
ekonomickém rozvoji, systému vzdělávání a školství, 
o kultuře, umění i o možnostech rozvoje lázeňství a ces-
tovním ruchu. Kazašské představitele zajímaly také 
zkušenosti s dobýváním a zpracováním kaolinu, které 
má na obou stranách letitou tradici. Součástí programu 
byla i návštěva  dětského domova, místních školských 

zařízení a lázeňských  domů, jejichž klienti si v Akmo-
linské oblasti léčí především nemoci dýchacího ústrojí 
a pohybového aparátu. „Pracovní cestu do Kazachstánu 
považujeme za úvodní krok k další možné spolupráci, 
především v oblasti odborné přípravy lidských zdrojů 
v cestovním ruchu,“uzavřel hejtman Josef Pavel.    (BEN)

Delegace jednala o spolupráci s Kazachstánem

Částku přesahující 5 milionů ko-
run plánuje v dalším sledu rozdělit 
Karlovarský kraj mezi žadatele, kteří 
pečují o lesní porosty. Do dnešního 
dne bylo vyplaceno na příspěvky 
na hospodaření v lesích celkem 
3 089 130 Kč. V případě, že zastupi-
telé schválí navržené částky, bude 
z rozpočtu kraje v letošním roce 
proplaceno 8 201 016 Kč. Z této část-
ky již rozdělila Rada kraje 143 580 
korun mezi dva žadatele. „O tyto 
příspěvky nežádá obec a nepřevýšily 
200 000 korun pro jednotlivé subjek-
ty. Proto nepodléhají schválení zastu-
pitelstvem. Jde o peníze na obnovu, 
zajištění a výchovu lesních porostů 
a na ekologické technologie šetrné 
k přírodě,“ vysvětluje radní kraje 

pro oblast životního prostředí Luboš 
Orálek. O rozdělení dalších zhruba 
4,9 milionu korun bude rozhodovat 
zastupitelstvo. Jde o příspěvky, kdy 
žádá obec nebo požadavek v běž-
ném roce přesáhne 200 000 korun. 

„V letošním roce  může Karlovarský 
kraj rozdělit až 15 milionů korun. 
Loni jsme jednotlivým žadatelům 
přispěli více než 8 miliony korun,“ 
dodává Luboš Orálek.  Karlovarský 
kraj má rozlohu 331 541 ha. Z toho je 
140 687 ha lesa, což představuje 42,1 
% území kraje. Ve správě Lesů ČR je 
64,82 % lesního porostu, tj. 91 200 ha. 
Města a obce spravují 17 166 ha, zbý-
vajících 13 293 ha jsou vojenské lesy, 
které obhospodařuje ministerstvo 
obrany.                                      (BEN) 

Miliony korun putují na péči o lesy

DOTACE
Karlovarského kraje v oblasti sportu 

a volného času dětí a mládeže

Karlovarský kraj oznamuje, že přijímá žádosti o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti  sportu a volného 
času děti a mládež na rok 2008. Žádosti je nutno doručit na předepsaných formulářích na adresu Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy do 10. listopadu 2007.

Žádosti došlé po tomto termínu nebudou do dotačního programu Karlovarského kraje zařazeny.

Formuláře a bližší informace lze získat na odboru školství, mládeže a tělovýchovy, tel: 353 502 491, 353 502 465 
nebo na internetových stránkách www.kr-karlovarsky.cz (dotace KK – oblast sportu a volného času dětí a mládeže).

Představitelé Karlovarského kraje vedli jednání se svými 
protějšky v Kazachstánu.                                     Foto archiv
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prodej 
a realizace

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SAUNY

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

SPECIALISTA NA BAZÉNY
PODZIMNÍ AKCE (trvá do 30. 11. 2007)

BAZÉN + ZASTŘEŠENÍ od 158.000,- Kč
  od 69.000,- Kč                         od 89.000,- Kč

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

PRODEJNA: Chebská 355/49, K. VARY – DVORY (u světelné křižovatky)
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Produkt 105x74.indd   1 8.8.2007   16:13:04

SC-71704/1

SC-71708/1 SC-71703/1 

SC-71697/1

132 000 
VÝTISKŮ 

příští číslo 
vychází 

15. října 2007

(uzávěrka 
inzerce je 

4. října 2007)

inzertní oddělení: 

Roman Zápolský, 
mobil: 

777 193 779, 
tel./fax: 

35 35 49 133 

zapolsky@ceskydomov.cz
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Cyklotrasy v kraji

Firma kraje

Karlovarský kraj vyhlašuje 
3. ročník ankety Osobnost kraje 

za rok 2007

v kategoriích Firmy (podnikatelé, živnostníci) 
a Neziskové organizace (nadace, občanská 

sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji

 

Během finálového večera 30. listopadu 2007 budou vyhlášeny 3 nominace v každé kategorii.
 

Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 3. listopadu 2007 na adresu 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor kanceláře hejtmana, 
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů. 

 Anketní lístek:
 
Jméno navrhovaného v oblasti Firmy:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.) 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................

Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhovaného v oblasti Neziskové organizace: 
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos 
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....................................................................................………………………

Důvod nominace:
 ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

�

Je to lehká trasa a vede převážně 
po silnicích III. třídy s malým pro-
vozem. Je celkem dobře značená 
a začíná v obci Skalka na rozcestí 
s cyklotrasou 2057 a končí v obci 
Táborská, kde se znovu napojí na 
CT 2057. Délka trasy je sice jen 
5 km, ale zato tu můžeme vidět 
mnoho zajímavostí. Cyklotrasa 
2064 začíná na rozcestí uprostřed 
obce Skalka, která byla založena 
již před rokem 1224. Ve Skalce 
bylo několik statků, ale zachovaly 
se jen některé budovy. Po naší 
trase, při cestě na Ovčín, můžeme 
po levé straně jeden z původních 
statků vidět. Před ním u silnice 
stojí kamenný kříž. Ještě než vy-
razíme, můžeme ještě navštívit 
přírodní památku Goethovy ská-
ly. Ke skalám se dostaneme po 
modré značce z obce Skalka a pak 
se stejnou cestou musíme vrátit 
zpět do Skalky. Skály byly přírodní 
památkou vyhlášeny v roce 1972. 
Protože vrch býval oblíbeným mís-
tem básníka, filozofa a politika J. 
W. Goetha, byla památka nazvána 
Goethovy skály, ale také se jí říká 
Skalní město. Cesta je sjízdná pou-
ze na horských kolech. Goethovy 
návštěvy z počátku 19. století při-
pomíná pamětní deska vsazená 
do osamoceného balvanu, který je 
znám jako Goethův kámen. Najde-
me jej dole u silnice č.64 (Cheb–
Aš), kam vede jen krátká odbočka 
z modré značky. Pamětní desku 
nechala zhotovit ruská velkokněž-
na Marie Pavlovna. Okolo skal 
také vede naučná stezka a skály 
jsou využívány i pro horolezec-
ké výstupy. Z obce Skalka pak 
pokračujeme směrem na Dolní 
Ovčín. Potom už přijíždíme k ryb-
níku Ovčín (Schafhütte). I když 
německý název – hütte – spíše 

napovídá, že by se jednalo o huť, 
byl to původně ovčí dvůr, založený 
v 18. století Adamem Kazimírem 
Moserem z Hazlova. Dnes je zde 
golfový areál Golf Resortu Fran-
tiškovy Lázně. Hřiště patří mezi 
nejmladší a nejkrásnější golfová 
hřiště České republiky. 

Od klubu golfistů pak pokraču-
jeme do Hazlova. Hned po příjez-
du do obce uvidíme zbytky zám-
ku. Původně to však byl románský 
hrad se čtverhrannou věží, která 
byla přestavěna na kostelní věž. 
Hrad strážil důležitou obchodní 
cestu z Chebska přes Ašsko do 
středního Německa. Po celých 
sedm století své existence sloužil 
Hazlov svým majitelům jako sídlo, 
takže byl udržován v dobrém sta-
vu. Po válce se zámek postupně 
měnil ve zříceninu. V současné 
době je nepřístupný a v katastro-
fálním stavu. Vznik obce Hazlov 
můžeme datovat již do první po-
loviny 12. století a patří tím mezi 
nejstarší obce na Ašsku. Hazlov 
má starou průmyslovou tradici. 
Již v roce 1553 byl vedle zámku za-
ložen pivovar, který byl nejstarší 

na Ašsku a byl v provozu do roku 
1900. Cyklotrasa z centra obce 
vede směrem na Polnou, ale hned 
za křižovatkou s hlavní silnicí na 
Aš odbočuje vlevo. Když sjedeme 
dolů k soutoku Slatinného a Haz-
lovského potoka, uvidíme oprave-
nou budovu bývalého hamru na 
zpracování železa. Před hamrem 
u cesty stojí zachovalý křížek se 
jmény bývalých obyvatelů z ham-
ru, kteří křížek nechali postavit. 
Potom pokračujeme po trase do 
malé vsi Táborská.

Na návsi, na rozcestí s cyk-
lotrasou 2057, naše cyklotrasa 
2064 končí. Zde se také nachází 
udržovaný chebský statek č.p. 8 
s hrázděnou konstrukcí. Maji-
telem je Johan Thumler z Dei-
chenreuthu, který statek citlivě 
renovoval. Z Táborské můžeme 
po trase 2057 dojet do Chebu.

Více informací o trase naleznete 
též na cykloportále Karlovarské-
ho kraje www.kr-karlovarsky.cz/
Cyklo nebo v programu Cyklotra-
sy na www.cyklotrasy.info . 

TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE. 

MÍRA LANDA

Historie společnosti PRIMA Karlovy Vary se 
datuje od roku 1992 a její činnost byla původně 
zaměřena především na obchodování s přírodními 
skopovými, vepřovými a hovězími střevy pro mas-
nou a uzenářskou výrobu. Dobře prosperující firma 
zakoupila v r. 1993 areál bývalé výrobny uzenin 
v příměstské čtvrti Karlových Varů-Rybářích. Zde 
provedla rozsáhlou rekonstrukci a ze zastaralé 
provozovny vznikla nová, moderní masná výroba 
a sídlo firmy. 

Stávající obchod s přírodními střevy se rozšířil 
o zpracování a prodej uzenin i masných výrobků. 
V současné době činí výroba cca 6 tun masných vý-
robků denně. Za účelem zvýšení výrobních kapacit 
si firma v roce 2000 zprvu pronajala a posléze i za-
koupila bývalou výrobnu masa v Karlových Varech 
Růžovém Vrchu. Rovněž tento objekt prošel dů-
kladnou rekonstrukcí a jeho provoz nyní odpovídá 
přísným normám EU. Denní  produkce se pohybuje 
kolem 9 tun masa. Prima Karlovy Vary je garantem 
kvalitní výroby a celá její produkce je pod stálou ve-
terinární kontrolou. Výrobna uzenin a bourárna ma-

sa jsou schváleny pro obchod a výrobu v rámci EU. 
Produkce masa, uzenin a lahůdek je určena nejen 
pro externí odběratele, ale též pro vlastní obchodní 
síť 27 prodejen PRIMA-Center, které se nacházejí 
po celé České republice. Celkový obrat společností 
PRIMA a PRIMA-Center dosáhl v roce 2005 celkem 
550 mil. Kč. Společnosti zaměstnávají celkem 305 
kmenových zaměstnanců.                                (BEN) 

Osoby ohrožené domácím ná-
silím najdou odbornou pomoc 
a sociální služby v nově  ote-
vřených prostorách Intervenční-
ho centra v Sokolově. „Zájemců 
o služby Intervenčního centra 
stále přibývá, proto je dobře, že 
získají tolik potřebné soukromí 
a klid k řešení svých problémů,“ 
uvedla krajská radní Ellen Volav-

ková. Nové sídlo IC se nachází na 
klidném  příjemném místě, v uli-
ci J. K. Tyla (naproti bývalému 
hotelu Ohře). Technické řešení 
budovy umožňuje veřejný pří-
stup z ulice a současně zaručuje 
uživatelům anonymitu. V budově 
sídlí také  lékařské ordinace. Na 
Intervenční centrum v Sokolově 
se obrací občané z celého Karlo-

varského kraje, a tak je dostup-
nost autobusového a vlakového 
nádraží nezbytnou podmínkou. 
Rovněž jsou před domem volná 
parkovací místa. „Chceme hledat 
cesty k prohloubení vzájemné 
spolupráce intervenčního centra 
s policií,“ vysvětlila vedoucí Inter-
venčního centra Kateřina Štěpán-
ková.  „Přesto, že je tato interdis-
ciplinární spolupráce stanovena 
zákonem, chceme společně s po-
licií nalézt efektivnější způsoby  
pomoci osobám ohroženým do-
mácím násilím. Pokud je policie 
přivolána k incidentu, který se 
odehrává mezi blízkými osobami 
a má znaky domácího násilí, po-
skytuje následně sociálně právní 
pomoc ohroženým osobám dle 
zákona výhradně Intervenční 
centrum v Sokolově,“ vysvětlila 
Štěpánková. Na IC v Sokolově 
se mohou obracet rovněž obča-
né, kteří se domnívají, že jsou 
ze strany blízkých osob psychic-
ky, fyzicky nebo jinak sužováni. 
Dosud kontaktovalo Intervenč-
ní centrum více než 180 klientů. 
Násilník byl vykázán ze společné 
domácnosti v 18 případech.  

Až do 10. listopadu mohou po-
sílat své žádosti o krajské dotace 
subjekty, které se zabývají spor-
tovními a volnočasovými aktivi-
tami dětí a mládeže.  Příspěvky 
kraj poskytne na realizaci pro-
jektů, na kterých má zájem, vý-
znamně prezentují region a není 
je možno realizovat z běžných 
provozních prostředků žadatele. 

„Písemnou žádost o příspěvek z 
rozpočtu Karlovarského kraje 
je možno podat do 10. listopadu 
roku, po kterém následuje rok 
realizace projektu,“ uvedl Kamil 

Řezníček, krajský radní kraje 
pro oblast školství. Formuláře 
a bližší informace mohou zá-
jemci získat na odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy nebo 
internetových stránkách Kar-
lovarského kraje. Příspěvek v 
oblasti tělovýchovy a sportu lze 
použít zejména na sportovní ak-
ce regionálního a nadregionální-
ho významu, podporu vrcholo-
vých sportovců–reprezentantů 
či podporu na činnost mládeže. 
„Dotace v oblasti volného času 
dětí a mládeže mohou organi-

zace použít především na pod-
poru činnosti Krajské rady dětí 
a mládeže, podporu činnosti 
informačních center pro mlá-
dež, podporu akcí nestátních 
neziskových organizací pracu-
jících s dětmi a mládeží do 26 
let,“ vysvětlil Kamil Řezníček. 
V roce 2007 podpořil Karlovar-
ský kraj subjekty v oblasti spor-
tu a volného času dětí a mládeže 
finanční částkou 11 200 000 Kč. 
Pro příští rok počítá kraj se stej-
nou částkou jako letos.  

(BEN) 

STŘÍBRNÁ CESTA POVEDE STŘEDNÍ EVROPOU
Přeshraniční projekt s názvem „Turistická trasa Sasko – česká stříbrná cesta ve střední Evropě“ byl v půlce 
září slavnostně zakončen. Akce byla zatím realizována pouze na saské straně s tím, že se zapojí i příhraniční 
města a obce v naší  zemi, aby se mohla stávající trasa rozšířit také na české straně. Velký zájem o projekt 
projevil Boží Dar. Do projektu se zapojilo město Jáchymov a záměr vstoupit do  stříbrné stezky schválilo 
například i zastupitelstvo města Ostrova. Turistická trasa v délce 140 kilometrů vede v Sasku od Zwickau, přes 
příhraniční německá města Schneeberg, Aue nebo  Annaberg – Buchholz a končí v Drážďanech. Na stříbrné 
cestě lze vidět kromě ukázek tradičních lidových řemesel daného regionu také řadu historických památek 
dotčených měst. Jednotícím prvkem celé  trasy by měla být tradice hornictví v Krušnohoří, ale i místní kulturní 
a turistické zajímavosti. Pro financování projektu se počítá s penězi z fondů EU.                                 (BEN) 

Rozsáhlou rekonstrukcí za 
zhruba 100 milionů korun pro-
chází První české gymnázium 
v Karlových Varech. První etapa 
obnovy objektu byla slavnostně 
dokončena dne 3. září. Rekon-
strukci financuje zřizovatel školy, 
kterým je Karlovarský kraj. Do 
obnovy fasády a sociálního zaří-
zení investoval přes 21 milionů 
korun. V první části rekonstruk-
ce a modernizace objektu z roku 
1962 byla vyměněna všechna sta-
rá dřevěná okna za nová plastová. 
Současně s tím se zateplila i fasá-
da objektu. „Díky těmto opravám 
se podařilo zlepšit tepelně-tech-
nické vlastnosti objektu a výraz-

ně se tak sníží provozní náklady 
na vytápění,“ vysvětlil hejtman 
Josef Pavel. Rekonstrukcí již pro-
šlo i sociální zařízení pro studen-
ty i zaměstnance školy. První 
část rekonstrukce gymnázia by-
la největší investicí do školních 

zařízení, jejichž zřizovatelem je 
Karlovarský kraj. Na další část 
modernizace gymnázia, kde se 
náklady budou pohybovat mezi 
65 a 70 miliony korun, chce kraj 
získat peníze z dotací Evropské 
unie. Bude o ně žádat ještě letos 
hned v první vlně. Tato část akce 
počítá s přístavbou ke stávají-
cí budově. Rozšíří se o vstupní 
vestibul, aulu a specializované 
učebny, které škole dosud chybí. 

„S městem jsme se dohodli rov-
něž na převodu pozemku u školy. 
V budoucnu ho chceme využít 
na vybudování sportovišť,“ dodal 
hejtman Josef Pavel. 

(BEN)

Gymnázium prodělává omlazovací kúru

Na kole ke Goethovým skalám i ke golfovému hřišti
Cyklotrasa KČT č. 2064  Skalka u Hazlova–Táborská

Ze zámku v Hazlově zbyly už jen trosky.                                       Foto archiv

Intervenční centrum pomáhá obětem násilí

Krajská radní Ellen Volavková si pochvaluje chod Intervenčního centra
v Sokolově.                                                                                 Foto archiv

Od střívek k velkovýrobě uzenin

Kraj přispěje na sportovní aktivity mládeže

Prodejny společnosti Prima jsou na 27 místech naší 
republiky.                                                     Foto archiv
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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

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
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

Krajská knihovna Karlovy Vary

Dominantním tématem Karlo-
varského týdne je české lázeň-
ství a cestovní ruch, jeho sou-
časný stav a perspektivy v ce-
loevropském kontextu. Karlovy 
Vary se tak změní v konferenční 
místo poskytující zázemí široké 
společenské diskusi na toto té-
ma. „Jedním ze záměrů agentu-
ry CzechTourism je propagace 
České republiky jako lázeňské 
destinace. Proto se snažíme pro-
pojit již tradiční a velmi dobře 
odbornou veřejností vnímaný 
i hodnocený Tourfilm s prezen-
tací lázeňství,“ vysvětluje ředitel 
CzechTourism Rostislav Vond-
ruška.  

Samotný Tourfilm je nejstar-
ším festivalem turistických filmů 
a videí na světě. Letos slaví již 
jubilejní 40. ročník a proběhne 
v termínu od 3. do 4. 10. v Grand-
hotelu Pupp v Karlových Varech. 

„Pro diváky je připravena nejen 
celá řada překvapení a novinek, 
ale retrospektivou bude připo-
menuta bohatá historie festivalu. 
Chybět samozřejmě nebude ani 
pořádná filmová hvězda. Hlav-
ním hostem festivalu je Michael 
Palin, zakladatel legendární sku-
piny Monty Python a nejslavněj-
ší moderátor i autor televizních 
cestopisů na světě, tvořící ex-
kluzivně pro BBC. Mezi jeho 
nejslavnější seriály patří Himala-
ya, Sahara, Cesta kolem světa za 
80 dnů, Hemingway adventure, 
Great railway journeys. Právě 
tyto tituly budou exkluzivně ke 

zhlédnutí na festivalu Tourfilm. 
Michael Palin vystoupí 3.10. 
v 10.30 hod.

Letošního ročníku Tourfilm 
se zúčastní 139 zemí a filmy bu-
dou soutěžit ve 3 kategoriích (I. 
Národní boardy, regiony, města, 
II. Komerční turistika – cestov-
ní kanceláře, hotelové řetězce, 
dopravci, letecké společnosti, 
lodní a železniční doprava, tu-
ristické atraktivity, III. Cestova-
telské televizní filmy – seriály 
i solitéry z celého světa). Vedle 
soutěžních filmů je připravena 
i retrospektiva Tourfilmu. Vítěz-
né filmy z historie Tourfilmu do-
kreslují vývoj, jaké módní trendy 
v cestovatelských filmech byly, 
a nastiňují jejich současný vývoj. 
Podrobné informace o festiva-
lu lze najít na stránkách www.
tourfilm.cz.

Lázeňský festival

Při loňském povedeném star-
tu Lázeňský festival navštívilo 
více než 200 odborných účastní-
ků z řad lékařů, provozovatelů 
lázeňských zařízení, hoteliérů 
a zejména pak 80 zástupců ces-
tovních kanceláří a médií cel-
kem z 12 zemí světa. 

Do lázeňské metropole se 
v rámci Karlovarského týdne 
sjedou v termínu od 4. do 7. 
10. také zástupci cestovních 
kanceláří a médií ze Španělska, 
Itálie, Německa, Ruska, Řecka, 

Kanady, Anglie, Číny, Švédska, 
Belgie, Polska i mnoha dalších 
zemí. Loni navštívilo Lázeňský 
festival 200 odborných účastní-
ků z řad lékařů, provozovatelů 

lázeňských zařízení, hoteliérů 
a zejména pak 80 zástupců ces-
tovních kanceláří i médií z 12 
zemí světa. V rámci bohatého 
programu budou moci zahranič-

ní účastníci vyzkoušet lázeňské 
procedury, prohlédnou si Karlo-
vy Vary, navštíví další významné 
lázně a turistické cíle Karlovar-
ského kraje. V lázeňském sana-
toriu Richmond pak proběhne 
pracovní setkání (workshop) se 
zástupci českých lázeňských 
společností. Podrobný a aktua-
lizovaný program je k dispozici 
na webových stránkách www.
spalife.info.   

Konference sdružení 
lázeňských míst

Perspektivy lázeňství – tak zní 
téma 10. konference lázeňství, 
která se bude konat ve dnech 
4. a 5. října v karlovarském lá-
zeňském hotelu Imperial. Akci 
pořádají Sdružení lázeňských 
míst ČR, Město Karlovy Vary 
a společnost Imperial Karlovy 
Vary, a. s., ve spolupráci s Czech-
Tourism, Odborovým svazem 
zdravotnictví a sociální péče ČR 
a Svazem léčebných lázní. Kon-
ference je letos poprvé organi-
začně zařazena do Karlovarské-
ho týdne společně s Tourfilmem 
a Lázeňským festivalem. Na 
konferenci se sejde více než sto 
účastníků, mezi nimiž budou sta-
rostové lázeňských míst, před-
stavitelé lázní a lázeňských do-
mů, zástupci krajů, ministerstev 
a vzdělávacích a dalších institucí. 
První den jednání se návštěvní-
ci dozvědí o Nových trendech 
lázeňství a lázeňském wellness. 
Druhý den jednání je zarámován 
mottem Lázně a zdravotní pojiš-
tění a Finance a dotace. Základní 
informace ke konferenci jsou na 
www.spas.cz.  

(BEN) 

Karlovarský týden 2007 pojí hned tři akce
Diváci se t�ší na Tour� lm, experti na Láze�ský festival a konferenci

Do druhého ročníku vstupuje akce nazvaná Karlovarský týden, která 
si loni vysloužila zájem široké veřejnosti. I letos agentura CzechTourism 
propojí ve dnech od 3. do 7. října Tourfilm s Lázeňským festivalem 
a 10. ročníkem Konference Sdružení lázeňských míst České republiky. 
Cílem celého projektu je propagace českých lázeňských měst nejen 
během jednoho týdne, ale i do budoucna. Akce by jim měla pomoci 
přilákat zahraniční a domácí klientelu.

Cestovatel Michael Palin.

Předjubilejní 39. ročník Dětské-
ho filmového a televizního festi-
valu Oty Hofmana v Ostrově se 
uskuteční ve dnech 9. až 12. říj-
na. Je druhou největší a nejstar-
ší filmovou soutěží svého druhu 
v naší republice. Soutěžní snímky 
hodnotí tři poroty, dětská laická, 
dospělá profesionální a po skon-
čení jednotlivých projekcí hlasují 
i děti v promítacích sálech. Letošní 

téma festivalu je věnováno zvířa-
tům. V tematické části uvedeme 
například filmy Káťa a krokodýl, 
Šest medvědů s Cibulkou, Potkal 
jsem ho v zoo nebo Artuš, Merlin 
a Prchlíci. Součástí akce budou be-
sedy s tvůrci na téma zvířata a prá-
ce s nimi před kamerou. „K vidění 
budou i zajímavé přírodopisné 
a cestopisné výukové filmy. Bě-
hem festivalu vydávají děti vlastní 

festivalové noviny, vysílá dětské 
rádio i festivalová dětská televize,“ 
uvedl ředitel festivalu Marek Po-
ledníček. Jako fotograf se představí 
někdejší dětský herec a současný 
režisér Ondřej Kepka. Předškolní 
děti a jejich rodiče potěší úspěš-
ná Festivalová školka, kde je čeká 
promítání filmů, divadelní pohádky, 
klauni a další program. 

Program a mnoho dalších in-
formací na www.dk-ostrov.cz/festival.

(BEN) 

Nestátní neziskové organizace z Karlovarského 
kraje se už podruhé zúčastní celostátní kampa-
ně „30 dní pro neziskový sektor“, která bude 
zahájena začátkem října. Kampaň organizuje ob-
čanské sdružení PROTEBE live ve spolupráci 
s krajskými manažery projektu „Partnerství pro 
budoucnost“, s Centrem ucelené rehabilitace, 
sociálním klastrem Sokolov, dobrovolnickým cen-
trem Vlaštovka Karlovy Vary a dalšími subjekty. 
Svou činnost představí tři neziskové organizace, 
které loni získaly výtěžek ze sbírky, a proběhne 
losování dalších tří NNO, které se stanou výherci 
letošní sbírky. „Jedinečný přínos kampaně spočívá 
v tom, že se široká veřejnost seznámí s činností 
známých i méně známých neziskových organizací 
a vylosované neziskovky mají skvělou příležitost 

získat tolik potřebné prostředky k rozvoji vlastní 
činnosti,“ komentovala akci Ellen Volavková, kraj-
ská radní pro sociální oblast. 

Den NNO Karlovarského kraje se uskuteční 4. 
října v Sokolově na náměstí Budovatelů. Organi-
zátoři slibují nejen přehlídku aktivit neziskovek, 
ale i pestrý kulturní program a zábavu pro školy 
a veřejnost. Kampaň budou doprovázet přednášky 
o činnosti NNO v kraji v knihovnách a školách re-
gionu. Slavnostním předáním výtěžku sbírky bude 
akce ukončena 30. října v Chebu. Kromě veřejné 
sbírky realizované systémem prodeje předmětů 
a pochozích kasiček bude celý měsíc otevřen 
transparentní účet č. 2773510001/2400, E-banka 
Karlovy Vary, na nějž bude možno zasílat příspěv-
ky do sbírky pro NNO                                   (BEN) 

Oslavou a připomínkou jubilea 100 let od konání prvního mezinárod-
ního šachového turnaje v českých zemích, který se hrál v srpnu a září 
1907 v Karlových Varech, je turnaj Czech Coal Carlsbad Chess Tourna-
ment 2007, který se uskutečnil v karlovarském Grandhotelu Pupp. 

„Tento turnaj velmistrů v klasickém šachu si klade za cíl navázat 
na dnes již staletou tradici takovýchto významných šachových utká-
ní zde v Karlových Varech. Na začátku dvacátého století se zde kona-
ly čtyři podobné světové turnaje, první z nich právě v roce 1907. Byl 
vůbec prvním mezinárodním šachovým turnajem na území dnešní 
České republiky,“ uvedl při zahájení turnaje hejtman Karlovarského 
kraje Josef Pavel.  (BEN) 

Karlovy Vary–Dvory, Závodní 378/84, tel. 353 502 811, www.knihovna.kvary.cz, otevřeno: pondělí – sobota, 10:00–19:00

Týden knihoven 1.–6. října 2007
Bohatý program, kterým se krajská knihovna při-

pojuje k tradiční, celostátní akci, zahrnuje vyhlášení 
literární soutěže pro začínající autory, velké společné 
říjnové čtení, čtenářskou amnestii, tvorbu vlastních Ex 
libris a další akce pro děti, mládež i dospělé návštěvníky 
knihovny.

Kavárna
2.–31. 10. Mýma očima – výstava černobílých fotografií 
Jitky Rjaškové

Akce ve společenském sále
•  1.10. v 17:00 „Nikdy nevíte, kdy nás budete potřebovat“ 

•  2.10. v 17:00 Kamenné kříže smírčího typu na 
Karlovarsku II.

•  4.10. v 16:30 Jiří Černý – vzpomínky na dvojici J. 
Suchý+J. Šlitr

• 15.10. v 17:00 Jak jste na tom s pamětí? II. 

A-klub
• Herní klub - každý čtvrtek od 15:00 v A-klubu
•  Animismus – 30.10. v 17:00, cyklus přednášek na 

téma světová náboženství a filozofie

Dětské oddělení – Motto měsíce – S knihovnou 
do přírody
1.–6. 10. akce k Týdnu knihoven

8.–12. 10 Týden prvňáčků

Informační středisko Karlovarského kraje
přízemí krajské knihovny - tel. 353 502 820

Krajská knihovna K.Vary – Studijní oddělení Lidická
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary-Drahovice, 
tel: 353 224 034
Otevřeno – pondělí – pátek, 12:00 -18:00

• Vernisáž výstavy „Paličkovaná krása“  27. 9. v 10:00
•  Literární klub pro seniory: každý lichý čtvrtek od 

10.00

Neziskový sektor podpoří třicetidenní akce

Šachový turnaj oslavil 100 let

Šachisté si zahráli v překrásném lázeňském prostředí.                 Foto archiv

Ostrov ožije dětskými filmy

TOURFILM – Výběr z programu

3. 10. 
10:00  Slavnostní zahájení festi-

valu TOURFILM 2007
10:30-11:30  Hvězda festivalu – 

MICHAEL PALIN
11:30-11:45  Autogramiáda Michaela 

Palina

PROJEKCE Slavnostní sál
Středa 11:30 – 17:00 hod.
čtvrtek 10:00 – 15:00 hod.

6 projekcí TOURFILMu – členění 
podle kontinentů 
TOURREGION FILMu 
a projekce retro TOURFILM 
Soutěžní přehlídka www + CD Romů 
TOURFILM a TOURREGION FILM

CESTOVATELÉ – Slavnostní sál 
středa
12:00-13:00  CUBA LIBRE – P. Horký 

+ M. Náplava
13:00-14:00  Topí Pigula + Petr Slavík 

– Wild Africa
14:00-15:00  Šimkovi – Po stopách 

lovců lebek
15:00-16:00  Klempířovi + Doc. Sekyra 

– Grónsko
čtvrtek
10:00-11:00 M. Stingl  – New Guinea
11:00-12:00  J. Dušek + J. Kolbaba – 

Netradiční dovolená
12:00-13:00  Richard Jaroněk + Stave 

Lichtag – Žralok v hlubi-
nách moří

13:00-14:00  Pavel Bém – Moje cesta 
na Mt. Everest
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Pokračování ze strany 1

V nabitém programu pokračoval premiér Topo-
lánek po návštěvě chebského gymnázia, kdy za-
mířil do studia rádia Egrensis a prostřednictvím 
živého vysílání diskutoval s posluchači. Dopravní 
spojení mezi Prahou a Chebem, vyvlastňování 
pozemků, systém udělování dotací i optimalizace 
lůžkového fondu chebské nemocnice, to byla 
témata, ke kterým se premiér Mirek Topolánek 
vyjadřoval. Během diskuse hovořil o nutnosti kva-
litního silničního spojení mezi Prahou a Chebem. 
Rychlostní komunikace R6 by měla být podle 
Mirka Topolánka dokončena v roce 2013.  „Chtěl 
bych, aby to šlo rychleji. Rádi bychom jezdili čtyř-
proudem do Německa v roce 2016,“ uvedl premi-
ér. S rozsáhlou výstavbou souvisí i problematika 
získávání pozemků. V Karlovarském kraji  stále 
není dořešena situace s pozemky v Kynšperku 
a Lokti. Premiér poukázal na složitost procesu 
výkupu pozemků. „U silnic sice existuje možnost 
vyvlastnění. To je ale silové řešení. Každá stavba 

by měla začít vykoupením pozemků,“ poznamenal 
s tím, že stát sice může zasáhnout, ale nejlepší je 
dohoda. Co se týká získávání evropských dotací, 
vidí premiér hlavní problémy ve složitosti systé-
mu a špatném zpracování projektů ze strany žada-
telů. „My sami jsme si nastavili špatně podmínky. 
Máme 24 operačních programů, například Španě-
lé jenom jeden,“ poznamenal premiér. K proble-
matice zdravotnictví uvedl premiér, že každý kraj 
by měl mít jednu špičkově vybavenou regionální 
nemocnici. Bývalé okresní nemocnice by si měly 
zachovat základní obory a reagovat na potřeby 
společnosti, která se v současné době potýká s ne-
dostatkem lůžek následné péče. „Do Karlovarské-
ho kraje jsem zavítal proto, že potřebuji bezpro-
střední kontakt s regionem a lidmi, kteří v něm 
žijí,“ odpověděl Mirek Topolánek na otázku, co je 
cílem jeho cesty po regionu. „Do Karlovarského 
kraje, konkrétně na Chebsko, jezdím často a rád,“ 
vzkázal občanům Mirek Topolánek.  

Diskutovalo se 
i o sociálních službách

O problematice v oblasti poskytování sociálních 
služeb hovořil premiér Mirek Topolánek během 
návštěvy v Domově pro osoby se zdravotním 
postižením Pramen v Mnichově u Mariánských 
Lázní. Společně se zástupci sociálních zařízení, 
domovů pro seniory, stacionářů a dalších sub-
jektů probíral úskalí nového zákona o sociálních 
službách a o komplikovaném financování soci-
álních zařízení. „Trvám na tom, aby se veškeré 
financování těchto zařízení přeneslo na regiony, 
neboť kdo má mít garanci za poskytování sociál-
ních služeb, ten má mít na starosti i peníze,“ uvedl 
Mirek Topolánek v souvislosti s tématem rozdělo-
vání peněz z ministerstev krajům. Český sociální 
systém premiér charakterizoval jako rozbujelý 
a sociální služby za snadno zneužitelné. Zatím 
však nelze podle jeho slov hodnotit, zda nový 
zákon funguje dobře, a stávající období označil za 
přechodné. Zmínil se také o nutnosti dostatečné 
nabídky služeb pro rodiny s postiženými dětmi. 

„Rodiče si často situaci ulehčují a odkládají děti 
do domovů. Proto by měla vzniknout tak široká 
nabídka sociálních a asistenčních služeb, které by 
se daly využít přímo v rodině,“ dodal premiér. 

Premiér si prohlédl území 
dotčená těžbou

Druhý den své návštěvy zahájil premiér Mirek 
Topolánek v sídle společnosti Sokolovská uhelná, 
která je největším zaměstnavatelem v kraji. Jako 
těžební společnost se také nejvýraznějším způso-
bem podílí na formování krajiny v centrální části 
kraje. K premiérovi se připojil i ministr životního 
prostředí Martin Bursík. Tématem rozhovoru 
s vedením společnosti byla především obnova 
území dotčených hnědouhelnou těžbou. „Zaujala 
mě nejen rekultivace, ale také největší projekt 
v této oblasti, kterým je vytvoření jezera Medard. 

Neustále se hovoří o rekultivacích vytěžených 
území, ale já chci hovořit především o jejich re-
socializaci. Je třeba do nich navrátit život, dát jim 
nějakou smysluplnou náplň. A to se na Sokolov-
sku děje,“ konstatoval premiér. Společně s minis-
trem životního prostředí, poslanci parlamentu za 
Karlovarský kraj Milošem Paterou a Lubomírem 
Sukem, hejtmanem Karlovarského kraje Josefem 
Pavlem a dalšími hosty navštívil Mirek Topolá-
nek v doprovodu generálního ředitele Sokolov-
ské uhelné, a. s., Františka Štěpánka bývalý důl 

Medard–Libík, který právě prochází terénními 
úpravami. Další zastávkou byla vyhlídka na lom 
Jiří, kde zástupci těžební společnosti informovali 

o časovém postupu těžebních prací, včetně pří-
prav náhradních biotopů pro lokality, které budou 
v následujících letech těženy. Zástupci společ-
nosti představili již úspěšně realizované projekty 
obnovy území, včetně jejich současného využití. 
Prvním bylo využití rekultivované výsypky býva-
lého dolu Silvestr. Na místě vzniklo mistrovské 
osmnáctijamkové golfové hřiště o celkové rozloze 
100 hektarů a převýšení 40 metrů. Druhým pro-
jektem byl sousedící zoopark. Ministr životního 
prostředí Martin Bursík projevil zájem o návštěvu 
poddolovaného území v předpolí lomu Jiří, kde 
se nacházejí také tzv. Lomnické pinky. Zastavil se 
také na tzv. Velké podkrušnohorské výsypce, kde 
diskutoval s vedením společnosti o problémech 
zalesňování a návratu přírodních společenstev do 
rekultivovaných území.

A co považuje premiér za nejdůležitější dojem 
z Karlovarského kraje? „Ke Karlovarskému kraji 
nebyla historie příliš laskavá. Má však obrovský 
potenciál, nejen díky cestovnímu ruchu a lázeň-
ství, ale i kvůli své výhodné poloze také pro prů-
mysl. Věřím, že do budoucna to bude bohatý kraj,“ 
dodal premiér Mirek Topolánek.

(BEN) 

Karlovarským krajem křižoval premiér Mirek Topolánek

Jaká je základní legislativní norma 
při řešení problematiky cizinců? 

Je jí zákon č. 326/1999 Sb., o poby-
tu cizinců na území České republiky. 
Upravuje postavení, povinnosti a práva 
cizinců. Zákon o pobytu cizinců na úze-
mí ČR vymezuje tři  základní formy po-
bytu. Jedná se o krátkodobý pobyt na 
území ČR kratší než 90 dnů, přechodný 
pobyt s vízem k pobytu nad 90 dnů, ma-
ximálně do 1 roku, a trvalý pobyt. 

Proč imigranti do ČR přicházejí 
a jakou mají motivaci?

Příliv cizinců do ČR v první polovi-
ně devadesátých let 20. stol. souvisel 
především s otevřením státních hranic. 
Odstartovala ho nejprve vlna uprchlí-
ků z Rumunska, Bosny a Hercegoviny 
a návrat krajanů, tzv. volyňských Če-
chů.  Postupem času se důvody přílivu 
cizinců vyprofilovaly do tří i ve světě 
obvyklých proudů, dle zájmů migrantů, 
souvisejících též se zemí původu. Jde 
o pracovní migranty (např. lidé z Ukra-
jiny a ostatních států bývalého SSSR, 
z Balkánu, Vietnamu, Číny aj.), žadate-
le o azyl (země bývalého SSSR, Afrika, 
Balkán, Střední východ aj.) a poslední 
skupinou jsou nelegální migranti.   

Víza a pobyt jsou legalizovány za 

účelem např. studijního či pracovního 
pobytu, turistiky, podnikání, strpění 
pobytu, sloučení rodiny, politického 
azylu, průjezdu a dalších. 

ČR byla dříve považována za tranzitní 
zemi mezinárodní migrace. Na přelomu 
devadesátých let 20. stol. a 21. stol. se 
ovšem tento trend začal měnit a dnes je 
zřejmé, že ČR je pro cizince stále více 
zemí cílovou. Se vstupem naší země do 
EU se přístup k cizincům odlišuje dle 
země jejich původu. Občané EU poží-
vají rozdílných práv a povinností. Mají 
různá pravidla pro pobyt, než je tomu 
u občanů tzv. třetích zemí.

Jsem cizinec – jak získám občan-
ství ČR?

Občanství uděluje Ministerstvo vnit-
ra ČR, jež žadateli vydá Listinu o uděle-
ní státního občanství ČR. Žádost lze po-
dat u příslušného úřadu (matrika) dle 
místa svého bydliště. Podání žádosti je 
podmíněno doloženým nepřetržitě pě-
tiletým pobytem na území našeho státu, 
pohovorem se žadatelem, prokázáním 
znalosti českého jazyka, stanovisky 
policie, obecního a finančního úřadu, 
výpisem z rejstříku trestů, rodným lis-
tem, dokladem o pozbytí dosavadního 
občanství a životopisem. To však nepla-

tí pro osoby s přiznaným postavením 
uprchlíka, nebo jedná-li se o humani-
tární důvody. Ale existují i jiné výjimky 
pro udělení občanství.  Správní popla-
tek za udělení občanství  je 10 000 Kč. 

Občanství je dále možno získat naroze-
ním, nalezením na území ČR, určením 
otcovství a osvojením. Více informací 
lze nalézt např. na internetových adre-
sách:  www.cizinci.cz, www.helcom.cz; 
www.mvcr.cz, www.opu.cz  aj. 

Potřebuji i jako cizinec rodné 
číslo? Co mám udělat pro to, 
abych ho získal?

Ano. O přidělení rodného čísla požá-
dají cizinci, občané členského státu EU 
nebo rodinní příslušníci, kterým bylo 
uděleno povolení k přechodnému nebo 
trvalému pobytu  nebo  cizinci,  občané 
tzv. třetího státu, kteří mají povolení 
k trvalému pobytu na území ČR nebo 
zde pobývají na základě dlouhodobého 
víza, anebo cizinci, kterým je v ČR udě-
len azyl. Žádost je adresovaná na Mi-
nisterstvo vnitra ČR, podat ji lze např. 
prostřednictvím místně příslušného 
oddělení cizinecké policie. V případě, 
kdy cizinec není držitelem pobytového 
povolení, může požádat o přidělení rod-
ného čísla prostřednictvím oddělení 
evidence obyvatel a rodných čísel, od-
boru správních činností Ministerstva 
vnitra ČR v Praze.

Mám jako cizinec nárok na zdra-
votní péči a ošetření? 

Zdravotní péče je cizincům garan-
tována v rozsahu jejich zdravotního 
pojištění. Cizinci s trvalým pobytem, 
azylanti i značná část dlouhodobě 
pobývajících cizinců si hradí veřejné 

zdravotní pojištění, a mají tedy stejné 
postavení jako Češi. V tomto případě 
si také mohou cizinci vybrat zdravotní 
pojišťovnu.  Pokud má cizinec naopak 
smluvní pojištění, pokrývá toto pojiš-
tění jen rozsah oné smlouvy a zbytek 
si cizinec musí uhradit. Smluvní pojiš-
tění cizinců může poskytovat jen VZP. 
Zdravotní pojištění je pro pobyt cizince 
v ČR povinné a bez něj nelze legálně 
na našem území pobývat, získat, či 
prodloužit pobyt! 

Jaká je situace ohledně počtu 
cizinců v Karlovarském kraji?

Náš kraj se příliš neliší od jiných 
krajů, vycházíme-li z celorepubli-
kových statistických dat. Vzhledem 
k blízkosti státních hranic se SRN 
však patří  k  nejexponovanějším kra-
jům v republice. Konkrétně pak na 
našem území žije 18 000 cizinců (4,8 % 
ze všech obyvatel kraje). Nejpočetněji 
jsou zastoupeni zde bydlící Vietnam-
ci, Ukrajinci, Rusové, Slováci, Poláci, 
Němci a Rumuni. Karlovarský kraj má 
mnohá specifika. Máme v republice 
nejpočetnější vietnamskou komunitu 
hlavně na Chebsku. Jsme druhým kra-
jem s nejvyšším podílem žen mezi byd-
lícími cizinci (38,5 %). Nejvyšší je také 
71 % zastoupení cizinců pracujících 
na živnostenský list, pozoruhodných 
je i 65 % cizinců s trvalým pobytem. 
Třetí v republice jsme podílem cizinců 
z Ruska (10 %). 

(BEN) 

Ředitel krajského úřadu informuje

V důsledku stále se zvyšujícího počtu cizinců z různých zemí, kteří se rozhodli 
se v ČR natrvalo usadit, vyvstává  mnoho dotazů ohledně jejich začlenění do 
společnosti. Integrace cizinců je problematika nadnárodního významu s dlouho-
dobými řešeními. Více prozradil Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Roman Rokůsek. 

Do naší republiky míří stále častěji i 
Vietnamci, žijící až doposud na chudém 
venkově.                                  Foto archiv 

V chebském gymnáziu odpovídal premiér na dotazy studentů.

V živém vysílání rádia Egrensis diskutoval Mirek 
Topolánek s obyvateli kraje.                     5x toto Jan Kopál

Pro zdravotně postižené obyvatele domova Pramen 
v Mnichově u Mariánských Lázní byla návštěva 
premiéra nevšedním zážitkem.

Na Sokolovsku si premiér Topolánek prohlédl vytěžená 
území.

Mirek Topolánek navštívil v doprovodu hejtmana 
i sídlo Karlovarského kraje.


