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Hvězdy si užívaly Karlovarský týden
Velmi živo bylo ve dnech od 3. do 7 října nejen v Karlových Varech,
ale i v okolí, kde proběhl už druhý ročník ostře sledované akce nazvané Karlovarský týden. I letos v něm agentura CzechTourism propojila
veřejností velmi sledovaný, atraktivní festival Tourfilm s Lázeňským
festivalem a 10. ročníkem Konference Sdružení lázeňských míst České
republiky. Cílem celého projektu byla propagace českých lázeňských
měst nejen během jednoho týdne, ale i do budoucna. Akce by jim
měla pomoci přilákat zahraniční a domácí klientelu.

Hlavní cenu, Grand Prix, získal
na letošním 40. ročníku mezinárodního festivalu filmů o cestování Tourfilm Karlovy Vary snímek
Sounds Like Latvia přihlášený
Lotyšskem. „Porota byla překvapená, jak dokázali lotyšští filmaři
v necelých šesti minutách zaznamenat půvaby této pobaltské země,“ komentoval vítězný snímek
prezident festivalu Josef Schütz.
Cenu hejtmana Karlovarského
kraje získal v hlavní soutěži Tourfilmu dvanáctiminutový film Pavla
P. Riese Karlovy Vary – Karlovarské obrazy. Ve filmu se prolíná
Beethovenova hudba Karlovarského symfonického orchestru
a obrazy města. Hvězdou festivalu
byl jednoznačně Michael Palin, za-

Sloupek hejtmana

Vážení čtenáři,
vítejte nad stránkami říjnového vydání měsíčníku Karlovarský kraj.
Tento rok je tomu již deset let,
co se řeší nejdůležitější dopravní stavba Karlových Varů. Je to
dostavba západní části průtahu
městem, která v místech zimního stadionu navazuje na již dokončenou část východní. Jedna
polovina průtahu, tedy levé dva
jízdní pruhy směrem na Cheb,
je již v provozu. Ačkoliv je pro
každý směr vyhrazen jen jeden
jízdní pruh, i v této „poloviční“
variantě průtah značně ulevil
městu, především čtvrti Rybáře,
a to hlavně od tranzitní nákladní
dopravy. Ta do té doby značně
přetěžovala frekventovanou křižovatku U Koníčka a ulice Chebskou a Sokolovskou. V současné
době se dokončuje druhá polovina průtahu, tedy dva jízdní pruhy
vpravo směrem na Cheb, které
přinesou další zrychlení dopravy
přes Karlovy Vary i vyšší komfort.
Slavnostní otevření zbývajících
dvou pruhů pro automobilovou
dopravu se uskuteční v posledním říjnovém týdnu. Společně
s primátorkou města Karlovy
Vary jsme se proto rozhodli nabídnout vám jedinečnou možnost
navštívit tuto právě dokončovanou stavbu o týden dříve, tedy
už 18. října. Pozvánku najdete na
této straně vpravo. Je to poslední
šance projít si čtyřkilometrový
úsek pěšky a díky přítomnosti
stavitelů se dozvědět zajímavé
informace o celé této výjimečné
dopravní stavbě.
Těším se na shledanou s vámi.
VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

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

Ekologie

kladatel legendární skupiny Monty Python a nejslavnější moderátor
i autor televizních cestopisů na
světě, tvořící exkluzivně pro BBC.
Další lahůdkou festivalu se stal
právě dokončený snímek pražského primátora Pavla Béma o jeho
nedávném výstupu na Mount Everest. Premiéra filmu se odehrála v Grandhotelu Pupp. Ceny se
ovšem udělovaly i na závěr čtvrtého Lázeňského festivalu. Hlavní
cenu získala Lázeňská společnost
Miramare Luhačovice. Do nejužšího výběru se mimo ní dostaly také
Lázně Aurora v Třeboni a Lázně
Jáchymov.

Deset výherců televizorů bylo
vylosováno v soutěži ve třídění
odpadů. Výherci byli vylosování
přímo z hromady odevzdaných
PET lahví, které mohli lidé označit speciální nálepkou s adresou.
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Hrdinové

RICHARD BENEŠ

Další informace o Tourfilmu
najdete na straně 8.

Hlavní hvězdou festivalu byl cestovatel, autor dokumentárních snímků pro BBC a herec Michael Palin z Velké Británie,
který se stal kmotrem knihy o českém dokumentaristovi, fotografovi a cestovateli Janu Špátovi.
Foto Jarmila Riesová

Návštěva z Číny jednala Hejtmani jednali s premiérem
Topolánkem nejen o lesích
o kulturní výměně
Putování po pěti evropských zemích završila delegace z pekingského distriktu Changping návštěvou Karlovarského kraje. Na
krajském úřadě přijal čínské zástupce hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel. Vedoucí čínské delegace Ren Baogui informoval hejtmana o přípravách na olympiádu, kterou bude Peking hostit v roce 2008,
ale také o nejcennějších historických památkách Changpingu nebo
o čínském malířství. „Budeme hledat možnosti v oblasti kulturní
výměny, můžeme propojit školní aktivity v oblasti výtvarného umění
obou zemí, zorganizovat výměnné výstavy a kraj je připraven uspořádat v regionu například týden čínské kultury,“ uvedl hejtman Josef
Pavel. Představitelé Changpingu se zajímali i o Mezinárodní filmový
festival v Karlových Varech a projevili zájem aktivně se podílet na
(BEN)
konkrétních projektech nejen z oblasti kultury.

Vedoucí čínské delegace Ren Baogui jednal s hejtmanem Josefem Pavlem.
Foto archiv

Dvacáté zasedání Rady Asocia- malo nás hlavně, jak by se měly
ce krajů České republiky hostily 5. Lesy ČR vyvíjet z hlediska ekonoříjna Karlovy Vary. Vedle hejtma- mických aktivit a jak by se měla
nů a primátora Prahy byl jednání změnit jejich struktura. S panem
přítomen i předseda vlády Mirek ministrem jsme se dohodli, že by
Topolánek. Společně probírali ce- se měl zvýšit vliv krajů, především
lé spektrum změn legislativního formou posílení pravomocí kraji organizačního charakteru, kte- ských inspektorátů a koordinace
ré se týkají vztahu státu a krajů. s krajskou samosprávou,“ uvedl
diskutovali o rozpočtovém určení Josef Pavel, místopředseda AKČR
daní obcí i krajů, reorganizaci ar- a hejtman Karlovarského kraje.
mády ČR, zdravotnictví, dopravní O specifikaci organizačních změn
obslužnosti území a systému soci- v Lesích ČR, které budou nastaveální správy. „Tato debata se vede ny od 1. ledna 2008, se bude dále
v souvislosti s pokračující refor- diskutovat. Na programu jednání
mou veřejné správy. Je třeba na Rady AKČR byla také problematéto reformě pracovat s ohledem tika vodohospodářských projektů.
na decentralizaci a přesun kom- „Informoval jsem hejtmany o popetencí na regiony,“ řekl o jedná- kračujícím jednání s představiteli
ní Evžen Tošenovský, předseda ministerstva životního prostředí,
Asociace krajů a hejtman Morav- kteří mají v Bruselu vyjednat podskoslezského kraje. Rada AKČR mínky přijatelnosti pro čerpání
se také za přítomnosti ministra prostředků z evropských fondů
zemědělství Petra Gandaloviče na vodohospodářské projekty,“
opětovně zabývala budoucností oznámil Petr Skokan, hejtman Listátního podniku Lesy ČR. „Zají- bereckého kraje. Pokračování na str. 3

Systém videokonferencí šetří čas i finance
Prostřednictvím nejmodernější techniky mohou mezi sebou
v reálném čase díky videokonferenci vzájemně komunikovat
radní a úředníci všech 14 krajů České republiky. Společně
s ostatními kraji byl v září propojen i Karlovarský kraj. Jednu
z prvních videokonferencí v tomto novém systému absolvoval
21. září hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel se svým protějškem hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem. „Tento způsob
komunikace považuji za velmi
efektivní, protože můžeme řešit
řadu záležitostí bez časové ztráty a cestovních nákladů,“ uvedl
Josef Pavel. Představitelé krajů
diskutovali především o finální
verzi Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad.
Oba hejtmani konstatovali, že
v říjnu bude předložen regionální
operační program Evropské komisi k připomínkování, kterým

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Hejtman Josef Pavel mohl diskutovat on-line během historicky první videoFoto archiv
konference se svým protějškem z Ústeckého kraje Jiřím Šulcem.

byl pověřen zástupce EK Ge- Vráblíka. „Naší videokonference
orgios Yannoussis. První výzva se bohužel nemohl zúčastnit nák předkládání projektů by měla městek Jan Zborník, který byl
přijít během prosince. Spojení právě na jednání o evropských fiproběhlo za přítomnosti ředitele nancích v Ústí,“ vysvětlil hejtman
úřadu Regionální rady regionu Josef Pavel. Dodal, že příštích
soudržnosti Severozápad Petra podobných setkání budou vy-

užívat například i členové odborných komisí Asociace krajů
ČR. Provoz systému bude po
dobu pěti let garantovat Krajský
úřad Moravskoslezského kraje.
Tam byl také umístěn centrální
multipoint, na jehož pořízení se
podílelo všech 14 krajů. Každý
kraj poskytl na vybudování takzvaného videokonferenčního
multipointu 160 000 korun. Asociace krajů České republiky se
na zřízení společné komunikační
sítě dohodla loni. Videkonference umožní lidem komunikovat
v jedné virtuální místnosti, což
sníží hlavně cestovní náklady.
Každý kraj vybavil své jednací
místnosti kamerami. Na obrazovce se pak zobrazuje ve třech
plochách přehled všech zúčastněných, detailní záběr právě hovořící osoby i například počítačová prezentace, do níž mohou
jednající interaktivně vstupovat.

Památku čtyř českých četníků
z Habartova, kteří padli v září
1938 v boji za svobodu s henleinovci, uctili přítomní během
pietního aktu na místě tragédie.
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Památky

Komplex barokních památek v areálu bývalého kláštera piaristů včetně klášterní zahrady v Ostrově byl
v sobotu 29. září poprvé zpřístupněn veřejnosti. Náklady projektu
činily přes 145 milionů korun.
strana 6

Pozvánka
Hejtman Karlovarského kraje

JUDr. Josef Pavel
a
primátorka města Karlovy Vary,

JUDr. Veronika Vlková,
si Vás dovolují pozvat na
otevřenou prohlídku stavby
druhé poloviny průtahu
městem Karlovy Vary

ve čtvrtek 18. října
od 15:00.
Společná prohlídka začíná na
začátku dokončovaného úseku,
poblíž Zimního stadionu
(nájezd směrem na Cheb).
Upozorňujeme, že z technických
důvodů není možno se
po stavbě pohybovat jednotlivě.
Jedná se o jedinečnou možnost
projít se po právě dokončované
části nejvýznamnější dopravní
stavby posledních desetiletí
v krajském městě Karlovy Vary
před tím, než bude
slavnostně otevřena pro provoz.
Těšíme se na setkání s Vámi

NEDOSTALI JSTE
DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?
VOLEJTE 224 816 821

(BEN)

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.

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

I nfo z úřadu
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Bruselské okénko

Kde hledat důležité informace?

Průtah Aší je
po rekonstrukci

Rekonstruovaný průtah Aší slavnostně otevřel hejtman Josef
Foto archiv
Pavel.

Stavební akce „Rekonstrukce silnice
II/216 – průtah Aš, III. část“ byla
slavnostně předána 8. 10. za účasti
hejtmana Josefa Pavla a náměstka
hejtmana Jiřího Červenky. Akce byla
připravena ve spolupráci s městem
Aš z důvodu špatného stavebně
technického stavu původní silnice.
Důležitou roli sehrálo i předpokládané zvýšení provozu po otevření nových přeshraničních spojení
se SRN v severní části Ašského
výběžku. Tato akce navazuje na již
dokončenou I. a II. etapu. Stavba
byla zahájena 4. 6. 2007 za úplného vyloučení silničního provozu.
Provoz byl v plném rozsahu obnoven 27. 9. 2007. Jednalo se o pokračování rekonstrukce silnice II/216
ul. Hlavní v Aši. Akce navazovala na
dokončenou I. a II. etapu za křižovatkou s ulicí G. Geipela a pokračovala směrem ke Goethovu náměstí
v délce asi 300 metrů. Celkové
náklady stavby činily celkem sedm
milionů korun. Uhrazeny byly z rozpočtu KSÚS KK, respektive formou
investičního příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje.

znění pozdějších předpisů, výboru, a to mj. schvalování realizační a řídící dokumentace
ROP, schvalování výběru projektů, výroční a závěrečné zprávy,
informačních a komunikačních
aktivit apod. Úřad pak dále plní
úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady. Pro mnohé budoucí žadatele
jsou to zcela nové informace,
které je třeba začít velmi rychle
studovat. Karlovarský kraj již
spustil internetové stránky, kde
jsou dostupné všechny informace o uvedených tématech a kde
jsou i všechny potřebné kontakty. Jedná se o internetovou adresu www.nuts2severozapad.cz.
Zájemci z Karlovarského kraje

Krále Jiřího 39, 360 01 Karlovy Vary, Mgr. Miroslav Čekan, tel.: 603 502 469
e-mail: miroslav.cekan@uniqa.cz

vypisuje výběrové řízení na pozici:
PROFESIONÁLNÍ SPECIALISTA V OBLASTI POJIŠTĚNÍ
pro Cheb, Mariánské Lázně a Karlovy Vary

nabízíme:

hlavní pracovní poměr
příspěvek na zapracování po dobu 2 let + vysoké provize • pojišťovací školu
• dlouholetou perspektivu • seberealizaci v úspěšném kolektivu

požadujeme:

• samostatnost • spolehlivost • dynamičnost • úspěch • vlastní automobil

v případě zájmu o osobní konzultace naleznou kanceláře Úřadu Regionální rady v Krajském úřadě Karlovarského kraje na adrese Závodní
353/88, 360 01 Karlovy Vary.

WERNER HAUPTMANN
ŘEDITEL KANCELÁŘE
STÁLÉHO ZASTOUPENÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE
V BRUSELU

ZÁSTUPCE KRAJE V BRUSELU MĚNIL ADRESU
Jak jsme vás informovali v minulém vydání měsíčníku Karlovarský kraj, stálé zastoupení českých regionů a
institucí v Bruselu se stěhuje na novou adresu, do tzv. Českého domu. V souvislosti s tím se také mění kontakty na stálé zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu. Zde jsou nové kontaktní údaje:

Werner Hauptmann
ředitel kanceláře stálého zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu
Rue du Trône 60, Brussels 1050, Belgie
Tel.: +32 2 2139 500, Fax: +32 2 2139 503
werner.hauptmann@karlovy-vary.region-eu.cz, www.kr-karlovarsky.cz

SC-71814/1

Hejtmani jednali s premiérem nejen o lesích
Dokončení ze strany 1

Upřesnil, že jde o více než 630
obcí včetně hlavního města Prahy,
na něž se vztahují přísné podmínky týkající se čištění odpadních
vod. „Nerealistický termín roku
2010 pro splnění těchto podmínek je dědictvím minulých vlád,“
dodal hejtman Evžen Tošenovský.
Další jednání se zaměřilo na otázku předsednictví České republiky
v Radě EU, které se dotýká i krajů.
V souvislosti s předsednictvím se
budou některé aktivity odehrávat
i v jednotlivých krajích. O jejich
konkrétní podobě nyní probíhají
jednání. V příštích dnech se v Bruselu uskuteční nejen zasedání Výboru regionů, ale také slavnostní
otevření společné české adresy,
která poskytne krajům větší proHejtmani a pražský primátor jednali v Karlových Varech s premiérem
stor a zázemí.
(BEN)

Mirkem Topolánkem.

SC-71804/1
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Foto archiv
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Do finiše se dostávají jednání
o nových Regionálních operačních programech (ROP). Evropská komise se zabývá v těchto
dnech posledními, dá se říci
kosmetickými úpravami metodiky ROPů a zřejmě do konce
listopadu budou všechny negociace ukončeny. V závěru roku tak kraje spustí první výzvy
k předkládání žádostí o spolufinancování projektů. Již nyní je
možné získat informace o tzv.
Regionální radě a o Úřadu Regionální rady, orgánu Regionální
rady, který zabezpečuje veškeré
úkoly spojené s funkcí Řídícího
orgánu ROP, s výjimkou záležitostí, které jsou svěřeny dle
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve

Slovo zastupitele
Období, kterým v současnosti procházíme, je
etapou příprav
a změn ve zdravotnictví. V rámci
plánované reformy byly schváleny
návrhy vedoucí k odstranění nedostatků, s nimiž se současný systém
zdravotnictví potýká. Problematikou se také zabývala řada seminářů a jednání, z nichž vyplynula
souhrnná informace prezentovaná
především MZ ČR. Z těchto údajů
je patrné, že se v českém zdravotnictví zbytečně utratí miliardy korun
ročně. Cílem plánované reformy je
proto zabránit plýtvání cestou větší
transparentnosti systému a jednoznačného definování motivace a odpovědnosti všech účastníků. Nelze
opominout i problém nároků kladených na systém veřejného zdravotního pojištění stárnutím obyvatelstva.
Reforma zdravotnictví proto obsahuje dvě části. První je zaměřena na
zlepšení postavení pacienta a lepší
využití stávajících finančních zdrojů.
Druhá část, týkající se financování,
naváže na provedené reformy a bude probíhat od roku 2010 na základě
závěrů politické a odborné diskuse.
Další připravované reformní kroky
lze rozdělit do tří navazujících souborů legislativních i nelegislativních
opatření, zaměřených na zvýšení
efektivity systému a zlepšení služeb
pro pacienty.

První ze zásadních kroků se týká veřejného zdravotního pojištění.
Připravuje se kompletní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zajistí občanům jasně
daný nárok na plnění z veřejného
zdravotního pojištění. Novela také

umožní zdravotním pojišťovnám nabízet i jiné než standardní pojistné
produkty a legalizuje možnost pojištěnce připlatit si na nadstandardní
péči. Zákon o zdravotních pojišťovnách sjednotí postavení, práva a povinnosti zdravotních pojišťoven. Na

činnost zdravotních pojišťoven bude
dohlížet nezávislý státní orgán.
Druhým krokem je vymezení
poskytování zdravotní péče čtyřmi
zcela novými předpisy. Jedná se
o zákon o zdravotních službách
a zákon o specifické zdravotní péči, které nahradí zastaralou právní
normu. Nový zákon o zdravotnických zařízeních a samostatné zdravotnické praxi zajistí rovnoprávné
postavení poskytovatelů zdravotních služeb. Zákon o zdravotnické
záchranné službě zavede jednotný
systém financování záchranné služby a zpřesní její roli v Integrovaném
záchranném systému ČR.
Ve třetí fázi budou vzdělávání, věda
a výzkum upraveny novelami dvou
předpisů o vzdělávání lékařských
i nelékařských zdravotnických pracovníků. Navíc transformací současných fakultních nemocnic podle
nového zákona o univerzitních nemocnicích vzniknou odborná pracoviště, kde se vedle poskytování špičkových zdravotních služeb budou
věnovat i vzdělávání a výzkumu.
Domnívám se, že jednotlivé etapy
reformy jsou smysluplné a přinesou významné zlepšení českého
systému zdravotnictví. Z tohoto hlediska máme jako kraj výhodu, že nejsme s reformními kroky v rozporu
a systematicky se na ně připravujeme.
ING. JIŘÍ MUTINSKÝ,
ČLEN RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE,
OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

www.kr-karlovarsky.cz
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Kubánská návštěva propaguje cestovní ruch
Na setkání s představiteli Karlovarského kraje přijela ve středu
26. září zástupkyně kubánského
velvyslanectví v ČR Bárbara E.
Montalvo. Důvodem k návštěvě
byla podle ní snaha poznat i jiná
místa naší země, než je samotné
hlavní město. V prostorách KÚ
KK ji přijal náměstek hejtmana
Jiří Behenský. „Plně sdílím názor,
že poznat hlavní město je málo,
zvlášť když Karlovarský kraj patří po Praze k nejoblíbenějším
cílům turistů u nás,“ poznamenal Jiří Behenský. Reprezentantku kubánského velvyslanectví
seznámil náměstek hejtmana
s dvousetletou tradicí lázeňství
v kraji, s nejznámějšími památkami, k nimž patří historické jádro Chebu, hrad Loket nebo zámek Kynžvart i přírodní skvosty,
které lákají návštěvníky z celého

Zástupkyni kubánského velvyslanectví v ČR Bárbaru Montalvo přijal
Foto archiv
náměstek hejtmana Jiří Behenský.

světa. Náměstek Behenský zmínil také festival Tourfilm, jako
jedinečnou příležitost k propagaci turisticky atraktivních lokalit. Zástupkyně velvyslanectví
uvedla, že Kuba v posledních
dvanácti letech přistoupila k intenzivnímu rozvoji cestovního
ruchu, který je hlavním zdrojem
příjmů země. Představitele kraje
také informovala o prudkém nárůstu počtu českých turistů na
Kubě z dřívějších 500 návštěvníků ročně na současných 7500
českých turistů za rok. „Paní
Montalvo nabídla svou pomoc
ke zvýšení propagace Karlovarského kraje na Kubě a zajímala
se také o plánované výjezdní
zasedání cestovních kanceláří
Jižní Ameriky v našem regionu,“
dodal Jiří Behenský.

SC-71813/1

mimořádná inzertní příloha

ŠKOLNÍ ROK 2008–2009 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
zveřejnění: 19. listopadu 2007

30% SLEVA

uzávěrka: 7. listopadu 2007

INZERCE

Inzertní oddělení: Roman Zápolský,
tel. : 777 193 779, e-mail: zapolsky@ceskydomov.cz

(BEN)

Oceňuji práci středního Moderní jídelna zahájila provoz
zdravotnického personálu Provoz nové školní jídelny Střední školy živnostenské v Sokolově slavnostně
Když jsem nedávno četl v tisku reakce sester
Karlovarské krajské nemocnice, uvědomil jsem si,
že v dosavadní kritické diskusi na téma krajského
zdravotnictví vystupovali pouze lékaři. A pokud se
hovořilo o ztrátě hospodaření v polovině roku, byla
způsobena růstem mzdových nákladů, ale opět především u lékařů. Dlouhodobě se hovoří o tom, že nedostatek středního zdravotnického personálu sužuje
naše zdravotnictví minimálně stejně jako nedostatek
kvalifikovaných lékařů. Výjimkou není ani Karlovarská krajská nemocnice, spíše naopak. Chci proto
prosadit, aby v příštím roce, s respektem k možnostem úhradového systému a hospodaření nemocnice,
vzrostly platy sester v krajské nemocnici v průměru
o 1000 až 1500 Kč měsíčně. Práce sester je namáhavá
fyzicky i psychicky. Zaslouží si, aby se jejímu ocenění
dostalo více pozornosti. Věřím, že můj návrh bude
prvním z kroků, které k tomu povedou, a umožní
to právě tolik diskutovaná probíhající optimalizace
lůžkových kapacit našich nemocnic.
JUDR. JOSEF PAVEL

zahájil 1. října přestřižením pásky hejtman Josef Pavel a krajský radní pro oblast
školství Kamil Řezníček.

Stavební akce, která byla započata
v červenci tohoto roku, zahrnovala rekonstrukci budovy školní jídelny a kuchyně, včetně technického, skladového a sociálního zázemí pro personál,
praktikující učně, studenty a veřejnost,
která využívá stravovacích služeb. Součástí prací bylo i vybudování oplocení,
zpevněných ploch a komunikací kolem
budovy. Rekonstruovaná jídelna byla
vybavena novou kuchyňskou technologií. „Toto příjemné moderní prostředí
beze zbytku naplňuje představu o potřebné úrovni a kultuře stolování, tím
spíš, že se jedná o školské zařízení,“
konstatoval hejtman Josef Pavel. Celkové náklady na stavební práce a dodávku kuchyňské technologie činily 7,370
milionu korun.
(BEN)

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

SC-71802/1

Provoz nové moderní školní jídelny v Sokolově
Foto archiv
zahájil hejtman Josef Pavel.

Soutěž v třídění odpadů zná své výherce
SC-71801/1

VÝHERCI SOUTĚŽE JSOU:
Margita Kalašová, Bor; Kamil Nastinec, Karlovy Vary; Karel Komárek,
Karlovy Vary; Jaroslava Petriláková, Radošov; Jiřina Štiková, Karlovy
Vary; Helena Běhová, Nejdek; Anna Čechurová, Teplička; Lucka Šípková,
Karlovy Vary; Jakub Semitek, Sedlečko; František Šplimar, Karlovy Vary.

Výherci soutěže byli vylosováni z pet lahví přímo na skládce odpadů.

Téměř 51 000 domácností na
Karlovarsku dostalo před časem
startovací balíček s informacemi
o třídění odpadů, taškami na odpad i samolepkami, kterými se
mohli zapojit do soutěže. A to tak,
že samolepku nalepili na PET la-

Foto archiv

hev, kterou následně vhodili do
správného kontejneru. Z obrovské hromady netříděných plastových lahví vytáhli 21. září zástupci
firmy Resur, která odpad třídí,
EKO-KOMu a Karlovarského kraje deset lahví, jejichž majitelé do-

stanou televizor. „Zastupitelstvo obcemi byl Boží Dar, mezi velschválilo peníze na kampaň, takže kými pak Aš. „Startovací balíček“
letos dá kraj a EKO-KOM dohro- je součástí informační a osvětové
mady na podporu třídění odpadu kampaně zaměřené na správné
5,9 milionu korun. Předpokládám, třídění odpadů v Karlovarském
že podobně tomu bude i v příštím kraji. Jde o první fázi tohoto dílroce,“ uvedl krajský radní Luboš čího projektu. Pro tento rok byly
Orálek. V Karlovarském kraji by pro doručení balíčků vybrány obletos mohli podle odhadu společ- ce a města svážené svozovou sponosti EKO-KOM jeho obyvatelé lečností Resur. V dalších letech se
vytřídit 22,7 kg odpadu na osobu soutěž zaměří na další oblasti, tak
a rok. To by bylo o 1,6 kg více než aby byli v konečné fázi osloveni
v loňském roce. Svůj díl na vyšším všichni obyvatelé kraje. Smyslem
třídění odpadu má zřejmě i propa- „Startovacího balíčku“ bylo podat
gační kampaň, jejíž součástí bylo obyvatelům informace o tom, do
losování deseti výherců zmíněné kterých kontejnerů se jednotlivé
soutěže. Organizátoři motivují komodity SKLO, PAPÍR, PLASTY,
i obce. Pořádají soutěž v třídění popř. KARTON vhazují, co se s niodpadů a každoročně je vyhlašo- mi dále děje a co se z nich násled(BEN)
ván vítěz. Loni to mezi malými ně vyrábí.

www.ceskydomov.cz

inzerce

SPECIALISTA NA BAZÉNY

prodej
a realizace

PODZIMNÍ AKCE (trvá do 30. 11. 2007)
SC-71805/1

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)

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ

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

SC-71806/1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Z ajímavosti
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Environmentální výchova získala finanční injekci
Na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty rozdělí letos Karlovarský kraj částku 900 000 Kč. Příspěvky jsou
určeny nestátním neziskovým
organizacím. Jednotliví žadatelé
mohou získat dotaci až do výše
80 % celkových nákladů projektu, maximálně však 100 000
korun v daném kalendářním
roce. „Peníze jsou určeny například na osvětu v oblasti čistší
produkce, ekologicky šetrných
výrobků, recyklace odpadů nebo na péči o vodní zdroje, okolí
vodních toků i nádrží a také
na podporu šetrného způsobu
hospodaření v krajině,“ vysvětluje radní kraje Luboš Orálek.
Dotace mohou získat i žadatelé na ekovýchovné akce, které působí na širokou veřejnost
formou tiskovin, přenosem dat
i jinými nosiči, jako jsou například CD, DVD, multimediální
aplikace, audiovizuální produk-

Přírodní krásy Karlovarského kraje pomůže ochránit i environmentální
Foto archiv
výchova.

ty nebo WWW stránky. „Letos ČSOP Berkut Teplá. Tato orgakraj obdržel celkem 25 žádostí. nizace získá 40 000 korun na
Tři z nich jsme vyřadili pro projekt, jehož cílem je zapojení
nesplnění podmínek. Úspěš- veřejnosti do problematiky EVným žadatelem je například ZO VO v mikroregionu Slavkovský

les,“ říká Luboš Orálek. Berkut Teplá organizuje přednášky
a semináře, ekodílny, terénní
exkurze, provozuje webové
stránky. Jednotlivé akce navštěvuje zhruba 100 zájemců. Dále například vytváří podklady
pro výstavbu výukového centra
v Bečovské botanické zahradě.
Projekt navazuje na projekty
obnovy a záchrany Bečovské
botanické zahrady. Celkem
80 000 korun získá na své projekty ČSOP Kladská, která se
věnuje ekologické výchově už
několik let. „Organizace pořádá
osvětové akce určené co nejširší veřejnosti, usiluje o rozšíření a zkvalitnění nabídky svých
vzdělávacích akcí. Snaží se
zvýšit povědomí místních i návštěvníků CHKO Slavkovský
les o přírodních a kulturních
hodnotách regionu,“ uzavřel
krajský radní Luboš Orálek.
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Kraj podpořil mimosportovní
aktivity mládeže
Mimosportovní aktivity dětí a mládeže podpoří i letos Karlovarský kraj. Na výzvy k podání žádostí o peníze z rozpočtu kraje na
projekty v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí i mládeže
reagují většinou sportovní organizace. Jen malou část prostředků
využívají nestátní neziskové organizace, které se zabývají ostatními
volnočasovými aktivitami pro děti, ať už se jedná o kluby modelářů
či sdružení výtvarného nebo přírodovědného zaměření.V tomto
roce kraj vyčlenil pro volnočasové aktivity celkem 500 000 korun.
Podáno bylo pouze 17 žádostí nestátních neziskových organizací.
Stanoveným podmínkám vyhovělo 11 žádostí. Z krajského rozpočtu bylo tedy na mimosportovní činnost ve volném čase dětí
a mládeže vyčerpáno jen 259 000 korun. V následujícím roce 2008
Karlovarský kraj plánuje podpořit volnočasové aktivity juniorů opět
částkou ve výši půl milionu korun. „Přivítal bych, kdyby příležitost
získat peníze z rozpočtu kraje využily ve větší míře i ty organizace,
které nabízejí dětem ještě jinou než sportovní náplň volného času,“
uvedl krajský radní Kamil Řezníček s tím, že celkově investuje kraj
do sportu a volnočasových aktivit v letošním roce více než 11 milionů korun. Písemná žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti sportu a volnočasových aktivit
dětí a mládeže musí být doručena do 10. listopadu roku, po kterém
následuje rok realizace projektu. Veškeré podrobnosti lze najít na
(BEN)
krajských internetových stránkách v sekci Dotace.

(BEN)

Region Bavorsko–Čechy má Nebezpečně přibývá klientů Intervenčního centra
nový portál o trhu práce
Na třetí příčce v počtu násiljemců o tuto nejmladší sociální
Nová databáze EURES o trhu práce pro region Bavorsko–Čechy
nabízí přehled nejdůležitějších informací o novinkách na trhu pracovních příležitostí, především v jednotlivých územních obvodech úřadů
práce v Hofu, Weidenu nebo Schwandorfu, na české straně například
v Chebu nebo Karlových Varech. Zájemcům portál nabízí data o vývoji nezaměstnanosti a volných pracovních místech, ale také o aktivní
politice zaměstnanosti a o situaci na trhu práce v příhraničí. Návštěvníci stránek http://www.eures-by-cz.eu/ zde naleznou kontakty na
poradce projektu EURES, tipy pro pendlery nebo porovnání mezd
a životních nákladů v regionech. Údaje mohou využít nejen jednotlivci
hledající práci, ale i instituce nebo zaměstnavatelé. EURES se označuje za jednu z nejdůležitějších iniciativ EU a veřejných pracovních
správ evropských států na trhu práce. Jedná se o síť poradenských
kanceláří po celé Evropě, jejichž cílem je podporovat prosazování přeshraničního volného pohybu a mobility zaměstnanců, podnikatelů nebo studentů. V EU je dnes okolo dvaceti partnerských příhraničních
regionů v rámci EURES, mezi nimiž je partnerství Bavorsko–Čechy
(BEN)
nejmladší a také první mezi starým a novým členem EU.

Studenti diskutovali o protidrogové
prevenci i rovných příležitostech

níků vykázaných ze společné
domácnosti se ocitl Karlovarský
kraj. Vyplývá to z údajů Intervenčního centra Sokolov. A právě stoupající počet lidí, kteří
se cítí ohroženi domácím násilím a vyhledávají pomoc Intervenčního centra, vedl k přestěhování pracoviště do nových
prostor v sokolovské ulici J. K.
Tyla naproti bývalému hotelu Ohře. Nové prostory byly
oficiálně otevřeny 2. října za
účasti krajské radní pro oblast
sociálních věcí Ellen Volavkové
a zástupců z řad Policie ČR.
Kromě místnosti pro uživatele
bylo v IC vytvořeno i odpovídající zázemí pro interdisciplinární
tým. „Mým největším přáním
je centrum jednou slavnostně

Radní Ellen Volavková (uprostřed) upozornila na zvýšený počet násilníků
Foto archiv
vykázaných ze společné domácnosti.

zavřít, protože jeho služby už Volavková. Zatím však tříčlenný
žádný klient nebude potřebo- tým IC ve spolupráci s psychovat,“ uvedla s nadsázkou Ellen ložkou konstatoval nárůst zá-

například v politice zaručovaly
stejný počet žen a mužů, nic neřeší. „Jako žena považuji systém
kvót za urážející,“ poznamenala
Ellen Volavková s tím, že co se
týče platů, ve státní správě a samosprávě je výše mzdy určená
tabulkami. Nehrozí tedy, že by
žena se stejnou prací a kvalifikací
brala na odpovídající pozici méně
peněz než muž. Závěrem popřála
Ellen Volavková všem studentům
úspěšné dokončení studia i odpovídající uplatnění v budoucím
životě. Poté se účastníci semináře přemístili do karlovarského
K-Centra, kde byli informováni
o službách a prohlédli si místnosti, kde se služby poskytují.
(BEN)

(BEN)

Statek Bernard hostil Slavnosti řemesel

Primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže byla
hlavním tématem odborného česko-německého semináře, který
se konal 26. září v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Novou hrnčířskou dílnou se
Akce se zúčastnila delegace Evropského centra Braniborsko – Berlín pyšní známý Statek Bernard
v čele s ředitelem Harrym Golmem a studenti Střední zdravotnické v Královském Poříčí, kde 22. září
školy v Chebu s ředitelem Zdeňkem Hrkalem.
proběhly Slavnosti řemesel a li-

Diskutující uvítala radní kraje
pro sociální oblast Ellen Volavková. Vedoucí německé delegace seznámil přítomné s projekty,
které se zabývají službami v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality na německém
území. Krajskou protidrogovou
strategii Karlovarského kraje na
období 2005–2009 a Akční plán
protidrogové politiky Karlovarského kraje na období 2005–2009
představila Šárka Hujová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Studenti
pak hovořili především o problematice rovných příležitostí. Podle
většiny z nich záleží na individuálních schopnostech každého
jedince. Systém kvót, které by

službu v republice. Od ledna do
srpna roku 2007 proběhlo 240
kontaktů. V osmnácti případech
byli násilníci vykázáni ze společné domácnosti. Jen v měsíci září
museli policisté čtyřikrát vyjet
k incidentu se znaky domácího
násilí. „Pokud policie přivolaná k incidentu detekuje domácí
násilí a za dodržení zákonných
podmínek vykáže násilníka
z bytu, pak oběti kontaktuje Intervenční centrum a dosud nikdo neodmítl odbornou pomoc,“
objasnila praxi vedoucí IC Kateřina Štěpánková. K vykázání
ze společné domácnosti dochází
většinou na deset dní, ovšem lze
jej prodloužit na jeden měsíc,
případně na jeden rok.

dové kultury. Akce pod záštitou
hejtmana Karlovarského kraje
Josefa Pavla se konala u příležitosti Dnů evropského dědictví.
A právě hejtman společně se
starostou Královského Poříčí Ivanem Stefanem a ředitelem Porcelánky Loučky Karlem Teturem
slavnostně otevřeli a pokřtili zmíněnou hrnčířskou dílnu. Během
celých slavností mohlo více než
1200 návštěvníků zhlédnout ukázky tradičních lidových řemesel
a staročeský trh. Obdivovali také
zručnost a umění řezbáře, kováře,
brašnáře či bylinkáře. K vidění
bylo paličkování, spřádání vlny
na kolovratu nebo ruční výroba
papíru. V programu dále vystoupila dechová hudba Březovská

Statek Bernard je ideálním místem pro pořádání slavností řemesel a lidové kultury.
Foto archiv

desítka, Varmužova cimbálová
muzika ze Svatobořic-Mistřína
a folklorní taneční soubor Máj
z Krásna. Především děti si vyzkoušely střelbu z luku a kuše, jízdu na koni a soutěžily o zajímavé
ceny. Celý výtěžek ze vstupného
ve výši 31 000 Kč bude věnován
na obnovu zvoničky v obci Údolí
u Lokte.
Dny evropského dědictví –
European Heritage Days – jsou
významnou celoevropskou kulturní akcí. Jejich cílem je každý
rok otevřít veřejnosti zajímavé
památky, objekty i ty prostory, které jsou jinak nepřístupné.
Jednotlivé země i města vyhlašují národní témata, jejichž prostřednictvím chtějí upozornit na
své přírodní i kulturní unikáty.
Národní téma naší země pro rok
2007 zní „Památky, řemesla a li(BEN)
dová kultura“.

Ředitel krajského úřadu informuje
Podruhé se budeme v novinách Karlovarský kraj zabývat problematikou související s přílivem cizinců do naší republiky a jejich
začleněním do společnosti. Integrace cizinců je problematikou nadnárodního významu s dlouhodobými řešeními. Vzhledem k blízkosti
státních hranic se SRN a možnostem, které Karlovarský kraj má,
patří k nejexponovanějším krajům v republice. Na našem území
žije 18 000 cizinců, což představuje 4,8 % ze všech obyvatel kraje.
S důležitými informacemi přichází i tentokrát Ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek.

Existují nějaké finanční
pobídky pro obce na zajištění bydlení a pomoci azylantům?
V rámci Státního integračního programu jsou stanoveny 3
varianty poskytování účelových
neinvestičních finančních prostředků státu obcím na zajištění
bydlení a na pomoc při zajištění
zaměstnání azylantům po dobu
5 let, a to:
Varianta č. I: na opravu byto-

vého fondu a rozvoj infrastruktury obce
a) 150 000 Kč na azylanta
a 50 000 Kč na každou další
ve společné domácnosti žijící
osobu s uděleným azylem na
zajištění bydlení
b) 150 000 Kč na azylanta
a 10 000 Kč na spoluubytované azylanty na rozvoj infrastruktury obce
c) na úhradu nákladů vzniklých
obci při zapojení přívodu

elektrické energie do integračního bytu
Varianta č. II: na podporu nájemního bydlení nebo zajištění
pobytu osobám-azylantům se
zdravotním postižením či osobám důchodového věku a dotace
a) na úhradu čistého nájemného
nebo jeho části azylantům
b) na úhradu pobytu azylantů
v zařízeních sociální péče
c) na rozvoj infrastruktury obce
(dle tabulek programu)
Varianta č. III: Při výstavbě 20
a více bytů postavených s přispěním prostředků ministerstva
pro místní rozvoj nebo programů Státního fondu rozvoje
bydlení nabídne obec nejméně

jeden byt k pronájmu azylantům a obdrží dotaci na rozvoj
infrastruktury obce 150 000 Kč
na azylanta a 10 000 Kč na každou další osobu – spolunájemce
s azylem.
Každým rokem odchází výzva
hejtmana Karlovarského kraje
na všechny obce v kraji. Obce
zatím neprojevují o tyto aktivity
zájem. Výjimkou je město Sokolov, které umožnilo ubytování
pro tři repatriantky z Kazachstánu.

obcí s rozšířenou působností).
Dávky z těchto systémů mohou
Mají i cizinci nárok na nějačerpat cizinci, pokud se na ně
ké sociální dávky?
vztahuje Nařízení Rady (EEC)
Systém sociálních dávek v ČR 1408/71. Jedná se o poměrně
tvoří zejména dávky státní so- složitou problematiku, která je
ciální podpory (vyřizují úřady nad rámec tohoto článku. Popráce) a dávky pomoci v hmot- drobnější informace mohou zísné nouzi (vyřizují obecní úřady kat zájemci na odborech sociál-

www.kr-karlovarsky.cz

ních věcí obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností i na
krajském úřadu. Své specifické problémy nemají jen cizinci
a azylanti, ale též příslušníci
národnostních menšin. Nejčastěji je medializovaná romská
otázka.
(BEN)
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Terénní sociální práci přiblížil
odborný seminář

Na hrdinné četníky z Habartova se nezapomíná

Památku čtyř českých četníků z Habartova, kteří v září 1938 padli v boji za svobodu s henleinovci, uctili během pietního aktu 9. září
zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, policisté a členové o.s. Četnické pátrací stanice. Vzpomínkové akce se zúčastnil starosta
Habartova
Ivo Zemek a náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jiří Behenský.
Seminář o Terénní sociální práci hostil Karlovarský kraj. Cílem

semináře zaměřeného na pomoc obcím bylo předání informací
a zkušeností pracovníkům, kteří s problémovými skupinami obyvatel jednají a snaží se jim pomoci. Seminář zahájil hejtman Josef Pavel
a starostka Kostelce nad Orlicí Ivana Červinková. Ta zastupovala
Svaz měst a obcí České republiky. Seminář byl rovněž zaměřen na
problematiku obyvatelstva ohroženého sociálním vyloučením, tedy
lidi závislé na sociálních dávkách, nezaměstnané či bezdomovce.
„Jsem rád, že se Svaz měst a obcí rozhodl uspořádat seminář v Karlovarském kraji. Terénní sociální práce je velmi významné téma. Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak umí pečovat o své potřebné,“
uvedl Josef Pavel. Česká republika je podle jeho slov na špici, celý
systém se ale musí dále zdokonalovat a rozvíjet. Účastníci semináře
mohli své zkušenosti porovnávat se zkušenostmi pracovníků obcí
i neziskových organizací. Se svými příspěvky vystoupili například
zástupci organizace Člověk v tísni – společnost při České televizi,
o. p. s., pracovníci sociálních odborů obcí i odboru sociálních služeb
MPSV. Obdobný seminář uspořádá Svaz měst a obcí ještě dvakrát.
(BEN)
Hostit jej budou města Hradec Králové a Havířov.

Krajský úřad Karlovy Vary hostil seminář o terénní sociální práci.

Foto archiv

Po Hitlerově štvavém večerním projevu v pondělí 12. září
1938, který přenášely všechny
německé rozhlasové stanice,
ve kterém otevřeně vyhrožoval
československé vládě a republice, bylo v Habartově, stejně
jako v celém pohraničí, pozdvižení. Až do půlnoci se vesnicí
rozléhalo skandování „ein Volk,
ein Reich, ein Führer“. „V den
13. září již od časného rána byl
v obci rozruch. Na četnické stanici byli v té době pouze čtyři
čeští četníci – velitel praporčík
Jan Koukol, štábní strážmistr
Jan Pardus, strážmistři Antonín
Křepela a Matěj Přibek. Velitel
stanice se rozhodl požádat Sokolov o posilu, ale telefonické
spojení již nedostal,“ připomněl
69 let staré události náměstek
hejtmana Jiří Behenský. Vyjednavači, kteří na stanici přišli,
požadovali kapitulaci a vydání zbraní, což četníci důrazně
odmítali. V situaci plné napětí
a zmatku došlo k přímé srážce,
jejíž obětí se stal velitel stanice
praporčík Jan Koukol. Druhý
z četníků, strážmistr Přibek, byl
vážně zraněn a mrtev byl i Otto
Plass, jeden z ordnerských vůdců. Četníkům se však podařilo
ordnerskou přesilu ze stanice
vytlačit, zabarikádovali okna
i dveře a připravili se k nerovnému boji. „Posile, která dorazila
před polednem v autokaru ze
Sokolova, velel okresní velitel
poručík Beneš a tvořilo ji dvanáct lidí, vesměs dobrovolníků.
Na návsi se dostal autobus do
přímé palby henleinovců. Ještě v autobuse byl zastřelen

Výstava nastíní možnosti studia na školách
Již 14. ročník prezentační výstavní akce „Škola Výstavu doprovodí diskusní fóra s problemati2008 Karlovy Vary“ pořádá Úřad práce v Karlo- kou školství, módní přehlídky, mladé orchestry
a ukázky činností odborvých Varech, Pedagogickoných škol i velkoplošná
psychologická poradna Karprojekce nových výukových
lovy Vary, Národní institut
programů. Akci „Škola 2008“
pro další vzdělávání Praha
v Karlových Varech každoa firma Top info. Akce bude
ročně navštíví kolem 8000
probíhat ve dnech 22.–24.
návštěvníků včetně absolříjna 2007 v lázeňském saventů středních i nástavbonatoriu Thermal v K. Vavých forem studia. Je o ni
rech. Protože mottem letošvelký zájem nejen mezi odní výstavy Škola 2008 jsou
bornou veřejností, která ji
„nové metody ve výučování“,
využívá k výměně nových
účastní se výstavy i zástupzkušeností mezi školami. Je
ci metodických institucí se
navštěvována rodiči žáků
svými poradenskými centzákladních škol a dále very, kde budou s veřejností
řejností se zájmem o budoudiskutovat nad danou procí uplatnění na současném
blematikou, dále Národní
trhu práce. Návštěvníci se
institut pro další vzdělávání
mohou těšit na přibližně 50
se širokou znalostí aktuálexpozic z regionu i mimo rení problematiky. Jedná se
gion včetně vyšších odboro výstavu se zaměřením na
ných škol a škol vysokých.
možnosti vzdělávání, výběr
Na výstavě budou umístěny
studijních a učebních oborů
i stánky Úřadu práce a Pev rámci regionu i vybraných
speciálních škol z celé ČR, včetně vysokých i ná- dagogicko-psychologické poradny s jejich inforstavbových pomaturitních forem studia. Chybět mačním a poradenským centrem.
(BEN)
nebudou ani učební pomůcky a vybavení škol.
inzerce

Němí svědkové habartovské tragédie, četnická stanice, Albertův hostinec, kostel sv. Anny, pošta, pivovar, škola
a desítky dalších vesnických stavení již dnes neexistují. Starý Habaratov musel v padesátých letech ustoupit těžbě
uhlí. Dnes připomíná habartovské události jen pomník na sídlišti, u kterého se účastníci pietního aktu shromáždili.
Foto archiv
Na četníky vzpomenul náměstek hejtmana Jiří Behenský.

desátník Stanislav Roubal. Při
výstupu byl smrtelně zraněn četař Vladimír Černý. Zraněn byl
i další četnický čekatel, Vavřinec
Hyka,“ připomíná oběti tragické
události Jiří Behenský. Četníci
mnohonásobné přesile odolávali
a postupně získávali i převahu.
Odpoledne přijela do Habartova
další posila, autobus státní poli-

cie z Karlových Varů. Po nějaké
době pak došlo k jednání a palba
byla zastavena. Když přijel v podvečer do Habartova obrněný vůz
československého vojska, byl již
v obci zdánlivý klid. Henleinovci
se rozprchli a při prohlídkách
nebylo možno hlavní organizátory vzpoury nalézt. „Dva mrtví habartovští četníci, Koukol

a Křepela, dva mrtví četničtí čekatelé, Roubal a Černý, dva další
vážně zranění četníci, Pardus
a Přibek, a téměř k smrti utýraná paní Pardusová, to je smutná
bilance hrdinného boje hrstky
obránců celistvosti československého státu s několika stovkami
henleinovců v Habartově,“ uvedl
dále Jiří Behenský.

inzerce
SIMPLY CLEVER

RADJI TOMU VTE:
K NOVÉMU VOZU ŠKODA
ROOMSTER DOSTANETE
KARTU NA BENZIN
V HODNOT 20 000 K

NKTERÉ SÁZKY SE NEVYPLÁCEJÍ

Mžete ji využít také na nákup
dalšího zboží a služeb na erpacích stanicích. Vyberte si
napíklad verzi Roomster Style
vybavenou mimo jiné klimtizací
Climatic, centrálním zamykáním,
tymi airbagy, ABS, palubním
poítaem a tónovanými skly.
Pi využití originálního financování od ŠkoFINu si odvezete
navíc sadu zimních kol zdarma.
Navštivte nás proto co nejdíve,
tšíme se na Vás.
Nabídka platí do 31. íjna 2007

Kombinovaná spoteba a emise CO2 modelu
Roomster: 5,1–7,0 l/100 km, 135–167 g/km

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc voz Škoda:
Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

SC-71201/1

SC-71200/1

132 000
VÝTISKŮ

příští číslo vychází
19. listopadu 2007
(uzávěrka inzerce je
8. listopadu 2007)
inzertní oddělení:
Roman Zápolský,
mobil:
777 193 779,
tel./fax:
35 35 49 133

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

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

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

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

zapolsky@ceskydomov.cz

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

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

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz
SC-71810/1

www.kr-karlovarsky.cz

Z ajímavosti

Ostrov předvedl své barokní skvosty
Komplex barokních památek v areálu bývalého kláštera piaristů včetně klášterní zahrady v Ostrově byl v sobotu 29. září poprvé zpřístupněn veřejnosti. Slavnostního otevření se zúčastnili náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář, hejtman Karlovarského kraje Josef
Pavel, první náměstek hejtmana Jan Zborník a starosta města Ostrova Jan Bureš.

Slavnostnímu otevření rekonstruovaného komplexu památek v Ostrově byl
Foto archiv
přítomen i hejtman Josef Pavel.

Práce na projektu Historický Ostrov byly zahájeny v září
2005. Obnova se týkala především zámeckého parku, areálu
bývalého piaristického kláštera, kaple sv. Floriána, pohřební
kaple sv. Anny, kaple Panny
Marie Bolestné, interiéru kostela Zvěstování Panny Marie
a klášterní zahrady. „Ostrovu
se podařilo historické jádro
nejen rekonstruovat, ale zároveň do něj vnést život, dění,
zpřístupnit jej návštěvníkům
i obyvatelům města. Městu se
podařilo vyrovnat dluh, který
kvůli společenským změnám
minulého století mělo vůči
své historii. A podařilo se mu
to takovým způsobem, který
jeho historii organicky propojuje s jeho současností a je
důležitým vkladem pro jeho
budoucnost,“ uvedl hejtman
Josef Pavel. V rámci projektu
vzniklo také nové ekocentrum,
které bude sloužit k realizaci
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zájmových aktivit dětí a mládeže především v oblasti ochrany
životního prostředí. Náklady
projektu činily přes 145 milionů korun. Celkem 106 milionů
získalo město z Evropského
fondu pro regionální rozvoj,
dalších 17,5 milionu korun ze
státního rozpočtu a z finančních prostředků Ostrova bylo
uhrazeno 21,5 milionu korun.
„Bez podpory Evropské unie
by památkový komplex chátral
patrně ještě desetiletí,“ uvedl starosta Ostrova Jan Bureš.
O provoz areálu parku a kláštera se bude město starat společně s Domem kultury a Městský dům dětí a mládeže zajistí

fungování ekocentra. Prioritou
je nyní oživení zrekonstruovaného areálu a přilákání turistů.
Tomu má napomoci projekt
Ostrov – město památek. Na
jeho realizaci získalo město
dotaci z EU ve výši 700 000 Kč.
Součástí projektu je také vznik
regionálních a místních propagačních materiálů na podporu
cestovního ruchu, jako jsou
brožury nebo webové stránky
www.historickyostrov.cz. Projekt obsahuje i vytvoření naváděcího systému pro motoristy,
cyklisty a pěší k památkám
v Ostrově. Dále by měl vzniknout i orientační systém v areálu památek.

Barokní komplex památek je již v plné kráse.

Nejlepší podnikatelé postoupili do finále

Cyklotrasy v kraji

Titulem PX Firma roku se
v Karlovarském kraji může pyšnit firma Lias Vintířov, lehký stavební materiál. Mezi živnostníky
zaujala porotu nejvíce Ivana Komínová z Karlových Varů, která
provozuje cestovní agenturu Goethe Tour v Lokti. Nejlepší firmy
a živnostníci každého kraje naší
republiky se nyní utkají o celkové prvenství v celostátním finále,
které proběhne 15. listopadu ve
Slovanském domě v Praze. „Jsem
zaskočená a šťastná. V infocentru
pracuje celá moje rodina už 17
let, děti se odmalinka musí zapo-

Na kole
až k přechodu
v Pomezí

jovat. I nyní, když studují, nám
pomáhají o víkendech. Věřím, že
ziskem titulu se zviditelníme nejenom my, ale i město Loket,“ říká čerstvá Živnostnice roku Ivana
Lojínová. „Chtěli jsme ve finále
uspět, ale na vítězství jsme nepomýšleli. Určitě se teď staneme
mediálně známými a veřejnost se
o nás více dozví,“ uvedl František
Gvoždík, technický ředitel a prokurista firmy Lias Vintířov.
V Karlovarském kraji se letos
do soutěže registrovalo 114 podnikatelských subjektů z nejrůznějších oborů. O titul bojovala

květinářka, provozovatel posilovny nebo výrobce elektronických
součástek. „Specialitou Karlovarského kraje je, že se mnozí podnikatelé specializují na tradiční
sklářskou a keramickou výrobu,
což je velmi dobře. Problémem
je ale naopak nedostatek kvalitní
pracovní síly, a to zejména v technických profesích. O tyto učební
obory bohužel není mezi mladými lidmi zájem,“ popisuje situaci
na Karlovarsku Vladimír Kopačka z Asociace malého a středního
podnikání.
(BEN)

Hasiči soutěžili v záchraně osob

Soutěž ve vyprošťování zraněných osob prověří připravenost hasičů k ostFoto archiv
rým zákrokům.

Ve vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel
soutěžila čtyři družstva hasičů
Karlovarského kraje a šest družstev hasičů Plzeňského kraje.
Klání hasičů dvou sousedících
krajů otevřel náměstek ředitele
HZS Karlovarského kraje Oldřich
Volf. Nastoupené hasiče pozdravil
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, který poté se zájmem
sledoval zásah několika družstev.
Bouřlivou atmosféru soutěže
umocnili i skandující diváci. Pro
ně bylo atrakcí i vytváření jednotlivých scénářů havárií. Pokaždé
byl v jednom z naaranžovaných
vozidel živý figurant, kterého bylo nutno podle stanovených pravidel z vozidla vyprostit a předat
zdravotníkům. Hasiči Karlovarského kraje mohou být s výsledky soutěže spokojeni. Družstvo
stanice Karlovy Vary se umístilo
v celkovém pořadí na prvním místě, družstvo stanice Sokolov na
místě čtvrtém, následovalo družstvo stanice Toužim a na devátém
místě se umístila stanice Mariánské Lázně i přesto, že start v takovéto soutěži byl její premiérou.
(BEN)
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Experti na topné systémy
Svoji činnost v oblasti služeb cujeme na mnoha dalších akcích,“
spojených s montážemi topných dodal Masár. V roce 1995 navázala
systémů zahájila společnost TER- firma dobrou spolupráci s AČR
MO & CO, s. r. o. v roce 1994. a po prokázání kvalifikace obdržeOd začátku se specializovala na la státní autorizaci na výrobu, rozmontáže domovních a průmyslo- vod a dodávku tepelné energie. Od
vých plynovodů, kotelen na pevná tohoto subjektu převzala a dodávaa ušlechtilá paliva,
la tepelnou energii
topných systémů
pro posádky Drv rozsahu od bytohovice, Rožmitál,
vé jednotky přes
Letiště Líně a Karrodinné domky
lovy Vary-Dvory.
až po průmyslové
Tuto činnost firma
objekty. Současně
dále rozšířila i pro
s touto činností
České dráhy a jiné
nabízí i instalace
soukromé subjeka rekonstrukce výty, pro které na záměníkových a překladě dlouhodobě
dávacích stanic, tepuzavřených smluv
lovodů, rozvodů vody a kanalizace. zajišťuje revitalizaci tepelných
Jejími zákazníky jsou soukromé zdrojů z vlastních investičních proosoby, soukromé subjekty, obce, středků.
městské, krajské i státní instituce.
„V průběhu následujících let
Začátky však nebyly vůbec jedno- jsme uvažovali o dalším rozšíření
duché. „Při založení společnosti činnosti. Nápadem několika prajsme se potýkali jako asi každý covníků naší firmy byla v roce
soukromý subjekt s byrokratickou 2004 založena činnost pod názvem
a zdlouhavou administrativou. Na- Divize nemovitostí. V uvedeném
opak výhodou byl stabilizovaný ko- roce se nám podařilo odkoupit
lektiv spolupracovníků, kterému několik nemovitostí převážně ve
nečinilo problém. pokud to situace městě Chebu. Tyto nemovitosti
vyžadovala, udělat pro firmu i něco postupně renovujeme a pronajínad rámec běžné pracovní doby,“ máme,“ dodal Masár. V prvních leuvedl jednatel společnosti Zdeněk tech činnosti se roční obrat firmy
Masár. „Pro poměrně značnou pohyboval někde okolo 10 mil. Kč.
poptávku jsme svojí činností pů- V současné době se roční obrat
sobili a stále působíme jak v kraji zhruba pětinásobně zvýšil. Mezi
Karlovarském, Plzeňském, tak i ve páteřní dodavatele firmy v oblasti
Středočeském. Mezi naše smluvní špičkové tepelné technologie papartnery patří např. České dráhy, tří lichtenštejnsko-švýcarská firSTAKUS, HORMIA–TECH, apod. ma HOVAL. Dalšími smluvními
V letošním roce jsme přes úspěšné partnery jsou tuzemští výrobci,
výběrové řízení prováděli rekon- jako např. PROTHERM, DAKON,
strukci topného systému v Domo- KORADO, GIACOMINI, GRUNvě pro seniory SKALKA v Chebu, DFOS, VILO, SIEMENS apod.
rekonstrukci topného systému Jejich výrobky jsou vysoce ekolo6. základní školy v Chebu, dílčí gické a napomohou ke snižování
rekonstrukci topného systému emisí a celkové zátěže životního
(BEN)
plaveckého bazénu v Chebu a pra- prostředí.

CYKLOTRASA KČT Č.2243

Naše dnešní cyklotrasa je lehčí,
měří jen sedm kilometrů a vede
po kvalitních asfaltkách v úseku
Cheb a Pomezí, kde je ovšem
zvýšený automobilový provoz.
Hraniční přechod Pomezí.
Foto archiv
S odbočkami a návratem přes
Waldsessen může být délka trasy
až 30 km. Cyklotrasa 2243 byla vysoko nad údolím postavili dnes signálku. Cyklotrasa pak ze signálotevřena v roce 2006 při zaháje- již zaniklý hrad Liebeneck. Z Tůní ky odbočuje na rozcestí u přírodní
ní mezinárodní Krajinné výstavy pokračujeme stále po silnici na rezervace Rathsam s informační
v Chebu a byla pojmenována po Pomezí. Patří mezi nejzápadnější tabulí. Chrání se zde meandrující
Albrechtu z Valdštejna. Cyklotrasa obce ČR a mezi nejstarší obce na soutok Ohře a Reslavy i přilehlé
má dvě větve. Zelenou severní vě- Chebsku. V roce 1575 se v obci mokřady. Rezervace dostala jmétev Marktredwitz–Arzberg–Cheb zpracovával kamenec, při jehož no podle zaniklé obce Rathsam,
a jižní modrou větev, která vede výrobě se tu spalovalo sirnaté hně- ležící na břehu Reslavy. Hlavní příz Marktredwitzu přes Waldsassen dé uhlí dovážené z širokého okolí. stupová cesta do obce přicházela
do Chebu. Navíc Arzberg a Wald- Dřívější název Mühlbach – mlýn- od hlavní silnice do Německa pod
sassen jsou propojeny ještě oran- ský náhon, vznikl zřejmě podle viaduktem železnice. Když po této
žovou spojkou. Tyto cyklotrasy toho, že zde bývalo několik mlýnů. staré cestě od infotabule projedenabízejí spoustu zajímavých výletů V letech 1962–64 se vybudovala me pod viaduktem a přejedeme
na území našich bavorských sou- přehrada Skalka a díky tomu se hlavní silnici, tak na druhé straně
sedů. Podél celé trasy jsou roz- začal v jejím okolí rozvíjet turistic- trochu níže v údolí, přímo na hramístěny informační panely. Výlet ký ruch. Vznikly nové chatové ob- niční čáře je přírodní rezervace
po naší dnešní trase začneme na lasti a na přehradě byla zavedena Pomezní rybník. Zajímavostí je, že
rozcestí CT 2243 a 2164 před býva- lodní doprava se třemi přístavy. Po státní hranice prochází středem
lým motorestem Myslivna v Che- revoluci obec proslavila obří viet- rybníka. Stejnou cestou se pak
bu u sídliště Skalka. Na opačné namská tržnice na parkovišti před vrátíme k infotabuli u Rathsamu
straně silnice od Myslivny je stará kostelem. Dnes už se Vietnamci a pokračujeme už jen kousek cykvojenská střelnice z dob Rakous- z parkoviště stáhli. Na konci obce lostezkou na turistický hraniční
ka-Uherska. Jako střelnice slouží již za dob monarchie stávala celni- přechod Pomezí – Schirnding
dodnes. Cyklotrasa od Myslivny ce. Za socialismu byla postavena otevřený v roce 2006. Cyklotrasa
vede po silnici na Pomezí. Hned asi nová celnice s rozsáhlým zázemím. 2243 sice na hraničním přechopo 150 metrech je odbočka vpravo. Nalevo je pomníček řidiče autobu- du končí, ale můžeme pokračovat
Tudy před napuštěním přehrady su Jana Nováka z Modletic, který dál po značené Valdštejnově cykvedla cesta do obce Skalka přes zde zahynul 23. 5. 1978 při únosu lostezce severní (zelenou) trasou
bývalou osadu Křížový Kámen, autobusu třemi teroristy – bratran- přes Arzberg do Marktredwitzu,
která je dnes pod vodou přehrady. ci Barešovými. V autobuse bylo nebo z Arzbergu oranžovou spojPokračujeme dál po silnici na Po- 30 studentů gymnázia v Říčanech, kou přes Waldsassen a po jižní
mezí na další odbočku ke kempu které si teroristé vzali jako rukojmí (modré) trase zpátky do Chebu.
v Podhoří. Od odbočky na kemp a chtěli se tak dostat přes hranice Více informací o trase naleznete
stále pokračujeme po silnici na Po- do Bavorska. Při přestřelce s vo- též na cykloportále Karlovarského
mezí a po 1,5 km přijedeme k další jáky byl zastřelen jeden únosce kraje www.kr-karlovarsky.cz/Cykodbočce u osady Tůně s velkou a bohužel i řidič autobusu. Od lo nebo v programu Cyklotrasy na
reklamou na Casino. Samotná ves staré celnice vede naše cyklotrasa www.cyklotrasy.info.
TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE.
Tůně vznikla ve 14. století, kdy pa- pod novým mostem silnice a za
MÍRA LANDA
třila do majetku Prasberků, kteří ním pak se napojuje na bývalou

www.kr-karlovarsky.cz
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Festival Caminos poradí, jak do světa Mladí umělci i talentovaní
S rozvojem komunikačních
prostředků rok od roku přibývá
cestovatelů, kteří se na cesty vydávají individuálně, bez zajištění
a podpory cestovních kanceláří.
Individuální cestování poskytuje mimo jiné svobodnou volbu
při výběru navštívených loka-

lit, způsobu dopravy, ubytování
a stravování. Hlavním důvodem
vzrůstající obliby individuálního
cestování je snížení celkových
nákladů na cesty a také časová
nezávislost. Na druhou stranu
si musí každý cestovatel zajišťovat vše potřebné sám. Získání
potřebných informací
o cílové destinaci není
ani dnes vždy lehkou
záležitostí. Cestovatelský festival je jedna z
možností, jak se dostat
k cenným informacím
přímo od zdroje. Nevyčerpatelnou zásobou užitečných rad
a zážitků jsou samotní
cestovatelé. Svými poznatky, zkušenostmi
a vyprávěním jsou pro
mnoho lidí velkou inspirací. Právě 1. ročník
cestovatelského festivalu CAMINOS, který
umožní návštěvníkům
zhlédnout přednášky
ze všech koutů světa, je
zaměřený nejen na cestovatele z našeho kraje, ale i na ty, kteří se
pouze na malou chvíli
chtějí nechat „unést“
Cestovat se dá po světě různými prostředky.
do dalekých krajů. SeFoto archiv
tkání nabídne širokou

žáci převezmou ceny

přehlídku vyprávění o cestování
v exotických i blízkých zemích,
spojenou s promítáním fotografií
a videí. Velkým lákadlem budou
jistě cyklocestovatelé Lucie Kovaříková a Michal Jon s přednáškou
Na kole všemi kontinenty (Lucie
Kovaříková je první Češkou, která objela svět na kole), cestovatel Karel Wolf s přednáškou
o Ekvádoru a Galapágách a fotograf a cestovatel Lukáš Synek
s přednáškou Írán – horká země.
O zakončení festivalu se postará Roman Pekař s přednáškou
Expedice Pamír-Hindúkuš 2006.
Z karlovarských cestovatelů vás
jistě zaujme přednáška Libora
Baláka Cesta na koloběžce do
Říma a Santiaga de Compostela.
přednáška cestovatelů CAMINOS Mexiko – Guatemala – Salvador – Belize, přednáška Michala Záhoříka Argentina a Chile
a také se něco dozvíte, jak se žije
na Kubě a v africké Keni.
Cestovatelský festival se
uskuteční 3. a 4. listopadu
v divadle Husovka v Karlo(BEN)
vých Varech.

Kostel Zvěstování Panny Marie
v klášterním areálu v Ostrově se
v úterý 16. října stane místem,
kde proběhne slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších základních,
středních a základních uměleckých škol Karlovarského kraje a
jejich žáků za školní rok 2006/07.
Ocenění, které završí snahu vedení škol v péči o nadané a talentované žáky, převezmou z rukou krajského radního Kamila Řezníčka.
„Po celý uplynulý školní rok se
žáci mohli zapojit do předmětových, uměleckých a sportovních



soutěží vyhlašovaných MŠMT a
dalších školních soutěží vyhlášených Karlovarským krajem a
jinými pořadateli. Oceněno bude
celkem 30 jednotlivců, 17 kolektivů a zástupci 12 nejúspěšnějších
škol,“ uvedl Kamil Řezníček.
V rámci slavnostního vyhlášení vystoupí s krátkým kulturním
programem žáci vybraných základních uměleckých škol našeho kraje. Všichni přítomní jistě
ocení možnost prohlídky nově
zpřístupněného areálu kláštera.
(BEN)





Na nejlepší čekají poháry i další ceny.

Foto archiv





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

Karlovarský kraj oznamuje, že je možno podávat žádosti o příspěvky na pořádání regionálních a nadregionálních kulturních akcí v roce 2008. Žádosti je nutno doručit na NOVÝCH
předepsaných formulářích na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu nejpozději do 10. listopadu 2007.



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

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



vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

Formuláře a bližší informace lze získat na odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, tel. 353 502 328;
nebo na internetových stránkách
www.kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary

PROGRAM
Krajská knihovna K.Vary-Dvory
Výstavy
kavárna
2.–31.10 Mýma očima - Černobílé
fotografie Jitky Rjaškové
hala

17. 10. 17.30 – sál
Britský filmový klub – Bean - Mr.
Bean: Největší filmová katastrofa

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

(BEN)

Herní klub
každý čtvrtek od 15:00, A-klub
Akce:
15. 10. 17.00 – sál
Jak jste na tom s pamětí? II. – pro
všechny, kteří občas zapomínají



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 ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

na transparentním účtu sdružení Protebe live na www.ebanka.
cz,“ vysvětlila Ida Kleisnerová
z Občanského sdružení PROTEBE LIVE, které tuto kampaň
spolupořádá.
Kampaň 30 dní pro neziskový
sektor podporuje Karlovarský
kraj. „Neziskové organizace mají ve veřejném životě obrovskou
a nezastupitelnou roli. To, jaké
místo na slunci si daná nezisková organizace získá, je v jejích
rukou. My je podpoříme a pomůžeme jim. V současné době
mají například možnost získat
peníze z dotačních titulů Evropské unie. Karlovarský kraj je
připraven zajistit úspěšným žadatelům spolufinancování jejich
projektů,“ uvedla radní kraje pro
sociální oblast Ellen Volavková.
Pořadatelé akce očekávají, že by
letos mohla sbírka vynést více
než loni. To se podařilo v regionu vybrat zhruba 33 000 korun.

16. 10.–15. 11.
12x12 – třetí
část expozice návrhů kalendářů
studentů 3. ročníku grafického
designu SPŠ keramické K.Vary



ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz



Oznámení
Karlovarského
kraje

Karlovy Vary–Dvory, Závodní
378/84, tel. 353 502 888,
www.knihovna.kvary.cz
MHD č.1 + č.10 (směr Tašovice,
zastávka Říční nebo Krajský úřad)
Otevřeno: Po–So, 10:00–19:00

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)

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

Lidé mohou podpořit neziskovky
Třem neziskovým organizacím mohou přispět lidé v Karlovarském kraji v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor.
Kampaň odstartovala 1. října
a neziskové organizace v regionu se k ní připojily podruhé.
Výtěžek veřejné sbírky si mezi sebou rozdělí rovným dílem
Armáda spásy z Karlových Varů, Joker - chráněné dílny Cheb
a Centrum Kotec v Sokolově.
Rozhodlo o tom losování. Sbírku
celý měsíc doprovází program,
jehož úkolem je informovat veřejnost o činnosti a úlohách neziskových organizací. Lidé mohou vybraným neziskovým organizacím v Karlovarském kraji
pomoci například odevzdáním
peněz do zapečetěných kasiček
v okresních městech. Druhou
možností, jak peníze neziskovým organizacím poskytnout, je
zakoupení různých drobných
upomínkových dárků. „Průběh
sbírky lze během října sledovat

Kontakty
na Krajský úřad

30. 10. 17:00 A-klub
Animismus – 5. část přednáškového cyklu na téma světové filosofie
a náboženství
14. 11. 17.30 – sál
Britský filmový klub - The Shining
(VB 1980)
27. 11. 17:00 A-klub
Křesťanství – 6. část přednáškového cyklu na téma světové filosofie
a náboženství

Korfu – 70 let po G. Durrelovi –
přednáška P. Velenského ze ZOO
Praha
Informační středisko
Karlovarského kraje
přízemí krajské knihovny
tel. 353 502 820
Krajská knihovna K.Vary – studijní oddělení Lidická
Lidická 40 (budova SPgŠ a gymnázia), 360 20 Karlovy Vary Drahovice, tel: 353 224 034

29. 11. 17:00 – sál

www.kr-karlovarsky.cz

Otevřeno: Po–Pá, 12:00–18:00
Literární klub pro seniory:
každý lichý čtvrtek od 10.00
Pro děti (6-15 let)
Každé pondělí
14:00-18:00 – pondělní hrátky
Každou středu
14:00-16:00 – Jak na to? (střídavě – témata: angličtina, ekoatelier,
zvířátka)
Každý čtvrtek
14:00-16:00 – domácí úkoly se
studenty



vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz



vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
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Festival Tourfilm rozzářil Michael Palin a Pavel Bém
točil pro britskou BBC. Při jeho do Švýcarska za snímek Magnipřípravě navštívil na 21 zemí, fico, Cenu generálního ředitele
z nichž mnohé vznikly po rozpa- vládní agentury CzechTourism
du Sovětského svazu a Jugoslá- získal snímek italské televize
vie. Tento seriál je současným RAI TV nazvaný Stella del Sud
pohledem na nové členské ze- - Praga.
mě Evropské unie, ale nechybí
V kategorii videa a filmy do 30
v něm ani zážitky z Turecka. minut prezentující státy, národní
V rámci této cesty zachytil i po- boardy, regiony a města ocenila
zoruhodnosti České republiky. porota Portugalsko za snímek
Hejtman Josef Pavel uvedl primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma,
který přijel na Tourfilm jako cestovatel, pohovořil o svém výstupu na Mount
Everest a promítl film Cesta na vrchol. Autorsky se na něm podílel jako režisér.

Centrem dění jubilejního 40.
ročníku festivalu Tourfilm byly opět prostory Grandhotelu
Pupp, v jehož Slavnostním sále byl festival zahájen. Letos
pořadatelé festival více otevřeli
veřejnosti, rozšířili projekční
kapacity a naprostá většina projekcí byla pro veřejnost zdarma.
Hned po úvodním ceremoniálu

pořadatelé připravili svůj největší trumf, vystoupení Michaela
Palina, člena někdejší legendární britské komediální skupiny
Monty Python a současného
autora televizních cestopisů
pro britskou BBC. Palin v Karlových Varech představil svůj
nejnovější projekt Nová Evropa,
který jako většinu ostatních na-

Mezi cestovateli letos opět vystoupil legendární český cestovatel
Dr. Miroslav Stingl (vlevo), původem Karlovarák, který poutavě přednášel
na pódiu v Grandhotelu Pupp i před Thermalem.

Hejtman předává cenu mezinárodní soutěže Tourfilmu snímku z České
republiky s názvem Karlovarské obrazy.

cenou vyznamenala kolekci dokumentárních filmů České televize Na cestě. Součástí festivalu
byla tradičně soutěž Tourregion
Film. Tady patřila v první kategorii hlavní cena Ostravě za
snímek Ostrava - City in MoSuvenýrem a symbolem byl pro účastníky letošního 40. ročníku festivalu
tion. Ve druhé uspěla agentu„cestovatelský klobouk“.
ra CzechTourism se snímkem
„V tomto dílu se objevují také Go deeper. V kategorii videa České dědictví UNESCO.
Karlovy Vary,“ poznamenal Pa- a filmy do 30 minut z oblasti
O velké vyrovnanosti soulin. Tradičně vysokou úroveň komerční turistiky pak převzalo těže hovoří podle pořadatelů
si udržely také další soutěžní hlavní cenu Rakousko za spot například to, že letos kromě
snímky evropských producen- Austrian Airlines 2007.
cen na prvních třech místech
tů, které patřily mezi špičku.
Česká reprezentace na Tour- v jednotlivých kategoriích byV hlavní soutěžní kategorii jen filmu se prosadila až v kategorii lo uděleno také 18 cen poroty.
dvě z deseti udělovaných cen televizní dokumentární a publi- Zvláštní cenu, kterou předali
putovaly jinam než do Evropy, cistické filmy do 60 minut, kde pořadatelé zlínského festivalu
a to do Egypta a na Nový Zé- obsadila hned první dvě místa. Země neznámá, si z Karlových
land,“ řekl Zdeněk Sysel z fes- Porotu nejvíce zaujal snímek Varů odvezl proslulý cestovatel,
tivalové produkce. Nejstaršího Zdeňka N. Bričovského Vorga spisovatel, etnograf a antropofestivalu filmů s turistickou te- - Cesta mezi břehy a druhou log Miroslav Stingl. Obdržel ji
matikou na světě se letos zúčastnilo 139 zemí z celého světa,
které přihlásily rekordních 700
snímků. Festivalový prezident
Josef Schütz považuje jubilejní
ročník za velmi vydařený, udržel si podle jeho slov vysoký
standard nasazený v předchozích letech. Cena za nejlepší kameru putuje z Karlových Varů

mimo jiné za celoživotní snahu
o sbližování národů. „Nejstarší
světový festival filmů a multimédií s tematikou cestování se stal
čtyřicátníkem. Je, jak se říká,
v nejlepších letech. Dokazuje to
i tím, že se stále více otevírá veřejnosti. Již tradičně láká hvězdy
tohoto žánru, známé cestovatele a autory cestopisů. Letošní
hvězdou festivalu byl Michael
Palin, člověk neskutečné životní energie. Zájmu veřejnosti se
těšili i naši současní cestovatelé
a dokumentaristé, jejichž prostřednictvím jsme mohli navštívit doslova celý svět, od tropů
po Arktidu, od Mount Everestu
po mořské hlubiny,“ zhodnotil
festival Tourfilm hejtman Josef
Pavel.
(BEN)



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.



Součástí Tourfilmu bylo několik výstav fotografií s cestopisnou tematikou, např. výstavy Jiřího Kolbaby, Oldřicha
Foto Jarmila Riesová
Vejvody, Petra Slavíka, Richarda Jaroňka.

O ceny soutěžily i lázeňské společnosti

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.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vyhlašování cen na Lázeňském festivalu.

Asociace hotelů a restaurací ČR předala cenu
hotelu Olympia v Mariánských Lázních. Porota se
pak rozhodla odměnit zvláštní cenou lázeňskou
společnost Léčebné lázně Jáchymov. Cenu primátorky Karlových Varů Veroniky Vlkové převzalo
za dlouholetý přínos rozvoji lázeňské medicíny
Kolegium karlovarských lázeňských lékařů.
Novými trendy lázeňství, lázeňskými wellness
programy a zdravotním pojištěním i dalšími tématy se zabývala konference lázeňských míst, která
byla rovněž součástí Karlovarského týdne. Jejími
účastníky byli starostové lázeňských měst, představitelé lázeňských společností i zástupci krajů
a ministerstev.
(BEN)

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:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Vedle festivalu cestovatelských filmů byl součástí Karlovarského týdne i 4. ročník Lázeňského
festivalu a 10. ročník Konference Sdružení lázeňských míst České republiky. „Jsme rádi, že se
v Karlových Varech podařilo zkombinovat lázeňství, kulturní dění a prvek obchodu. Jedním z našich záměrů je propagace České republiky jako
lázeňské destinace,“ řekl ředitel CzechTourismu
Rostislav Vondruška. Na Lázeňský festival se sjeli
zástupci českých lázeňských společností, zahraničních cestovních kanceláří a médií. Nechyběli
mezi nimi odborníci z řad lékařů, provozovatelé
lázeňských zařízení, hoteliéři a zástupci cestovních kanceláří. Festival byl zaměřen zejména na
zahraniční účastníky a letos směřoval ke zkvalitňování služeb zahraničních nákupčích. Hlavní
cenu festivalu obdržela Lázeňská společnost Miramare Luhačovice. Karlovarská krajská sekce

Součástí Lázeňského festivalu byl i workshop.
2x foto Jarmila Riesová
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