Letecká záchranka

Kraj navštívil portugalský velvyslanec

Likvidace sinic na Skalce

Děhem dvoudenního cvičení
se na Božím Daru jednalo o budoucnosti
letecké záchranné služby.

Slavná historie i nelehká současnost
příhraničního městečka, které proslulo
výrobou hudebních nástrojů.

Pomoci má česko-německý projekt, jehož úkolem
je zmapovat příčiny a možná řešení
přemnožení sinic na chebské přehradě.
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Účastníci ministeriády navštívili
karlovarské letiště i Císařské lázně
Mezinárodní letiště v Karlových Varech – Olšových Vratech a Císařské lázně byly hned v úvodu cílem delegátů, kteří se sjeli do Mariánských lázní
na jednání ministrů pro místní rozvoj evropské sedmadvacítky. Hostitelem byl Karlovarský kraj, který chtěl přítomným ukázat, že umí efektivně
využít evropské fondy.
Jedním z nejúspěšnějších realizovaných projektů v regionu je modernizace karlovarského letiště. Proto se
také účastníci summitu sešli nejprve v
nové futuristické odbavovací hale.
„V průběhu posledních let bylo na
modernizaci letiště vynaloženo 300
milionů korun, výstavba nové odbavovací haly si vyžádala 98 milionů,“
vysvětlil delegátům ředitel letiště
Václav Černý. Průběh rekonstrukce
celého areálu pak byl podrobně pre-

zentován v krátkém ﬁlmu.
Další zastávkou byly Císařské lázně.
Po slavnostním uvítání družinou Karla IV. v dobových kostýmech následovala prohlídka historické budovy.
Císařské lázně vznikly podle vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera
a Hermanna Helmera v roce 1895 a
sloužily jako léčebné zařízení lázeňským hostům.
V současné době objekt chátrá.
Podle hejtmana Josefa Novotného
by se však Císařské lázně mohly stát
jedním z úspěšných projektů ﬁnancovaných z prostředků EU, tak jako
letiště. “Budova, v níž se natáčel James Bond a řada různých reklam, ale
potřebuje spoustu peněz, abychom
ji mohli zachránit. Viděli jste letiště,
kam byly peníze z EU již investovány
a zrovna tak toto je budova, kam by
peníze mohly být investovány,“ řekl v
projevu k přítomným delegátům Josef
Novotný.

Systém v odpadech

Delegace ministrů EU s doprovodem na karlovarském letišti

„Je dobře, že Karlovy Vary ukázaly, že jsou úspěšné, ale že je tady také
potřeba dalších zdrojů i k záchraně
Císařských lázní,“ dodal ministr pro
místní rozvoj Cyril Svoboda a upozornil, že v kraji se již podařilo opravit
z prostředků programu Phare zámek

Kynžvart, který se stal národní kulturní památkou. Kraj navíc hodlá nabídnout část objektu EU jako detašované
pracoviště pro některou z jeho institucí, ať už by to byla například pobočka
evropského investičního fondu nebo
evropské investiční banky. Sám se do

foto: Marek Mikeš

obnovy Císařských lázní pustit nemůže, protože odhadované náklady přesahují 750 milionů korun.
Jednání ministrů pro místní rozvoj
zemí Evropské unie pokračuje až do
24. dubna v Mariánských Lázních.
KÚ

Kraj navštívila eurokomisařka Danuta Hübner
Během své cesty po regionu Severozápad, tedy po Karlovarském a Ústeckém kraji, se eurokomisařka pro regionální politiku zajímala především o
podpořené projekty a rozvoj měst.
Návštěva Danuty Hübner začala
v Mariánských Lázních, ve kterých
se od 22. dubna do 24. dubna účastnila neformálního setkání ministrů
pro regionální rozvoj. V doprovodu
hejtmana Karlovarského kraje Josefa
Novotného a ředitele Úřadu Regionální rady Petra Vráblíka zavítala nejprve do Chebu. Na chebském náměstí
eurokomisařku přivítali starosta města Jan Svoboda, předseda Regionální
rady soudržnosti regionu soudržnosti
Severozápad Jiří Šulc a místopředseda
Regionální rady Tomáš Hybner. V ob-

razárně chebského muzea se následně
Danuta Hübner v krátké prezentaci
seznámila s městem Cheb, jeho historií i rozvojovými projekty, včetně
projektu pěší zóny, jehož realizace
byla podpořena z ROP Severozápad.
V návaznosti na představení města
se komisařka zajímala o vývoj počtu
obyvatel Chebu, památkovou péči nebo podporu investic. Svou návštěvu
ve městě pak ukončila krátkou prohlídkou chebského náměstí.
Další cesta Danuty Hübner vedla
do Habartova, kde si prohlédla objekt
bývalé základní školy přestavěný s využitím evropských dotací na muzeum,
infocentrum a knihovnu. O projektu i
městě ji informoval starosta Habartova Ivo Zemek.

Eurokomisařka Danuta Hybner (třetí zleva) se zástupci kraje

foto: archiv
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Cílem eurokomisařky se stalo také
mezinárodní letiště v Karlových Varech. Hejtman Josef Novotný ji provedl novou halou letiště vybudovanou s
podporou z ROP Severozápad. V letištních prostorách se Danuta Hübner
setkala rovněž s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou. Se zástupci

obou krajů pak diskutovala mimo jiné
i o dopadech ekonomické krize na regiony, vývoji nezaměstnanosti nebo
rozvoji cestovního ruchu. Následně se
delegace komisařky i zástupců regionu přesunula do Karlových Varů, kde
si zúčastnění prohlédli budovu Císařských lázní. „Seznámili jsme euroko-

misařku s historií a osudem budovy
a s možností umístit do Císařských
lázní pobočku některé z evropských
institucí,“ uvedl hejtman Novotný.
Tečkou za návštěvou severozápadních Čech pak byla prohlídka karlovarské kolonády, Vřídla a jeho podzemí.
KÚ

Úvodník
vězňů, mezi nimiž byly i ženy a
malé děti, na konci války pochodovaly Jáchymovem, Karlovými
Vary, Bochovem či Teplou. Většina
z nich zemřela vysílením nebo byla
zastřelena členy jednotek SS doprovázejících transport. Trasy pochodů
smrti dodnes lemují památníky a
hromadné hroby těch, kteří už se
osvobození nedočkali. Našim úkolem je nezapomenout a trpělivě vysvětlovat dalším generacím, jakou
cenu má svoboda.
Vážení čtenáři,
Vraťme se ale k dění v kraji v uplypro mnohé z nás je květen po prá- nulých týdnech. Určitě jste zaznavu nejkrásnějším jarním měsícem. menali, že se do Mariánských Lázní
V této době si také tradičně připo- sjeli ministři pro místní rozvoj evmínáme osvobození naší země v ropských zemí. Pozvali jsme je miroce 1945, konkrétně na osvobo- mo jiné do nově zbudované odbavozenecké linii Karlovy Vary – Plzeň vací haly karlovarského letiště, aby– České Budějovice americkými chom ukázali, jak v praxi využíváme
jednotkami, jinde sovětskou armá- peníze z evropských fondů. Zavítali
dou. Nedávno se mi dostala do ru- rovněž do Císařských Lázní, kde
kou nenápadná publikace o četných jsme je upozornili na možnost zřípochodech smrti, které procházely dit v objektu pobočku některé z výúzemím našeho kraje v důsledku znamných evropských institucí.
likvidace a přesunů koncentračních
Na návštěvu ministrů navázala
táborů. Stovky a tisíce zbídačelých cesta eurokomisařky pro regionální

politiku Danuty Hübner, které jsme
představili projekt nové pěší zóny v
Chebu, přestavbu školy na muzeum
a infocentrum v Habartově a opět
futuristickou halu karlovarského letiště. Věřím, že účastníkům ministeriády i eurokomisařce Hübner utkví
náš region v paměti ať už z důvodu
úspěšné realizace projektů s podporou evropských peněz nebo jako
místo, kde je potřeba pomoci k jeho
dalšímu rozvoji.
Na závěr bych se chtěl zmínit o
současných zkušenostech a budoucnosti regulačních poplatků ve zdravotnictví, protože se mě často ptáte,
zda z obav před sankcemi nepřestane kraj poplatky hradit Rozhodnutí soudů ve středních Čechách a
na severní Moravě o předběžných
opatřeních nás neodradí od hrazení
regulačních poplatků Vám, obyvatelům Karlovarského kraje, formou
daru v krajských zdravotnických zařízeních. Dále zůstává naším cílem
prosazení zákona o plošném, úplném zrušení těchto poplatků.
Hejtman Josef Novotný

Archiv měsíčníku Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v
internetových KRAJSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/.
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Cílem unikátní spolupráce je vytvoření integrovaného systému
nakládání s odpady v Karlovarském kraji.
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Luby – město houslí

Slavná historie i nelehká současnost příhraničního městečka,
které proslulo výrobou hudebních nástrojů.
strana 5

LB MINERALS

Úsilí řady pracovníků dalo vzniknout skutečné legendě – mezinárodně uznávané značce „Vildštejnské jíly a písky“.
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Servis
• Potřebujete lékařskou pohotovost?
• Nevíte, jak na to, když si potřebujete na Krajském úřadu Karlovarského kraje cokoli vyřídit?
• Leží vám na srdci rozvoj kraje?
• Chcete mít přehled o regionálním
kulturním programu?
• Váháte, kam vyrazit na kole?
• Chcete znát poslední novinky ze
světa regionálního cestovního ruchu?
• Nevíte, jak a kudy jezdí vlaky a autobusy?
• Rádi byste se dozvěděli, kdy uvidíte své oblíbené sportovce?
• Jste zvědavi na detaily vztahu mezi regionem a Evropskou unií?
• Chcete vědět, kdo vám na krajské
úrovni vládne?
• To všechno a mnoho dalšího se
dozvíte z přehledných internetových stránek Karlovarského kraje
na adrese

www.kr-karlovarsky.cz

Informace z kraje

KRAJSKÉ LISTY

Na Božím Daru se jednalo o budoucnosti letecké záchranky
sledovat zásah vojenských záchraná- severní areál Klínovce 120 tisíc lidí,“
řů v průběhu cvičení přímo u jedné uzavřel Chlad.
KÚ
z lanovek na severní straně Klínovce,
kde je celkem 9 vleků, 1 lanovka a 10,
5 km udržovaných sjezdovek. Piloti a
Společně diskutovali s náčelníkem len, provozovatelé letecké záchranky záchranáři společně s hasiči a členy
Horské služby ČR pro oblast Krušné by museli získat licenci na obchodní HS nacvičovali záchranu člověka z
hory Rudolfem Chladem a náměst- leteckou dopravu. V případě armády lanovky a jeho transport vrtulníkem
kem hejtmana Karlovarského kraje to ale není možné, protože ta nesmí do nemocnice. „Horská služba proMartinem Havlem o činnosti letecké mít podnikatelské aktivity. „Návrh vádí ročně okolo 700 zásahů, z toho
záchranné služby v Líních a o no- zákona byl v pondělí 20. dubna stažen 5 s vrtulníkem. Kdyby letečtí záchravém návrhu zákona o záchranných z programu jednání vlády a toto téma náři sídlili ještě blíž, počet zásahů by
službách, jehož schválení by mohlo tedy zůstává otevřeno,“ připomněl se pohyboval až kolem 20, protože
znamenat zánik letecké záchranky v ministr a přislíbil, že situaci bude dále některé z nich v současnosti řešíme
Líních. „Máme s vojenskými piloty sledovat a se zástupci kraje a horské jen s přivoláním rychlé záchranky,“
a záchranáři výborné zkušenosti, v služby se budou vzájemně informo- vysvětlil Rudolf Chlad. Horská služba
rámci svého výcviku provádějí zásahy vat o dalším vývoji. Podle náměstka také v minulosti řešila možnost spov terénu a zachraňují životy mnohdy hejtmana Marina Havla má kraj v lupracovat s leteckými záchranáři ze
v extrémních horských podmínkách,“ podpoře letecké záchranné služby sousedního Německa, ale jejich snauvedl náčelník HS Rudolf Chlad.
v Líních jasno: „Upřednostňujeme hy narazily na překážky v legislativě.
Z Líní u Plzně létá armáda už od de- rozhodně armádní specialisty s je- „Proto považujeme zachování letecvadesátých let, především pro Plzeň- jich zkušenostmi, znalostí prostředí a ké záchranky v Líních a spolupráci s
ský a Karlovarský kraj. Pokud by byl schopností týmové práce.“
armádními záchranáři za nezbytnou
zákon o záchranných službách schváVšichni zúčastnění měli příležitost nutnost, v sezóně totiž navštíví jen
Během dvoudenního cvičení složek Integrovaného záchranného systému s leteckou záchrannou službou v Krušných horách přicestoval v úterý
21. dubna na Boží Dar dnes už exministr Pavel Svoboda v doprovodu náměstka ministryně obrany Jaroslava Kopřivy.

Naplánujte si trasu
Karlovarský kraj opět součástí
cyklovýletu na internetu
Evropského projektu
koordinovaného vzdělávání
pedagogických pracovníků

Dne 8. dubna 2009 podepsali zástupci společností Robert Bosch,
Škoda Auto a Scania CZ smlouvy o
spolupráci s reprezentanty 14 krajů
a stejného počtu vybraných krajských škol.
Dohody zajišťují školám přísun
nejnovějších informací z oboru
autoopravárenství, které proškolení lektoři mohou ihned aplikovat
nejen ve svých školách, ale zároveň
přenesou tyto vědomosti i na další
odborné školy ve svých regionech.
Za Karlovarský kraj dohodu podepsal radní pro oblast školství Vratislav Emler. „Úspěšný projekt byl
v České republice spuštěn poprvé
v roce 2005 jako v druhé zemi po
Německu. Od počátku je do něj zapojená Střední průmyslová škola v
Ostrově,“ uvedl Vratislav Emler
Nedávno používané postupy dnes
ke kvalitní diagnostice závady a k
plnohodnotné opravě nestačí.
„Pedagogičtí pracovníci musí
získávat pravidelně nejnovější informace a ty pak přenášet na žáky
odborných škol. Ti pak mohou do
praxe nastupovat s kvalitnějšími

znalostmi, urychlit svoje zapracování a zlepšit tak práci pro zákazníky
autoservisů,“ dodal Vratislav Emler.
Průzkum mezi všemi proškolenými pedagogy, tedy i těmi, kteří získali nejnovější poznatky zprostředkovaně díky pedagogům z pilotních
škol, ukázal, že uvedený projekt je
úspěšný.
První běh byl dokonce hodnocen
učiteli jako dosud nejlepší autoopravárenská odborná školení pro vyučující odborných předmětů a praktické výuky, a to včetně poskytnutí
výukových materiálů.
V první vlně vyškolily ﬁrmy během tří let na vlastní náklady celkem
1618 pedagogů v šesti základních
tématech. Průběžnými školeními na
nejmodernějších přístrojích reaguje
projekt na velmi rychlý vývoj techniky v automobilovém průmyslu.
Do autoservisů odcházejí vědomostmi podstatně lépe vybavení
technici, kteří se mohou velmi rychle zapracovat. Do druhé vlny přistoupila ﬁrma Scania, která vhodně
doplňuje školení o témata zaměřená
na nákladní automobily.

Karlovarský kraj připravil pro příznivce cyklistiky zajímavou novinku. Jedná se o internetovou aplikaci
na stránkách krajského úřadu, která
umožňuje plánování trasy včetně
parametrů jako je obtížnost nebo zajímavosti v okolí. „Webová aplikace
umožňuje zadání trasy pomocí bodů na trase. Stačí si buď kliknutím
do mapy, nebo zadáním textu vybrat
cíl výletu a přímo na webové stránce
aplikace vypočítá cestu. Dále je možné
při vyhledávání vynechat nebezpečné
úseky, kde dochází ke střetu cyklistů
s motoristy, obtížně sjízdné úseky a
podobně,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Havel. Podkladem dat pro
aplikaci je krajský Geograﬁcký informační systém, který je na webu rovněž dostupný. Podél vyhledané trasy
je možné vyhledávat i další zájmové
body, například odpočinková místa

nebo pohostinství, informační mapy
zobrazující nejbližší okolí, infocentra,
přírodní a kulturní zajímavosti, nebo
i plánované akce. Najít by se na mapě
měly dát například i prodejny a servisy kol, lékárny či nemocnice.
„Tyto zájmové body jsou postupně
doplňovány a rozšiřovány. Ke každému zájmovému bodu je doplňována
fotodokumentace a další internetové
odkazy,“ doplnil Martin Havel.
Aplikace vytvoří podrobný itinerář
včetně všech doplňujících informací.
Umožňuje ale také zobrazit si výškový
proﬁl cesty. Pro náročné cyklisty, kteří
využívají na cestách navigační přístroje s GPS, nabízí aplikaci i export dat
do souboru, který tato zařízení umí
načítat. Aplikaci je možné nalézt na
adrese Krajského úřadu Karlovarského kraje
http://mapy.kr-karlovarsky.cz/cyklotrasy/

Je možné také volit na voličský
průkaz?
Ano, stejně jako při volbách do
Poslanecké sněmovny ČR. Voličské
průkazy vydávají obecní úřady na
základě vaší žádosti. S tímto voličským průkazem můžete v den voleb
hlasovat v kterékoli volební místnosti
na území ČR. I když se jedná o volby
do Evropského parlamentu, čili volby probíhají na území celé Evropské
To znamená, že mohu hlasovat unie, nelze na voličský průkaz volit v
pro zástupce z několika volebních jiné členské zemi EU.
stran?
Nikoli, stejně jako u voleb do PoJak to? Vždyť voličské průkazy vyslanecké sněmovny ČR, volič vybírá stavují i zastupitelské úřady!
jednu politickou stranu, politické
Zastupitelské úřady si vedou svůj
hnutí nebo jejich koalici a tento jeden zvláštní seznam voličů, kteří požádali
hlasovací lístek vloží ve volební míst- o zápis do seznamu a prokázali, že manosti do úřední obálky a následně do jí pobyt na území s působností tohoto
hlasovací schránky.
zastupitelského úřadu. Současně jsou
vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů
Mohu nějak upravovat tento hla- vedeného obecním úřadem podle jesovací lístek?
jich bydliště na území ČR. Tito voliči
Ano, v rámci jednoho hlasovací- pak mohou volit na tomto zastupitelho lístku, který budete vhazovat do ském úřadě, ale jenom při volbách do
volební schránky, můžete přidělit EP a Poslanecké sněmovny ČR. Pokud
přednostní hlasy dvěma kandidátům. požádají o vydání voličského průkazu,
Přednostní hlasy přidělíte tak, že za- pak mohou volit na kterémkoli zakroužkujete pořadové číslo u přísluš- stupitelském úřadě a na území ČR v
ného kandidáta. Takto můžete označit kterékoli volební místnosti. Toto však
maximálně dva kandidáty. Tady po- platí pouze pro volby do EP a Poslazor na rozdíl s volbami do Poslanecké necké sněmovny ČR.
sněmovny ČR, kde můžete označit
Při ostatních volbách není těmto vokroužkem maximálně 4 kandidáty.
ličům umožněno hlasování, protože

Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek

Ve dnech 5. – 6. června 2009 se budou konat volby do Evropského parlamentu (EP). Zvolení europoslanci
budou hájit zájmy ČR v rámci Evropské unie, proto by voliči k tomuto aktu měli přistupovat velmi odpovědně.
O tom, jak budou volby organizovány,
jsme hovořili s ředitelem krajského
úřadu Ing. Romanem Rokůskem:
Jaký je rozdíl mezi volbami do parlamentu ČR a EP?
Volič při využití svého volebního
práva nepozná rozdíl. Politické strany,
politická hnutí případně jejich koalice registrují svoji kandidátní litinu.
Na základě této registrace dojde k
vytištění hlasovacích lístků, které se
tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici

Hejtman odpovídá
Dobrý den,
Rád bych se zeptal kdy bude otevřena cyklostezka Sokolov-Kynšperk. Na stránkách jsem se dočetl, že by to mělo být v dubnu. Mohl byste tento termín upřesnit? Díky.
Jakub Kratochvíl
Vážený pane Kratochvíle,
V tisku se bohužel objevila mylná informace, která se dostala i na stránky
různých informačních serverů. Cyklostezka Sokolov - Kynšperk bude otevřena koncem letošního roku. Podrobnější informace byste měl získat na
Městském úřadu v Sokolově. Nositelem projektu je totiž město Sokolov.
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat jestli se neuskuteční v nejbliší době v Karlovarském kraji
turnaj ve stolním tenise jednotlivců? Děkuji.
Lippert Lukáš
Vážený pane Lipperte,
Nejbližší akce, které se můžete zúčastnit se koná 23. května. Jedná se o exhibiční turnaj ve stolním tenise, který u příležitosti 50. výročí založení oddílu
pořádá TJ Slavoj Kynšperk. Turnaj je otevřený příchozím.

Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv na internetové stránce:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/nav_kraj_sprava/
samosprava/hejtman/otazky.htm

ZATEPLOVÁNÍ DOMŮ
www.bedus.cz

stavby RD na klíč • zámkové dlažby •
dekorační malby • kamenné dlažby • obklady
• ploty • revitalizace panelových domů •
•

•

•

KONTAKT
stavební ﬁrma - Zdeněk Beduš
Mozartova 664/7B, Karlovy Vary 360 09
GSM: 739 407 544
e-mail: z.bedus@seznam.cz

ŽALUZIE
JIND�ICH MOUDRÝ

tel.: 602 236 321

e-mail: jindrich.moudry@seznam.cz
Po�ernická 120, 360 05 Karlovy Vary

Stínící technika - žaluzie, rolety, látkové roletky, markýzy, pergoly ...

-5%

P�I P�EDLOŽENÍ
TOHOTO KUPÓNU
SLEVA

ROLETY

HYPOTÉKY
Služby Hypotečního makléře:
• Zprostředkování hypoték všech bank a nezávislé porovnání jejich podmínek
• Kompletní vyřízení hypotéky od sepsání žádosti až po dočerpání úvěru
– služba BEZ POPLATKU
• Garance nejvýhodnější úrokové sazby na trhu
• Hypotéky na výstavbu nebo rekonstrukci nemovitosti BEZ DOKLÁDÁNÍ FAKTUR
• Hypotéky až do 100% hodnoty zastavované nemovitosti při koupi nemovitosti
• Přeúvěrování stávající hypotéky za výhodnějších podmínek (nižší splátky úvěru)

Jsme specialisté v oboru hypoték.

Hypoteční kancelář: T. G. Masaryka 820/42, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Petr Švec, tel. 776 861 711, e-mail: petr.svec@golemfinance.cz
www.svec.golemfinance.cz
SC-90324/1

Ředitel krajského úřadu informuje
stejně, jako při volbách do Poslanecké
sněmovny ČR. Volič obdrží ještě před
volbami všechny hlasovací lístky,
aby si mohl v klidu domova vybrat
zástupce v Evropském parlamentu,
kterým dá svůj hlas. Rozdíl je pouze
ten, že kandidáti jsou na hlasovacím
lístku uvedeni za volební obvod celé
ČR, kdežto při volbách do PS ČR je
volebním obvodem kraj.
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volební právo při volbách do obecních
zastupitelstev, krajských zastupitelstev
a Senátu je vázáno na trvalý pobyt
voliče ve volebním obvodu pro tyto
druhy voleb.
Pokud mám pobyt v členské zemi
eu, tak můžu volit pouze na zastupitelském úřadě?
Tady je odpověď trochu složitější.
Podle naší právní úpravy může občan EU, který má pobyt na území ČR,
požádat o zápis do seznamu voličů u
obecního úřadu, podle místa pobytu. Může se jednat o pobyt trvalý ale
i přechodný. Systém evidence pobytu
cizinců zajišťuje cizinecká policie. Pokud takto evidovaný cizinec požádá o
zápis do seznamu voličů pro volby do
EP, je následně vyškrtnut ze seznamu
voličů pro volby do EP ve své zemi
a může své volební právo uplatnit v
příslušném volebním okrsku na území ČR. Pokud by stejným způsobem
chtěl volit občan ČR s pobytem v
členské zemi EU, musel by se nejprve
seznámit s právní úpravou voleb této
země. Určitě tato možnost existuje,
ale informování voličů o způsobu voleb provádí každá členská země EU
samostatně na svém území. Způsob
registrace voličů a jejich zápisů do
seznamu voličů pro volby do EP ale
může být v každé členské zemi EU
rozdílný.
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KRAJSKÉ LISTY

Informace z kraje

Kraj vydá soubor
Odstartoval společný projekt kraje
a EKO-KOMU na podporu třídění odpadu propagačních materiálů
I letos má projekt podpořit třídění využitelných složek komunálního od- sběrných dvorů odpadů a dovybavení třídit umíme, taky o tom kreslíme“.
padu v obcích, školách i domácnostech a informovat obyvatele regionu sběrných míst na úroveň odpovídající „Soutěž vyvrcholí slavnostní vernisáží
o možnostech zpracování vytříděného odpadu.
potřebám účinné separace odpadů.
výstavy nejlepších prací ve vestibulu
Velký ohlas v uplynulých ročnících krajského úřadu a předáním věcných
„Věříme, že se v tomto roce díky uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
projektu zaznamenaly akce pod hes- cen vítězům soutěže,“ vysvětlil Jaroslav
našim aktivitám se společností EKOV rámci projektu získá 119 obcí v lem „Školy odpadům v patách.“ Děti Bradáč. V mateřských školách bude re-KOM podaří opět zlepšit úroveň tří- kraji zapojených do systému EKO- ze základních škol navštíví zařízení na alizována osvětová hra společnosti AB
dění komunálního odpadu.
-KOM nové nádoby na vytříděný od- třídění odpadů, kompostárny a zaříze- AKCIMA.
Rozpočet projektu je obdobný jako pad za více než 1 milion korun. Obce i ní k odstraňování odpadů s integrovaV roce 2006 v Karlovarském kraji
loni, tedy 4, 8 milionu korun, z toho města budou také opět soutěžit v „Lize ným využitím skládkových plynů v ko- činilo množství vytříděného odpadu
1, 5 milionu hradí Karlovarský kraj,“ odpadů“.
generační jednotce a seznámí se s pro- 6 287 tun. V roce 2007 to bylo 7 318
„Pravidla doznala některých změn, vozem těchto zařízení. Součástí každé tun, což je meziroční nárůst o cca 17
do soutěže jsou například automaticky exkurze je návštěva výukového centra %. Množství vytříděných odpadů na
zařazena všechna města i obce regio- EKODEPON, u jehož vzniku byl Kar- osobu a rok činilo v našem kraji v roce
nu,“ doplnil radní.
lovarský kraj jako partner projektu.
2006 21, 3 kg oproti celorepublikovéSoutěží se ve dvou kategoriích obcí
Významná pro výchovu a osvětu ke mu průměru 28 kg a v roce 2007 v kraji
do a nad 1000 obyvatel, vítězné obce třídění odpadů jsou i divadelní před- 24, 7 kg na osobu a rok, v ČR potom
Žáci základní školy na prohlídce třídírny odpadu
foto: archiv
získají ﬁnanční odměnu.
Za 1. místo to bude 60 tisíc korun, za
umístění na 2. pozici 30 tisíc korun a stavení Karlovarského hudebního di- 31, 6 kg. Údaje za loňský rok se dosud
za 3. místo 10 tisíc korun. Obce budou vadla s motivem ekologického chování zpracovávají.
podpořeny rovněž v realizaci projektů „O Lesíkovi“ a výtvarná soutěž „My
KÚ

Do regionu
zavítal
portugalský
velvyslanec
Karlovarský kraj byl prvním regionem v naší zemi, kam zamířil
nový portugalský velvyslanec v
ČR José Júlio Pereira Gomes. Velvyslanec se setkal s hejtmanem
Josefem Novotným a diskutoval s
ním o možnostech ekonomické i
kulturní spolupráce obou zemí.
Podle jeho slov jsou si Česká
republika i Portugalsko podobné
rozlohou i svými problémy, ale
u nás se pokročilo dále ve vzniku a rozvoji jednotlivých krajů.
Hejtman seznámil velvyslance
především s plánem kraje na výstavbu pavilonu urgentní medicíny
a centrálního vstupu v karlovarské
nemocnici a s postupem výstavby
rychlostní komunikace R6.
„Po vzoru Portugalska, které
hodně čerpalo z evropských fondů, chceme v maximální míře
využít evropské peníze na realizaci krajských projektů,“ vysvětlil
hejtman a dodal, že kraj má co
nabídnout tradičně i v oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Hovořilo se rovněž o úsilí nechat zapsat
města lázeňského trojúhelníku na
seznam UNESCO.
Velvyslanec zdůraznil, že do budoucna je jedním z jeho hlavních
cílů zvýšit objem obchodu mezi
oběma zeměmi a posílit společné
aktivity Portugalska s českými regiony, konkrétně s Karlovarským
krajem.
KÚ

Kraj bude spolupracovat s klastrem
ENWIWA na systému v odpadech

Karlovarský kraj plánuje vydat
koncem letošního roku v rámci
projektu „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ trhací
mapy s přehledem ski areálů Karlovarského kraje.
Tento projekt je ﬁnancován z ROP

NUTS 2 Severozápad. Vyzýváme
všechny provozovatele ski areálů, kteří chtějí být uvedeni v tomto
propagačním materiálu, aby kontaktovali do 30. 6. 2009 pracovníky
Oddělení cestovního ruchu na mailu
epodatelna@kr-karlovarsky.cz.

TANE�NÍ

Zápis: 1., 2., 8., a 9. �ervna
Tane�ní centrum TERMINÁL d.n.

BEST TANE�NÍ ŠKOLA

TANE�NÍ KLUB
www.bestdance.cz

tel.: 353 231 068

Rudolf Borýsek. „Ambicí klastru ENWIWA není realizovat investiční záměry, ale spíše odborně pomoci kraji,
obcím a podnikatelským subjektům
s jejich problémy v oblasti odpadů“,
„Vítám spolupráci s klastrem EN- chtěl zajistit pro občany lepší propa- konstatoval místopředseda předstaWIWA týkající se nového systému na- gaci ekologického přístupu nakládání venstva Zdeněk Bučko.
kládání s odpady, jehož součástí bude s odpady a podpořit výzkum, vývoj a
Klastr ENWIWA byl založen v loňi osvěta o hospodaření s odpady na inovace v tomto odvětví v Karlovar- ském roce jako oborové seskupení
obcích a ve školách,“ uvedl hejtman.
ském kraji. „Připravujeme společně v oblasti odpadového hospodářství
Společný postup Karlovarského s klastrem zadání koncesní studie, právě s cílem pomoci vytvořit v Karkraje a klastru ENWIWA by měl na- která řeší nakládání s komunálním lovarském kraji integrovaný systém
pomoci řešit problematické oblasti odpadem v kraji,“ vysvětlil radní Ja- nakládání s odpady. Klastr je složen
odpadů v kraji, např. sběr a využití roslav Bradáč.
ze zástupců měst a obcí (Svazek obbioodpadu, černé skládky atd. Větší
„Smlouvou deklarovaná spolupráce cí EKOODPADY), výzkumných a
zapojení měst a obcí do integrované- kraje, obcí a klastru ENWIWA v od- vzdělávacích institucí, hospodářské
ho systému by pak pro jejich občany padovém hospodářství je jedinečná komory, významných regionálních,
mělo znamenat co nejnižší navyšová- nejen v České republice, ale také na recyklačních a skládkových ﬁrem a
ní nákladů za odpad v dalších letech. evropské úrovni“, zdůraznil předse- dalších subjektů.
Kraj by také s klastrem ENWIWA da představenstva klastru ENWIWA
KÚ
Cílem unikátní spolupráce je vytvoření a podpora optimálního fungování integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji.
Partnerství kraje a klastru stvrdil v pondělí 20. dubna slavnostní podpis
smlouvy.

Rudolf Borýsek z klastru ENWIWA a hejtman kraje Josef Novotný stvrzují partnerství.

foto: Marek Mikeš

Akční nabídka platí též u AXEL Optik
Mariánské Lázně, Hlavní 231, tel.: 354 602 201

K L I M AT I Z A C E

AŽ 30% SLEVA NA ÚDRŽBU AUTOKLIMATIZACE
Klimatizační zařízení vašeho automobilu je složité zařízení vyžadující pravidelnou údržbu k zajištění správné funkce.
Pokud si necháte klimatizační zařízení pravidelně kontrolovat u našich partnerů (odborných servisů),
získáte nejen zaručenou kvalitu provedené práce, ale navíc i slevu až 30%.

KONTAKTY :
Autoservis Podhrázský, CHEB
Vrázova 10
Tel.: 776 635 438
E-mail: pavel.podhrazsky@seznam.cz

AUTO NERAD s.r.o., KARLOVY VARY
V Lučinách 320/2
Tel.: 353 560 136-7, Fax: 353 565 592
E-mail: servis@autonerad.cz

Petr Zavázal, PSTRUŽÍ
Pstruží 39
Tel.: 777 870 050
E-mail: zavazalp@seznam.cz

LIGNETA servis s.r.o., MÍROVÁ u K. Varů
Mírová 144
Tel.: 602 337 578
E-mail: servis@ligneta.cz

Bohumil Škopek, HORNÍ SLAVKOV
Přilehlá 893
Tel./ Fax: 352 688 482
E-mail: autoskopek@volny.cz

Václav Neckář, KRASLICE
Husova 104
Tel.: 777 348 890
E-mail: neccar@tiscali.cz

L&B AUTO universal s.r.o., SOKOLOV
Dr. Kocourka 2100
Tel.: 352 626 626, Fax: 352 605 605
E-mail: lbauto@volny.cz

CAR SERVICE s.r.o., KADAŇ
Golovinova 1705
Tel.: 474 333 901, Fax: 474 331 402
E-mail: zak@carservice.cz

www.adpartner.cz

www.climservice.cz

SLEVA PLATÍ DO 30.6.2009 PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU

Názory
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Jakým směrem jde kraj
v oblasti sociálních věcí

Hromadnou dopravu osob
musíme udržet na vysoké úrovni

Napříč českými regiony je
situace s ﬁnancováním sociální sféry stále
neuspokojivá.
Přestože proběhla jednání
s ministrem
práce a sociálních věcí Petrem Nečasem, desítky milionů nejen v našem
kraji stále chybějí. Oproti ostatním
ale přesto máme nespornou výhodu.
Jsme mezi prvními kraji v republice,
které díky svým kvalitně připraveným
projektům z oblasti sociálních věcí
získaly například pro poskytovatele
sociálních služeb významnou ﬁnanční injekci na dobu příštích tří let.
Mám na mysli individuální projekt
Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012, který je v běhu
od 1. srpna 2008 a díky němuž putuje
do kraje více než 290 milionů korun
na základě žádosti o ﬁnanční podporu z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost Ministerstva
práce a sociálních věcí. Hlavním cílem projektu je zajistit poskytování
vybraných sociálních služeb osobám
sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém
území Karlovarského kraje. Jde o tom
umožnit jim návrat na trh práce, aby
si udrželi zaměstnání, zapojili se do
společenského a kulturního života.
Mezi vybrané sociální služby, které

Jsou občané pro něž
je hromadná
doprava jedinou možností
vlastní přepravy do práce, k
lékaři, s dětmi
do školy, za
příbuznými i za zájmovými aktivitami. Jiní lidé volí hromadnou dopravu
proto, že je pro ně výhodná v porovnání s individuální.
Cílem kraje je zajistit lidem v hromadné dopravě osob takové podmínky, aby rostl počet občanů preferující
tento druh dopravy. Problematika k
řešení je značně široká. Jde o četnost
a provázanost dopravních spojů, o cenu dopravy pro člověka, o uﬁnancovatelnost celého systému z krajských
prostředků a jde i o řadu dalších kvalitativních ukazatelů, nazývaných přepravním komfortem, které cestující
citlivě vnímá.
Častým předmětem diskuse i oprávněné kritiky občanů, je technický stav
vozového parku dopravců. S tím souvisí stáří a údržba vozidel a také např.
zavádění nízkopodlažních autobusů, které jsou vzhledem ke stárnoucí
populaci, jistě vítané. Problémem je
jejich vyšší cena a především otázka
pro dopravce, zda je v dalším období
smysluplně využijí. Tato otázka souvisí často s podnikatelskými záměry
a s problematikou obnovy vozového
parku obecně. Zvláště v současné do-

jsou na základě projektu realizovány,
patří azylové domy pro jednotlivce a
pro ženy s dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová
denní centra, sociálně terapeutické
dílny apod. Vybraní poskytovatelé
tak mohou počítat s kontinuálním
ﬁnancováním jednotlivých služeb po
dobu tří let, tedy do konce roku 2011.
Vzhledem k předstihu našeho kraje
můžeme včas navázat dalším projektem, jenž by zabezpečil ﬁnancování
do roku 2015.
Uspěli jsme i v získání dalších 40
milionů korun na druhý velký individuální projekt kraje týkající se dostupných a kvalitních sociálních služeb z pohledu uživatele. Projekt má
celkem 9 aktivit zahrnujících vytipování lidí, kteří jsou v současné době v
pobytových zařízeních sociální péče a
byli by schopni samostatného života v
chráněném bydlení. Je nutné tyto lidi
připravit na změnu, spolupracovat s
obcemi ve výběru obecních bytů nebo
jiných možností chráněného bydlení,
kde bude na výběr potřebná škála sociálních služeb. Součást aktivit tvoří
proškolení sociálních pracovníků, jejichž úkolem bude projekt uskutečnit,
ale také informování veřejnosti a publikační činnost.
V budoucnu bychom se rovněž rádi
soustředili na pomoc lidem trpícím
duševními chorobami, kteří po ukončení hospitalizace či pobytu v ústavních zařízeních potřebují následnou
péči a dlouhodobou pomoc i v do-

mácích podmínkách, aby se snáze a
trvale mohli začlenit zpět do běžného
života. Věřím, že díky obětavé práci
a součinnosti úředníků odboru sociálních věcí krajského úřadu se nám i
tento záměr podaří naplnit.
Snažíme se aktuálně zachytit, kde
a s čím lidé v kraji nejvíce potřebují
pomoci. Právě proto jsme v uplynulých dnech vyplatili další bezúročné
desetitisícové půjčky zaměstnancům
(dnes už bývalým) krachujících porcelánek. Celkem získalo půjčky ve
výši půl milionu korun 50 žadatelů
splňujících podmínky vyplacení peněz. Ve fondu na pomoc lidem, kteří
se ocitli v mimořádné sociální situaci,
je připraveno ještě 1, 5 milionu korun.
V případě, že by důsledky ekonomické recese zasáhly další ﬁrmy v regionu, jsme připraveni je použít.
Často se na mě obracejí lidé se svými
konkrétními problémy, které mnohdy
plynou z nedostatečné informovanosti o některé z oblastí sociálních věcí.
Byl bych rád, aby naši obyvatelé věděli, že máme odborný tým schopný
poradit a nalézt řešení. I nadále také
budu pokračovat v cestě po krajských
domovech pro seniory a pro osoby
se zdravotním postižením s cílem na
místě vidět, jakou úroveň tato zařízení poskytují a co mohou současným
i budoucím klientům nabídnout, případně kde mají své rezervy.

lu negarantuje trvale dostupnou a
kvalitní péči. Nehojme rány amortizovaných nemocničních komplexů , pečujme o zdraví pacientů.
Nestavme si pomníky, stavme nemocné na nohy.
Pacient se nesmí stát obětí rozpadajícího se systému a proto je třeba
urychleně přijmout závaznou smysluplnou koncepci zdravotnictví,
která po důkladné analýze a široké
debatě bude veškerými dostupnými
prostředky garantovat to, proč byla
zadána a proč jí tolik poskytovatelů
péče postrádá a zároveň očekává.
Pacient je na prvním místě, a proto
můžeme očekávat, že hora vykročí
k Mohamedovi.
První krok udělá již letos na podzim, kdy bude zahájena stavba pavilonu akutní medicíny s centrálním
příjmem a novými operačními sály v Karlových Varech. Odvážně a
zlehka nahlas se uvažuje o kompletní rekonstrukci nemocnice v Chebu
– dámě, co letos slaví 100-té narozeniny. Senior program, sociální
lůžka, hospicové domy – to všechno
jsou témata a náměty k realizaci. A
je jich tolik, že se do jednoho příspěvku či zamyšlení nevejdou, tak
třeba příště po debatě o koncepci
budeme chytřejší. Zkrátka v diametrálně jiné atmosféře se mluví
a uvažuje o osudu zdravotnictví
v kraji, který byl jaksi v národním
měřítku zapomenut a snad dostane
s novým větrem sílu do plachet, sílu
dojet do 3.tisíciletí.
Doktoři jsou tady pro lidi, nemají
patent na rozum, nejsou všemocní,
ale umějí problémy nejen řešit, ale
hlavně jsou zvyklí naslouchat. Je
snad chybou lékařů, když se starají nejen o pacienty, ale podílejí se i
na zdravotní koncepci kraje? Samozřejmě že ne! Naopak, pojďme
odpolitizovat zdravotnictví, bavme
se s Vámi o tom, zda je lepší provozovat nemocnice jako soukromé
obchodní společnosti nebo jako
zdravotnická zařízení pod veřejnou
kontrolou.
Jsme připraveni poradit, vysvětlit,
vzali jsme na sebe zodpovědnost za
zdravotnictví, tak jako jsme spoluodpovědni za Vaše zdraví. Držme
si palce.

Návštěva ministra Václava Jehličky v Karlovarském kraji

Vážení čtenáři, mám-li okomentovat natolik speciﬁcký resort jakým
zdravotnictví bezesporu je, začnu
tím, co je nového, co se změnilo, co
nás čeká ? Nejprve dobrá zpráva:
Zastupitelé schválili 10milionovou dotaci určenou na nákup nového CT přístroje a stejnou částkou
přispěl kraj do zaměstnaneckého
fondu odměn. Chvála, jen tak dál!,
jelikož bez investic do lidí a hlavně
bez rozhodného, silného a solventního partnera se takový kolos jakým 3 nemocnice jsou, nedá vyvést
ze záporných čísel a je smutné, že
hluboké ekonomické rány hojí ten,
kdo je nezpůsobil. Ale Boží mlýny
prý ještě melou.
Nemocnice se potýká s výraznou
personální krizí, chybí zdravotní
sestry i lékaři a přitom objem poskytované zdravotní péče s podstavem
zaměstnanců zůstává nezměněn.
Jak dlouho tento nevyhovující a
vysilující stav bude trvat ? To nikdo neví, ale díky aktivní náborové
propagaci a osvěžené personální
politice se pomalu daří oslovovat
a motivovat nové zdravotníky, kterých je celorepublikově tak závažný nedostatek, že cesta k optimu
bude ještě předlouhá. Nelze čekat
na zázrak a nelze pacienta opustit,
proto se dnes a denně otvírá otázka,
jak se náš malý kraj do budoucna o
všechny své nemocné postará. Mou
povinností je zajistit lékařskou péči
v celé KKN, ano o tom není sporu,
ale již teď je patrné, že je neudržitelné provozovat 3 nemocniční areály v plném rozsahu, jelikož jejich
Vaši Doktoři, ředitelé i radní MUtechnická kondice, vybavenost, a Dr.Berenika Podzemská a MUDr.
hraniční počet odborného personá- Filip Berger

Miloslav Čermák,
náměstek hejtmana Karlovarského
kraje pro oblast sociálních věcí

Dne 3.4.
navštívil náš
kraj ministr
kultury České republiky Václav
Jehlička.
Při minulé
návštěvě jej
velmi zaujal rozsáhlý
a ojedinělý
areál kláštera premonstrátů Teplá a
tentokrát ministra přímo nadchly v
Evropě velmi ojedinělé a originální
stavby chebské hrázděné architektury.
Po konzultaci s odborem kultury,
památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu, jsem panu
ministrovi navrhl program, který nejen splnil očekávání jeho samotného i
všech přítomných, ale troufám si říci,
že vrcholnou měrou podtrhl výjimečnou hodnotu památkového fondu
Karlovarského kraje.
Toto konstatování platí zcela jistě
pro všechna navštívená místa – počínaje tajemným a dosud ne zcela objeveným vrchem Vladař u Žlutic, přes
vrcholné barokní dílo Kiliána Ignáce
Diezenhofera, chrám sv. Máří Magdalény v Karlových Varech, unikátní
Císařské lázně vyprojektované vídeňskými architekty Fellnerem a Helmerem, poutní místo a klášter Chlum sv.
Maří až po intaktně zachovaný statek
v malebné obci Milíkov, který je od
minulého roku v majetku Karlovarského kraje.
Jak vyplývá z výše uvedeného, první kroky ministra Jehličky, hejtmana
Karlovarského kraje Josefa Novotného i ostatních členů doprovodu,
směřovaly na záhadami opředený
vrch Vladař. Tato stolová hora je, jak
známo, velmi působivou dominantou
krajiny Žluticka. Jde ale také o dosud
ne zcela poznaný a archeologicky
probádaný komplex hradiště, které
zaujímá plochu téměř 120 ha. Shlédli
jsme nejen mohutné valy opevnění,
ale i velmi rozsáhlé starověké terénní
úpravy. Průvodce Jiří Klsák z krajského muzea nás zavedl k rybníčku na
úpatí vrchu Vladaře, kde se nedávno
podařilo objevit nečekané pozůstatky
starověkého osídlení.
V Karlových Varech navštívil ministr společně s hejtmanem dvě význam-

né stavby. Kostel sv. Máří Magdalény,
kde oba čelní představitele přivítal
primátor Werner Hauptman a nejvyšší představitel rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, velmistr řádu Jiří Kopejsko. Druhým objektem
byla budova Císařských lázní. Nikoli
náhodou; oba objekty jsou na indikativním seznamu mimořádně cenných
kulturních památek na území České
republiky, vybraných k prohlášení za
národní kulturní památky. Tento akt
zcela jistě ještě zvýrazní výjimečnost
chráněného území památkové zóny
Města Karlovy Vary, jejímž srdcem
je právě chrám sv. Máří Magdalény a
jeho nejbližší okolí.
Po krátké prohlídce Císařských
lázní proběhla společná tisková konference ministra Jehličky a hejtmana
Josefa Novotného. Oba podtrhli význam ochrany památek a nominace
Západočeského lázeňského trojúhelníku – měst Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně - na zápis
do prestižního seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. V té-

bě je tato otázka často nastolována a
dopravci hledají na ní odpověď. Kraj
zase hledá efektivní způsob kontroly
dopravců, při zajištění zkvalitňování
hromadné dopravy osob a při efektivním odstraňování rezerv v dopravním systému , s cílem snížení nákladů
na dopravní kilometr.
Pro další zajištění dopravní obslužnosti autobusovými dopravci, bude
mít hlavní význam rozhodnutí o tom,
zda kraj s nimi uzavře na další období smlouvy nebo zda vyhlásí širší
výběrové řízení s mezinárodní účastí.
Termín rozhodnutí se blíží a je potřeba zvážit všechny aspekty tohoto
rozhodnutí.
Pokud chceme zajistit výhodnou
pozici kraje při dalším vyjednávání o základní dopravní obslužnosti
s ohledem na měnící se podmínky,
pokud považujeme za nutné jednat o
standardech kvality vozového parku,
reagovat v rámci optimalizace dopravy v dalším období jejím zkvalitňováním včetně postupným zaváděním
karlovarské karty, potom nevidím
jinou možnost, pro kraj výhodnou,
než uzavření smluv s našimi dopravci,
kteří splní podmínky kraje. Výhodné
pro jednání je existence Rozvojového
dopravního svazu v našem kraji.
Diskuse je o tom, v čem lze spatřit
výhodu pro kraj? V současné době
krizového období je nutné se zamýšlet nad otázkou zachování pracovních
míst v kraji. Žádný stát ani region si
nedovolí s touto věcí hazardovat. Ja-

to souvislosti ministr Jehlička zvláště
upozornil na nutnost zachování výjimečnosti prostředí chráněného území
a velkou uvážlivost v povolování nové
zástavby a rozsahu rekonstrukcí v památkové zóně Karlových Varů.
V Chlumu sv. Maří si ministr prohlédl poutní kostel, restaurovanou
kapli, částečně restaurované ambity i
velmi neutěšený stav některých dalších částí kláštera. Se všemi přítomnými jsme se shodli na nutnosti dalších
postupných záchranných a restaurátorských prací a na společném úsilí
při hledání ﬁnančních prostředků na
zachování areálu.
Poslední zastávkou ministrovy cesty se stal hrázděný statek v Milíkově,
kde návštěvu přivítala ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje Eva
Dittertová spolu se starostou obce
Janem Benkou. Ředitelka muzea přítomné provedla jednotlivými objekty
a seznámila je s nejbližší budoucností
statku. Statek v Milíkově by se mohl
vbrzku stát jedním z nejnavštěvovanějších objektů krajského muzea.

kýkoliv neúspěch v této oblasti by se
nám vymstil.
Zachování pracovních míst je důležitým úkolem a na druhé straně
nikdo nepochybuje o tom, že nezaměstnanost řeší i okolní státy a získání nových trhů jejich dopravci by bylo
významným úspěchem jejich podnikatelů. Pro nás by to naopak mohlo
znamenat řadu neřešitelných problémů na trhu práce.
Druhou oblastí hodnou zvážení je
požadavek na rostoucí kvalitu vozového parku. Jen ten dopravce, který bude
mít jistotu jeho využití, bude si takový
vozový park pořizovat. Nové vozidlo
má životnost okolo 10 let a právě to je
doba na níž lze v současnosti smlouvu s dopravci podepsat. To je i určitý,
ekonomy odhadovaný, horizont řešení hospodářské krize. Smlouva na dva
nebo tři roky skutečně nic neřeší a je
pouze odkladem rozhodnutí a prodlužováním nejistoty.
Teď je vhodný čas pro zásadní rozhodnutí a určení dalšího směru jednání v oblasti hromadné dopravy osob.
Vše potřebuje svůj čas i nadcházející
řešení. Ve druhém pololetí tohoto roku by se měly podepsat smlouvy s dopravci na delší časové období a naplnit tak požadavek evropské legislativy
a zajistit si potřeby a požadavky kraje
pro další dobu optimalizace základní
dopravní obslužnosti Karlovarského
kraje.
Josef Murčo
zastupitel Karlovarského kraje

Návštěvníci budou jistě překvapeni
neobyčejně příjemným venkovským
prostředím a snad ještě více ocení
interiéry s desítkami předmětů denní
potřeby i předmětů umělecky či řemeslně hodnotných.
Závěrem si dovolím konstatovat, že
v osobě ministra kultury Václava Jehličky měl Karlovarský kraj příznivce,
který do našeho regionu jezdil nejen
často, ale také, a to bych chtěl podtrhnout, velmi rád.
Vzhledem k jeho předešlému působení byl ministrem s velkou znalostí
problematiky, týkající se kulturních
památek a historických prostředí
měst a obcí. I tento fakt byl jedním z
důvodů vysokého kreditu nejen jeho
osoby, ale pozvedla se i úroveň i důvěryhodnost jím řízeného rezortu. Po
dlouhé době si ministerstvo kultury
našlo cestu k lidem – k odborníkům
i široké veřejnosti.
Ing. Josef Malý
zastupitel Karlovarského kraje
a místopředseda ﬁnančního výboru
zastupitelstva Karlovarského kraje
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Pohlednice z obce

Luby – město houslí
Příběh pomníku

Novodobou historii typickou pro
městečko v česko – německém pohraničí charakterizuje především výroba strunných hudebních nástrojů.
Návštěvníci Lubů si jistě povšimnou
sochy houslaře, která je dominantou
zdejšího náměstí. Pomník houslaři je
natolik neobvyklý, že rozhodně stojí
za povšimnutí. S návrhem na jeho
stavbu přišla na podzim roku 1925
sekce houslařů místního společenstva.
Tímto činem měl být vzdán hold všem
neznámým houslařům a výrobcům
hudebních nástrojů, kteří se zasloužili o rozvoj tohoto řemesla na Lubsku,
ale zároveň měla být vytvořena nová,
symbolická pamětihodnost houslařského města. Socha houslaře byla slavnostně odhalena 18. června 1927. A
jak vlastně vypadá? Na pískovcovém
podstavci s ornamenty, jejichž prvky
se váží k houslařství, spočívá zeměkoule s jemně modelovanou bronzovou ﬁgurou houslaře, který prohlíží
své dílo. Původně socha stála na podstavci před kostelem sv. Ondřeje. K
přemístění došlo patrně v souvislosti
s úpravou volného prostranství po demolici budovy v roce 1956. Nad vytesaným letopočtem 1926 byl původně
ve dvou řádcích nad sebou vytesán i
nápis Geigenbauer (houslař). Dnes
tam již dávno není, nevíme ani, kdy
byl zrušen. Víme ale proč – byl v něm-

čině. Houslař tak na novém místě stojí jednu kapitolu historie města.
již 53 let a celých 82 let shlíží na dění
ve městě s dlouholetou tradicí výroby Poválečné období
hudebních nástrojů.
Ukončením 2. světové války začala
pro město nová etapa, která nebyla
Šťastná léta
vůbec jednoduchá.
Luby (někdejší Schönbach) získaly
Na základě Postupimské dohody
městská práva v roce 1319. Největší došlo k odsunu velké části občanů něrozkvět zažívá město koncem 19. a mecké národnosti do Německa. Muzačátkem 20. století. V roce 1890 jsou seli zde sice zanechat plně vybavené
Luby se svými 3639 obyvateli dru- domky, odnesli s sebou ale zkušenosti
hým největším městem na Chebsku. a odbornost ve výrobě hudebních
Většina lidí se živí výrobou hudeb- nástrojů, kterou následně v novém
ních nástrojů, ať již samotnou stav- domově v Bubenreuthu u Erlangenu
bou nástrojů, či jen jejich částí (např. postupně rozvíjeli od domácích dílen
houslové krky a desky), zhotovováním až po továrny. S podobně těžkými zapřířezů, součástek, strun apod. Výraz- čátky se potýkali také místní výrobci
ný pokrok přinesla výstavba městské hudebních nástrojů. Nebylo jich mnoelektrárny v roce 1899. Dalším pří- ho, s nimi zde zůstalo i několik něnosem pro rozvoj města bylo zahájení meckých občanů, převážně antifašistů
železničního provozu mezi Tršnicemi a sociálních demokratů. Především na
a Luby v červnu 1900. Nová budova nich, na jejich občanských postojích a
měšťanské školy byla předána do uží- jejich řemeslné zdatnosti, mohla být
vání v roce 1902.
vybudována společně s českým obyV roce 1921 se konaly (odložené) vatelstvem nová základna lubského
oslavy 600. výročí povýšení Lubů na nástrojařského průmyslu. Pracovní
město, v obdobné atmosféře se ode- příležitosti poskytovala občanům přehrávalo odhalení houslařského po- devším Cremona a Stavokonstrukce.
mníku v létě 1927. V té době však již Rozvíjela se městská infrastruktura,
pomalu končí období hospodářského vznikaly školy i kulturní zařízení
rozvoje, přichází obtížné období krize.
Své vykonal podzim 1938, kdy Česko- Současnost
slovenská vláda přijala mnichovský
Poslední historickou změnou byl rok
diktát o odstoupení pohraničních úze- 1989. Vznikly nové politické strany,
mí, následná 2. světová válka uzavřela objevili se nové tváře, nabízela se mož-

nost soukromého podnikání, cestování. Státní obchody, služby a podniky se
privatizovaly, někde lépe, jinde hůře. Z
Cremony se stala akciová společnost
Strunal CZ, Stavokonstrukce se přejmenovaly na Elroz a opustily Luby,
dnes mají sídlo v Plesné. Budovu po
Elrozu zakoupil německý podnikatel,
ve ﬁrmě F. P. Technik vyrábí plastové
automodely. Za zaznamenání jistě stojí i soukromé společnosti Akord Kvint
a Ateliér Saldo, soukromé hospůdky
Baráček, restaurace U Moravů či Kozabar. Dne 1. ledna 1995 byl slavnostně otevřen turistický hraniční přechod mezi městy Luby a Wernitzgrün,
v červenci 1997 uvedena do provozu
čistička odpadních vod, v listopadu
1998 ukončena plynoﬁkace města. V
roce 2001 byla v budově MěÚ otevřena Stálá expozice historie města, v roce 2002 naučná stezka „Lubsko“. Před
radnici se vrátil restaurovaný Mariánský sloup, v září 2005 byl slavnostně
otevřen nový sportovní areál při základní škole, koncem téhož roku nové dětské hřiště a 14 nových bytů pro
starší občany v Masarykově ul. 688.
Dne 1.8.2008 byl oﬁciálně otevřen
hraniční přechod Luby – Wernitzgrün
pro osobní automobily do hmotnosti
3,5t. V loňském roce mělo město Luby
necelých 2500 obyvatel. Se současnou
nelehkou situací se jistě vyrovnají se
ctí tak, jako jejich předkové.

Od krajských voleb uběhlo šest měsíců
Byly to měsíce nabité událostmi, setkáním se stovkami lidí a rozhodováním o věcech zásadních pro chod kraje, kdy žádná míra zodpovědnosti
není dost vysoká. Mám z toho poměrně krátkého období dobrý pocit,
protože jsme jej velmi intenzivně využili k nastartování a realizaci našich
záměrů.
onu ke spokojenosti nás všech vydat.
Mezitím jsme zasedli s lékaři a sestrami u kulatého stolu a myslím, že jsme v
podstatných věcech došli ke shodě. Na
podzim by měla být zahájena výstavba
pavilonu urgentní medicíny a centrálního příjmu v karlovarské nemocnici,
což samozřejmě nevyřeší deﬁnitivně
problémy s přežitými prostorami a
dosluhujícím vybavením nemocnice,
ale významně to ovlivní systém, kvalitu péče a přístup k pacientovi.
Od 1. února tohoto roku kraj hradí
ve svých zdravotnických zařízeních
Hned od začátku jsme začali řešit poplatky za občany regionu formou
situaci v krajském zdravotnictví. Ne- daru. Dostáli jsme tím jednomu z
mocnice se potýkají s nedostatkem našich předvolebních slibů a i přes
personálu, zastaralými budovami i vy- represivní postup státu a pojišťoven
bavením, jsou zatíženy nepříznivým vůči některým krajům v tomto ohledu
hospodářským výsledkem. Proto byl bych chtěl ujistit naše obyvatele, že v
vytvořen projektový tým v čele s kraj- hrazení poplatků budeme pokračoskou radní Berenikou Podzemskou, vat a zároveň usilovat o jejich plošné
který má za úkol vypracovat strategii zrušení parlamentní cestou. Máme v
dalšího rozvoje zdravotnictví. V sou- plánu zřídit další dvě krajské lékárny
časnosti práce na strategii ﬁnišují, pak v Sokolově a Chebu, aby lidé z těchto
bude předložena k posouzení odborné oblastí nemuseli dojíždět do ústavní
i laické veřejnosti. Doufám, že se nám lékárny v areálu karlovarské nemocnipodaří z několika zpracovávaných va- ce, kde jsou poplatky krajem hrazeny.
riant vybrat tu optimální, jasnou vizi, Uvedení lékáren do provozu je ale velkudy by se mělo zdravotnictví v regi- mi složitý proces, kterému předchází

výběr a vybavení vhodných prostor,
legislativní kroky nutné ke zřízení lékáren apod.
Ve statistikách se dočtete, že náš kraj
má nejnižší vzdělanost, nejvyšší počet
nekvaliﬁkovaných učitelů a absolventi
vysokých škol se zřídkakdy vracejí za
prací do regionu. Jednáme s vysokoškolskými pracovišti, hlavně pedagogického a lékařského směru, abychom
nabídli uchazečům o studium širší
možnosti studovat v kraji. S plzeňskou
pedagogickou fakultou se podařilo domluvit zjednodušení podmínek přijetí
našich studentů a současní učitelé si
budou moci snáze doplnit potřebné
vzdělání. Rád bych apeloval také na
střední školy, aby nečekaly s realizací
vlastních nápadů a využily příležitosti dosáhnout na evropské peníze. Je
to neopakovatelná možnost, proto by
měly aktivněji přistupovat k tvorbě
projektů a snažit se s nimi uspět v soutěži o ﬁnance z EU.
Kraj navštívili čeští i evropští ministři, jimž jsme představili úspěšně realizované projekty, například novou halu
karlovarského letiště. Seznámili jsme
je se záměrem na obnovu historicky
cenných Císařských lázní v Karlových
Varech, které jsou v neutěšeném stavu
a jejich záchranu kraj nemůže ﬁnancovat ze svého rozpočtu. V červnu
zveme do regionu senátory a poslance
na konferenci o krajském zdravotnictví. Chceme jim objasnit současnou si-

LUXUSNÍ BAZÉNY
INTERIÉROVÉ I ZAHRADNÍ

tuaci v nemocnicích a společně hledat
možná východiska a formy pomoci.
Kraj zasáhly dopady světové ekonomické recese. Zaměstnancům krachujících porcelánek jsme nabídli pomoc
prostřednictvím desetitisícových bezúročných půjček, které jim alespoň
krátkodobě umožní zaplatit nejnutnější výdaje. Krajský fond na pomoc
těmto lidem samozřejmě není určen
výhradně pro zaměstnance porcelánek, ale bez rozdílu i ostatním, kteří
by se takto ocitli v nouzi.
V nedávné době vedení kraje a někteří zastupitelé absolvovali studijní pobyt v Itálii. Možná to na první
pohled vypadá, že jsme si vyrazili na
příjemný výlet, ale realita je jiná. Byli
jsme informováni o regionální politice Toskánska v oblasti vzdělávání
dospělých, porovnali přístup k problematice rovných příležitostí nebo k
čerpání peněz z evropských fondů na
tamní projekty. Došlo i na možnosti
spolupráce ve středním školství mezi
oběma zeměmi. Tahle cesta přinesla ale i další pozitivní moment. Měli
jsme konečně čas prodiskutovat řadu
sporných témat a porovnat své názory napříč koalicí i krajskou politickou
scénou. Věřím, že se teď dokážeme
navzájem lépe chápat a sjednotit se ve
svých postojích při řešení našich plánů a potřeb kraje.
Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

Likvidace sinic na Skalce
Přehrada Skalka u Chebu se potýká
s přemnoženými sinicemi už řadu let.
Kvůli těmto mikroorganismům bývá
Skalka jednou z prvních nádrží, kde
hygienici vyhlašují zákaz koupání.
Problémy v oblíbené rekreační oblasti
mají jak poskytovatelé služeb, tak návštěvníci.
Likvidaci sinic má napomoci dlouhodobý česko-německý projekt, jehož
úkolem je zmapovat příčiny a možná
řešení pravidelného přemnožení sinic na chebské přehradě. První testy
začnou v týdnu po 11. květnu. V tuto dobu by se měly mikroorganismy
na Skalce rozmnožovat. Odborníci
budou ve speciálních oddělených klecích zkoušet různé metody potlačení
jejich růstu. „Výsledky by měly napovědět, jestli existuje účinná metoda,
která by se dala použít na přehradě
celoplošně,“ řekl ředitel Povodí Ohře
Jiří Nedoma. Česká strana bude kromě pokusů na přehradě zpracovávat i

studie vybudování mokřadu, který by
mohl částečně ﬁltrovat vodu, která do
přehrady přitéká.
„V současné době jsou dokončeny
konstrukce pro pokusy. Půjde o klece, které budou odděleny od vody v
přehradě, ve kterých se budou aplikovat různé látky. Ještě předtím budou
odebrány vzorky vody pro pozdější
srovnání účinnosti,“ uvedl Jiří NedomaNa německé straně se budou
zjišťovat zdroje živin, které přispívají
k růstu sinic v přehradě, jejíž povodí
leží převážně v Německu. „Půjde jak
o pevné zdroje, tak i o plošné, jako je
zemědělství,“ uvedl zástupce Vodohospodářského úřadu v Hofu Richard
Oberhauser.
Podle ředitele Povodí Ohře je ale
možné, že účinná a použitelná metoda
k likvidaci sinic neexistuje. Například
pokud se ukáže, že příčinou jsou živiny, které do přehrady přicházejí kvůli
zemědělské činnosti v Německu.

od projektu
po realizaci
VRATA – BRÁNY – ROLETY

kompletní
odpočinkové
zóny

15 let Váš dodavatel vjezdových bran a garážových vrat!
Zakázková výroba, dodávka a montáž
privátních i průmyslových vjezdových bran, branek vč. oplocení
Dodávka vč. montáže:
privátní garážová vrata výklopná, sekční, rolovací •
• předokenní rolety, markýzy •
• průmyslová vrata sekční, rolovací, rychloběžná •
• vratové těsnící límce, vyrovnávací můstky •
• rolovací mříže, závory, vjezdové systémy •
automatické dveře, vzduchové a protiprůvanové clony
•

WHIRPOOL
SAUNA
www.pvpool.cz
kancelář: Chebská 355/49, K. VARY - DVORY
(u světelné křižovatky)
tel.: 353 230 513, mobil: 777 003 891
e-mail: pvpool@seznam.cz
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Prodej komponentů pro brány a branky (Came, Rolling Center)

Karlovy Vary – Bohatice, Jáchymovská 64A
353 220 709, 608 972 233, 603 835 960
www.richardkv.cz, richardkv@richardkv.cz
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jen při mělkém uložení ložisek.

Situace po 2. světové válce

Druhá světové válka těžbu jílů v
Chebské pánvi nijak zvlášť nepoJen málo míst v České republice se může pochlubit tak dlouhou důlní a škodila. Před koncem války však do
těžařskou tradicí jako městečko Skalná. Vždyť je to již přes 130 let, kdy zahraničí odešla většina německých
započalo systematické dobývání a průmyslové využívání keramických jí- majitelů a po válce bylo odsunuto i
lů a písků na Skalensku. Bohatá tradice byla vytvořena pracovním úsilím dalších 60 % zaměstnanců. Stavy praobrovské řady pracovníků, kteří svou činností dali vzniknout skutečné covníků potom doplnili především
legendě – mezinárodně uznávané značce „Vildštejnské jíly a písky“. Cesta přistěhovalci z vnitrozemí a nově rek dnešnímu kreditu však byla dlouhá a složitá.
patriované pracovní síly z Rumunska
a Ukrajiny.
Dávná minulost
těžbou a prodejem jílů zabývaly ještě
Po znárodnění v roce 1945 ztratily
První zmínky o těžbě jílů v okolí Chebské jílové závody a ﬁrma Reichel společnosti ze Skalné svou samostatSkalné podává český historik a topo- z Chebu.
nost a byly přičleněny pod karlovargraf Schiller roku 1785 ve svém něV roce 1929 tak bylo na Skalensku ské Sedlecké kaolinové závody. V roce
mecky psaném díle Topograﬁe Krá- v činnosti nejméně 26 lomů s těžbou 1946 vznikly Spojené sedlecko-vildlovství českého.
jílů a písků, ve kterých bylo zaměstná- štejnské kaolinové a hlinné závody a
Období systematického dobývání no kolem 1 300 lidí.
tento státní podnik pracoval pod růzkeramických jílů nastává však ve SkalNěmecký trh byl již v období do nými názvy až do roku 1990.
né „až“ v roce 1873. V tomto období roku 1945 vedle českého trhu tradičnový majitel zdejšího panství baron ně nejvýznamnějším odběratelem a Strojová těžba po roce 1945
Ritter von Wilhelm navíc nechal po- značka „Vildštejnské jíly a písky“ již
Souběžně s rostoucí poptávkou
stavit čtyři pece na výrobu šamotu a v této době měla v Evropě značné re- stoupal i objem těžby skalenských jíkameninového zboží. Tím vlastně za- nomé.
lů, a to především zásluhou širokého
hájil éru průmyslového zušlechťování
využití nových strojů. Užívalo se přeskalenských jílů.
Technologie těžby
devším korečkových rypadel s odvoPrudký rozvoj těžby a dalšího na- před rokem 1900
zem skrývky kolejovou dopravou na
vazujícího průmyslu vyvolal potřebu
Na historii těžby ve Skalné lze sle- výsypku. Postupně se zaváděla i eleklepšího dopravního spojení a výsled- dovat i vývoj těžebních technologií trická čerpadla a elektrické vrátky. Jíly
kem bylo vybudování nové železniční a pokrok lidského umu v dobývání byly těženy speciálními noži, ujalo se i
tratě Tršnice-Luby, která byla dokon- nerostného bohatství. Hlavní těžební pneumatické kladivo. Nástupem těchčena roku 1900. Trať měla potom metodou před rokem 1900 bylo tzv. to metod se vedle vyšší produktivity
značný význam pro rozvoj celého re- „šachtování“. Odkrytý pruh jílu, zba- výrazně zlepšila i výrubnost suroviny.
gionu. Narůstal počet pracovních pří- vený skrývky a dobře očištěný, se ruč- Nově používané odčerpávání důlních
ležitostí, rostl počet obyvatel Skalné a ně dobýval tzv. šachticí, přičemž jíly vod navíc umožnilo těžbou dosahovat
důsledkem bylo její následné císařské byly rýpány lopatou. Tvrdší vazné jíly až 25 metrů hloubky. Jíly se sušily v
povýšení na město.
se dolovaly motykami a zatloukanými létě v přírodních sušárnách a v zimě v
V této době docházelo vlivem os- dřevěnými palicemi až do vytržení sušárenských pecích.
trého konkurenčního boje často ke většího či menšího kusu suroviny.
změnám vlastnictví dolů i ke spojová- Kusy jílů se po odpadnutí od bloku Návrat k prosperitě
ní drobných podnikatelů ve větší spo- reliéfu ručně podávaly mimo šachtici,
Nová cesta k prosperující tržně orilečnosti. Takto byly založeny v roce nebo se těžilo rumpálem a dřevěnými entované společnosti započala roku
1909 „Spojené skalensko – novočeské vědry. Později se jíly nakládaly speci- 1996 privatizací samostatného podhlinné závody“, roku 1917 akciová álními vidlemi přímo do důlních vo- niku Keramické materiály Skalná,
společnost ve Skalné, roku 1919 ﬁr- zíků. Technologie dolování jílů tehdy který se vydělil ze státního podniku
ma Berle se sídlem v Chebu a v roce skutečně vyžadovala značnou fyzic- KSNP Karlovy Vary. Tím vznikla no1920 rozsáhlá ﬁrma Adolf Gottfried kou námahu. Tato metoda měla vyso- vá, zcela privátní společnost KEMAT
ve Vonšově. Kromě těchto ﬁrem se kou ztrátovost suroviny a používala se s.r.o.. Dědictvím, které převzala od
svých předchůdců, byla nejen ložiska písků a jílů, ale bohužel i tehdejší
obtížná pozice ﬁrmy na domácích i
zahraničních trzích. Tomu odpovídala i činnost nové společnosti během
prvních let její existence, kdy její vedení provedlo významné koncepční
změny, orientované především na
stálé zlepšování služeb zákazníkům,
kvality produkce a na celkové zvýšení
efektivnosti ﬁrmy.
V roce 2000 do ﬁrmy kapitálově
vstoupila společnost Lasselsberger
Holding International a následně

V kraji byla zahájena poslední stavba na
silnici R6 mezi Karlovými Vary a Chebem
Stavba úseku Nové Sedlo-Sokolov patří do souboru staveb R6 na území Karlovarského kraje. V úseku bude upravena stávající silnice první třídy I/6 na
čtyřpruhovou rychlostní silnici.
„Budoucí rychlostní silnice R6 je
zásadní dopravní tepnou od Chebu
přes Karlovy Vary směrem na Prahu
a já věřím, že se ji i přes problémy s
nedostatkem ﬁnancí podaří úspěšně

dokončit,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Celá trasa budoucí rychlostní silnice
R6 je součástí silnic evropské sítě E48,
která zajišťuje spojení Praha – Karlovy
Vary – Cheb – státní hranice s Německem.
„Úsek rychlostní silnice R6 mezi Karlovými Vary a Chebem po svém úplném dokončení přispěje vzhledem k

rozšíření komunikace z dvoupruhové na čtyřpruhovou k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a
dále také k podstatnému zkrácení
přepravní doby,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Na
začátku úpravy trasa navazuje na
právě realizovanou stavbu silnice
R6 Nové Sedlo – Jenišov, odkud
pokračuje jihozápadním směrem
souběžně se stávající silnicí I/6. Konec úpravy navazuje na stavbu R6
Sokolov – Tisová, která je v realizaci. Při výstavbě všech úseků R6 jsou
dodržovány požadavky na ochranu
životního prostředí, proto i na trase
Nové Sedlo – Sokolov bude biokoridor s lesní cestou. I když se navržená
trasa významným způsobem nepřibližuje obytné zástavbě v místech,
kde nebudou po zprovoznění nové
komunikace dodrženy hlukové limity, jsou navržena protihluková
opatření.
V rámci výstavby rychlostní komunikace bude nově realizováno či
rekonstruováno 10 mostních objektů v celkové délce 493 metrů. Zbudování úseku o délce 7,5 kilometru
si tak vyžádá náklady ve výši 2, 5
miliardy korun. „Při realizaci úseku
přeji stavbařům především dobré
počasí, aby zvládli předpokládaný
termín dokončení v roce 2011,“ uzaSC-90279/1
vřel náměstek hejtmana.
KÚ

se stala jediným akcionářem. V ro- mia Gres) a dále při výrobě střešních
ce 2003 je vytvořena jedna akciová tašek, komínových vložek, porcelánu
LB MINERALS
společnost LASSELSBERGER,
a zá- a elektroporcelánu. Významná část
vod ve Skalné se stává součástí divize produkce skalenských jílů se používá
Minerals. V roce 2008 se stává divize při výrobě žárovzdorných materiálů, možný bez řádné kvality. Její kvalita
Minerals samostatným právním sub- jako jsou různé tvarovky a cihly, kte- je garantována nepřetržitou kontrojektem a vzniká akciová
společnost
ré následně
slouží
při odlévání
kovů.
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obkladů a dlažeb (značky Rako, Bohe- sahovaný objem produkce by nebyl jakosti dle ISO 14 000.
m�la vysokou ztrátovost suroviny a používala se jen p�i m�lkém uložení ložisek.

foto 2
SIMPLY CLEVER

S námi bude Vaše podnikání
výhodn�jší. P�i koupi nového
vozu Škoda Octavia na splátky
od ŠkoFINu se totiž výše RPSN
pohybuje již od 4,55 %. Jednotlivé
splátky p�itom zahrnují povinné
ru�ení a havarijní pojišt�ní od
�eské pojiš�ovny s garantovanou
výší po celou dobu nancování.
Délku splácení si m�žete zvolit
podle svých možností v rozmezí
od 12 až do 72 m�síc�. Navíc
zdarma získáte ŠkoFIN Asistenta,
který Vám kdykoli prost�ednictvím
telefonu pom�že p�i �ešení
p�ípadných obtížných situací jak
v �R, tak na cestách v zahrani�í.
Nenechte si ujít tuto mimo�ádn�
výhodnou nabídku a navštivte nás
co nejd�íve. T�šíme se na Vás.

Kombinovaná spot�eba a emise CO2 modelu
Octavia: 4,9–7,7 l/100 km, 130–180 g/km

ZDOKONALÍME I VAŠE PODNIKÁNÍ
NYNÍ S MOŽNOSTÍ ODPO�TU DPH NA VŠECHNY OSOBNÍ VOZY

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc� voz� Škoda:
Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.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

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

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

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

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

SC-90328/1
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Kultura a kontakty

Program krajské knihovny na červen 2009
Kavárna Dvory:
2. 6. – 30.6.2009
„Ludvík Erdmann fotograﬁe “ autorská výstava, vernisáž výstavy 2. 6.
2009 v 16:30
4. 6. – 30. 6. 2009
„Čtvero ročních období“ výstava fotograﬁí Michaely Němcová, vernisáž
výstavy 4. 6. 2009 v 10:00

Vy�izuje:ProMichaela
N�mcová
veřejnost
Telefon:
353 502 804
Mobil: Dvory: 736 514 048
A-klub
4., 11., 18., 25. 6.
Herní
klub
– Pro zájemce o hraní strategických,
logických a společenských
Pro děti
Program
KK KVher.
na Chytrá
m�síc �ERVEN 2009
od
15:00 deskových
zábava pro každého od 15 let, horní Dětské oddělení Dvory:
věková hranice není omezena. Dětské 8. 6. 2009 15:00
Pro ve�ejnost
verze her jsou k dispozici v dětském EVROPSKÝ DEN – POLSKO
oddělení.
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů
dané země, výtvarná dílna, tradice,
A-klub Dvory:
Výstavy
kultura, soutěže.

4., 11., 18., 25. 6.

11. 6. 2009 15:00
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – zahrajte si s
námi knihovnickou obdobu populárních televizních soutěží – RISKUJ!
22. 6. 2009 15:00
EVROPSKÝ DEN – ČESKO
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů
dané země, výtvarná dílna, tradice,
kultura, soutěže.
Studijní oddělení Lidická pro děti:
3., 10., 17. 6. 2009 14:00
VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ
pro děti
19. 6. – 30. 9. 2009
Soutěž pro děti „Obraz do knihovny“
Výtvarná soutěž pro děti na volné
téma – technika „malba na plátně“,
(vernisáž obrazů proběhne v říjno-

vém Týdnu knihoven, vyhlášení vítězů prosinec 2009. Nejlepší obrazy

Pro seniory
ozdobí interiér pobočky)
Studijní oddělení Lidická
4., 18. 6. 2009 10:00
Literární klub pro seniory

Pro zájemce o angličtinu
Britský ﬁlmový klub:
16. 6. 2009 16:30
BRAZIL/Brazil
Komedie/drama/psychologický
VB 1985, Režie: Terry Giliam Hrají:

Jonathan Pryce, Bob Hoskins, Robert
De Niro, v anglickém znění s anglickými titulky
Reading group:
30. 6. 2009 17:30
Reading group, čtení z anglického
originálu knihy The Enchantress of
Florence
Změna programu vyhrazena!
Knihovna rozšiřuje pro své registrované uživatele informace online: přístupy do licencovaných zdrojů
podrobné informace na http://www.
knihovna.kvary.cz/cs/elektronicka-knihovna/online-databaze/

Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a
spole�enských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní
v�ková hranice není omezena. D�tské verze her jsou k dispozici
v d�tském odd�lení.

Výtvarnice
Lenka Malíská
od 15:00
uspěla v Bruselu

29. 5. 2009 od 9.00 do 14.00 hodin

Den otevřených dveří

Karlovarský kraj tento týden zazna- od 18 do 30 let, kteří představují onu
menal v Bruselu významný úspěch. novou generaci, jež je nejen pro EvVýstavy
V rámci oslav 15-letého výročí od ropskou unii tolik důležitá.
založení Výboru regionů a navazující
Lence Malíské poblahopřál přímo
akce,
kterou připravily
Kavárna
Dvory:české regio- v Bruselu náměstek hejtmana Karlove spolupráci s krajskou knihovnou a hasičským záchranným sborem
ny dne 21/4 pod názvem „Twenties: varského kraje Petr Navrátil, který na
Generation new Europe“, vybrala této významné akci zastupoval Karlo2. 6. –komise
30.6.složená ze zástupců
„Ludvík
Erdmann
fotografie “ autorská výstava
odborná
varský
kraj.
Evropského parlamentu, Výboru regi-Vernisáž
Akce, která
byla zařazena
do oﬁcivýstavy
2. 6.
2009 v 16:30
onů a zástupců uměleckých sdružení álního programu Výboru regionů, se
tři vítězná díla mladých umělců z jed- zúčastnilo na 500 osob z evropských
notlivých
institucí aro�ních
evropských obcí
a regionů.výstava fotografií Michaely
4. 6. –českých
30. 6.regionů.
„�tvero
období“
Lenka Malíská, která reprezentovala Karlovarský kraj tak měl výbornou
N�mcová
Karlovarský kraj, se svou sérií tří ob- příležitost se zviditelnit a prezentovat
oslava Dne dětí v areálu krajského úřadu, Karlovy Vary – Dvory
4. 6. 2009
razů pod názvem Connection (Spoje-Vernisáž
nejen skrzevýstavy
oceněné umělecké
dílo, v 10:00
ní) obsadila vynikající druhé místo. ale i poskytnuté tradiční speciality.
Soutěže se zúčastnili umělci ve věku
KÚ

Krajského úřadu Karlovarského kraje

od 15.00 do 17.00 hodin

Pro d�ti

8. 6. 2009

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,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru správních agend a
krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@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


zveme děti a rodiče:

vedoucí odboru legislativního
a právního

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


PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru správa majetku

15:00 EVROPSKÝ DEN – POLSKO
Pro d�ti od 6 do 10 let. �tení autor� dané zem�, výtvarná dílna,
tradice, kultura, sout�že.

15:00
EVROPSKÝ DEN – �ESKO
Pro d�ti od 6 do 10 let. �tení autor� dané zem�, výtvarná dílna,
tradice, kultura, sout�že.

Studijní odd�lení Lidická pro d�ti:

3., 10., 17. 6. 2009

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)

vedoucí ekonomického odboru

11. 6. 2009 15:00 DEN PLNÝ SOUT�ŽÍ – zahrajte si s námi knihovnickou obdobu
populárních
televizních sout�ží – RISKUJ!
22. 6. 2009

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Dětské odpoledne

soutěže s odměnami, skákací hrad, klouzačka, opékání vuřtů,
ukázky práce hasičů, záchranářů, policistů a výcvik policejních psů

D�tské odd�lení Dvory:

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

14:00

Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@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

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru životního
prostředía zemědělství

VÝTVARNÁ DÍLNA V KNIHOVN� pro d�ti

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy

Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru
tel: 353 502 443
monika.sperglova@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
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz


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


������������
������

vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova@
kr-karlovarsky.cz

Aktuality a zajímavosti
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V Nejdku otevřeli nové víceúčelové hřiště Hejtman blahopřál vítězným hokejistům

Hřiště u ZŠ na náměstí Karla IV. v
Nejdku bylo po náročné rekonstrukci
ve středu 15. dubna slavnostně předáno škole k užívání. Z původní plochy
vznikl běžecký ovál s umělým povrchem a hřiště pro míčové hry, které
bude sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti z města a okolí.
Rekonstrukce hřiště probíhala na
podzim loňského roku a celou ji ﬁnancovalo město. „Ze svého rozpočtu jsme na akci vyčlenili 4, 7 milionu
korun,“ upřesnil starosta s tím, že
stavební práce a úpravy byly hotovy
za necelé tři měsíce. Možnost využít
hřiště také pro žáky místní střední
odborné školy ocenil její ředitel Josef
Dvořáček: „I když náklady na výstav��������������������
bu sportoviště nebyly malé, efekt pro
město je jednoznačný. Jde o příklad
dobré spolupráce a podpory aktivit
���������������������
žáků obou škol, které v konečném dů���������������������������
sledku přímo ovlivňují jejich životní
�����������������������������
hodnotovou orientaci.“
�����������
Otevření nového hřiště oslavily
děti z obou tamních základních škol

závody v lehké atletice a fotbalovým
turnajem. Pamětními medailemi vyrobenými v nejdeckém Metalisu dekoroval vítěze jednotlivých kategorií
krajský radní Vratislav Emler.
„Žáci základní školy i středoškoláci tak mají konečně pro své aktivity
moderní sportoviště a nejdečtí určitě

INZERCE

ocení i proměnu kdysi neupravené
části města,“poznamenal.
Nejdek už v současnosti plánuje
rekonstrukci hřiště u další ze svých
základních škol v ulici Karlovarská,
na něž uvolnil z městského rozpočtu
částku 2 miliony korun.
KÚ

Vratislav Emler předává medaile vítězům atletického závodu

���������������������
��������������
MĚSTO CHEB

Tajemník Městského úřadu Cheb
����������������������
vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb.
�����������������������������������
výběrové řízení na obsazení místa úředníka
���������������
�������������������������������

REFERENT/KA STÁTNÍ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY

�����������������������������������������
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ (NA ODBORU STAVEBNÍM)
���������������
�����������������������
Druh���������������������
práce:
úředník - referent/ka státní správy
����������������������
a samosprávy - územní plánování

�������������
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vyhlašuje

2. VÝZVY PŘEDKLADATELŮM GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
k předkládání žádostí o ﬁnanční podporu
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1. Program, prioritní osa programu, oblasti podpory:
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání
Cílem oblasti podpory je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
Oblast podpory: 1.2
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
Oblast podpory: 1.3
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Platová třída:

Místo výkonu práce: správní obvod obce
s rozšířenou působností Cheb

���������
Termín nástupu:

foto: M. Mikeš

Tři dny po své vítězné tečce za le- se svými fanoušky rozloučí s letošní halou, v níž vystoupal karlovarský hotošním ročníkem středa
hokejové 13.
extraligy
sezónou,
ale také se starou plechovou kej až na extraligový vrchol.
května
2009
zavítali hokejisté a vedení HC Energie
na krajský úřad, aby z rukou hejtmana
Josefa Novotného převzali šek na 200
tisíc korun za postup do ﬁnále a zisk
titulu.
„Blahopřeji všem hokejistům i vedení klubu, protože úspěch HC Energie
sahá daleko za hranice našeho regionu a o našem kraji je hodně slyšet,“řekl hejtman, který zároveň předal hokejistům prémiový šek. Hokejisté se
společně s hejtmanem vrátili k průběhu posledního rozhodujícího zápasu,
v němž se podařilo HC Energii senzačně zvrátit nepříznivý výsledek po
první třetině, kdy pražská Slavia vedla
0:3. Kapitán týmu Václav Skuhravý s
nadsázkou vysvětlil, že úvod zápasu
byl speciální taktikou trenéra Josefa
Palečka, který prý věděl, že karlovarští
pak stejně slávisty pokoří.
Ve čtvrtek 16. dubna od 17 hodin se
v prostoru zimního stadionu v KarJosef Novotný a Jaroslav Borka s mistrovským týmem Energie
foto: KÚ
lových Varech HC Energie společně

Informace a kontakty:
Celý text výzvy a další podrobné informace týkající
se výzvy naleznete na webových stránkách
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

červen 2009 nebo dle dohody

��������������

Bližší informace naleznete na stránkách: www.cheb.eu
nebo na úřední desce městského úřadu.

KARLOVARSKÝ KRAJ

podívat na prostory školy, ale také
se zeptat zástupců školy či přítomných pedagogů na vše, co je zajímá.
Dny otevřených dveří se uskuteční

27. května 2009 a 17. června 2009 od
18 hodin. Přijímací pohovory se konají dne 3. června 2009 a 24. června
2009.
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vě dokončená nová odbavovací hala
karlovarského letiště, výstavba sportovně kulturního a kongresového
centra Karlovy Vary, rozšíření průmyslového parku v Chebu a revitalizace centra Mariánských Lázní.
Kromě uvedených projektů se návštěvníci mohli seznámit s dalšími
projekty jako je renovace Becherovy
vily, rozvojová studie projektu Medard, Cyklostezka Ohře, Česko-bavorský geopark, projekty z dopravní
infrastruktury a stavby Karlovarského kraje.
Největší zájem byl především o informace z oblasti cestovního ruchu,
především o možnosti ubytování,
kulturního vyžití a turistiku. Velkou
pozornost vzbudila ochutnávka piv
ze soukromých pivovarů, pivo Permon z Lomnice a pivo z chyšského
pivovaru.
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Aplikovaná informatika. Samotný vítěz byl natolik překvapený výhrou, že
se dlouho nezmohl na slovo. Řeč mu
asi také sebral dort pro vítěze – veliký
marcipánový notebook z Prácheňské cukrárny s kopií vítězova indexu
(včetně jeho fotograﬁe) se všemi zápočty a zkouškami na své obrazovce.
Samotná akce potom pokračovala
dál, přičemž Ing. Miluše Bartoňková,
Ph.D., ředitelka pobočky, vyhlásila za
účasti reprezentantů Karlovarského
rozvojového institutu, o.p.s. stejnou
soutěž pro letní semestr. Akci si všichni zúčastnění velice pochvalovali a už
dopředu začali promýšlet její opakování na závěr letního semestru.
Tato párty byla jednou z forem
osobního přístupu vedení pobočky ke studentům, pro něž se snaží
podpořit výuku s jednoznačným cílem – usnadnit studentům získávání
vzdělání pokud možno tak, aby se
soustředili hlavně na výuku, aby navzájem mezi sebou vytvořili skupinky, v rámci nichž se budou vzájemně
podporovat. A investované úsilí zdá
se, nepřišlo nazmar, neboť se v nynějším prvním ročníku vytvořilo zhruba
padesátičlenné jádro kolektivu, jež se
spolu pravidelně setkává na doplňkových kurzech, ale i navzájem při spo-

Mezinárodního veletrhu investic,
ﬁnancí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest 2009 v Brně
se Karlovarský kraj účastnil už po
šesté.
Letos kraj představil především
památky a historické objekty, které se v regionu podařilo obnovit a
které na opravu ještě čekají. Dalším
tématem bylo představení již úspěšně realizovaných a připravovaných
rozvojových projektů.
S Karlovarským krajem se ve společném stánku představily také Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Chodov a
Mariánské Lázně. Ani v tomto roce
nechyběly Regionální hospodářská
komora Poohří a Okresní hospodářská komora Cheb.
Karlovarský kraj představil nejvýznamnější projekty, které se v regionu realizují a připravují jako je prá-
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Duben je za námi a letní semestr na
VŠMIE v Sokolově je v plném proudu. Kdo se stal Hujerem zimního semestru, zda zkouškové období nakonec nebylo velkým sítem, co nového
ve škole připravili, ale i na další jsme
se opět přišli pozeptat…
V pátek 27. března proběhla slavnostní párty studentů a pedagogů
Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky. Nikdo ze studentů jí
neřekl jinak než „Hujer párty“ – hlavním bodem
večera totiž bylo vyhláše������������
ní vítězů motivační soutěže „HUJER
�������
zimního semestru 2008/2009“, kterou
��������������
pro studenty
VŠMIE v Sokolově připravil ������������
Karlovarský rozvojový institut,
o.p.s. První
tři studenti či studentky,
����������
kteří měli uzavřené všechny zápočty
a zkoušky zimního semestru se moh�����������
li těšit��������������
na ceny – slevu na školném v
letním semestru. Vyhlašování vítězů
bylo velmi napínavé. Na třetím místě
se umístily dvě studentky, které dosáhly stejného data uzavření zimního
semestru. Byly jimi Milena Vyčítalová a Martina Smržová – obě studují
obor Manažerská ekonomika. Druhé
místo náleželo Bohumilu Gramanovi
a vítězem soutěže, tedy HUJERem
zimního semestru se stal Martin
Benda. Oba studenti studují obor

Karlovarský kraj na
veletrhu Urbis Invest

Bc. Martin Poprštein, tel.: +420 353 502 376, email: martin.poprstein@kr-karlovarsky.cz
Lenka Burešová, tel.: +420 353 502 278, email: lenka.buresova_2@kr-karlovarsky.cz
Ing. Šárka Ištvánová, tel.: +420 353 502 278, email: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
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NOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRU

Tento �lánek je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo�tem �eské Republiky.

ÚČASTNÍ SE VAŠE FIRMA PROGRAMU
ZELENÁ ÚSPORÁM?
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Připravili jsme pro Vás mimořádnou inzertní nabídku !

za 5 ct./1
kg (cca 1,40 Kč/kg).
Bližší informace:

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

Inzertní oddělení, Mobil : 721 83 94 83, tel./ fax : 35 35 49 133
e-mail: krajske.listy@seznam.cz

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716 • vydává Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Příští číslo vychází 22. června 2009, uzávěrka inzerce je 11. června 2009
Inzertní oddělení:
Mobil : 721 83 94 83, tel./fax : 35 35 49 133
e-mail: krajske.listy@seznam.cz
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků

