MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků

Ročník 3 z číslo 6 z 20. 6. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA
Noviny jsou součástí projektu
www.ceskydomov.cz

ZAČÍNÁ OBDOBÍ LETNÍCH

radovánek
Ceny vstupného a atrakcí na koupališti
Michal pro sezonu v roce 2005
Vstupné
Běžné vstupné
Vstupné po 17. hodině
Děti do 120 cm výšky
Děti do 3 let a invalidé

50,- Kč
30,- Kč
15,- Kč
zdarma

Parkoviště
do 30 minut
do 1 hodiny
do 3 hodin
do 6 hodin
nad 6 hodin

5,- Kč
10,- Kč
25,- Kč
40,- Kč
60,- Kč

Ostatní atrakce

Skluzavka
zdarma
Tobogan
zdarma
Tenis
100,- Kč/hod
Plážový volejbal
zdarma
Šlapadla
30,- Kč/hod
Kuželky
Zdarma
Ruské kuželky
20,- Kč/hod
Minigolf
30,- Kč/90 minut
Plážové kabinky 50,- Kč/5 hod
Slunečník
30,- Kč/den
Sportovní nářadí
Pingpongové míčky, volejbalové a
fotbalové míče10,- Kč za zapůjčení

O desítky nových atrakcí se letos rozrostla nabídka sokolovského pilotní sezony. Tedy zlepšit na převlékání – včetně sprch s teplou koupaliště na této změně paradox- zvolit formu hydrické rekultivace
ně spíše vydělají.“ Koupaliště bývalého lomu.
koupaliště Michal. To se tak stalo jednoznačně nejlepším areálem Michalu zázemí pro rodiny vodou.
„Zároveň ale ani tyto investice Michal je jednou z ukázek unikátBěhem několika let dokázaly
svého druhu v kraji a zřejmě i jedním z nejlepších v celé republice. s dětmi a pro sport.“

Najít lze na Michalu takřka
cokoliv. Od největšího toboganu
ve střední Evropě s délkou 180
metrů přes vodní trampolínu, dětského skákacího hradu až po
beach volejbalové kurty nebo
minigolf.

„Do zkvalitnění koupaliště jsme
loni investovali téměř 26 milionů
korun,“ říká Josef Michalský,
vedoucí kanceláře generálního
ředitele Sokolovské uhelné, a. s.
„Snažili jsme se především o to, co
jsme slíbili po ukončení loňské

S loupek hejtmana
Vážení čtenáři,
vítejte nad tímto
číslem novin vašeho Karlovarského
kraje.
Je léto, blíží se
konec
školního
roku a s ním čas
prázdnin a dovolených. Rád bych
popřál všem žákům a studentům dobré
známky na závěrečném vysvědčení,
a těm, kteří svou školu letos opouštějí,
hodně štěstí do dalšího studia nebo do
jejich budoucí práce.
Léto je dobou dovolených, výletů,
dobou, kdy můžeme na chvíli opustit
každodenní shon a udělat si čas na
sebe, na cestování, na nové zážitky.
V tomto čísle proto najdete několik
námětů na příjemné strávení času
přímo ve vašem kraji. Pokud se chcete
stát nejen obyvateli, ale také návštěvníky a obdivovateli vašeho kraje, doporučuji vám také internetové stránky
kraje, www.kr-karlovarsky.cz, sekci
Pro návštěvníky kraje. Najdete zde
kontakty na informační centra, kulturní a historické památky, kalendář kulturních a sportovních akcí a mnoho
další inspirace.
Karlovarský kraj každoročně přitahuje miliony návštěvníků. Lákají je
jeho slavná lázeňská města, ale také
hory, řeky, hrady, zámky, rozhledny,
starobylá města, turistika, výpravy na
kolech, festivaly. Ačkoliv možná plánujete dovolenou v cizině, váš kraj vám
nabízí jedinečnou možnost: navštívit
zajímavá místa nebo zajímavé akce
přímo ve vašem sousedství, jen několik
desítek minut cesty od vašeho domova.
Těším se na shledanou s vámi opět
koncem srpna, kdy vyjde další číslo
měsíčníku vašeho kraje.
VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

V areálu vodní nádrže Michal
tak letos přibyla například dětská
hřiště, loděnice se šlapadly, stolní
tenis nebo kuželky, ale také plážové koše známé především z přímořských letovisek. Navíc zde
vznikly ohrazené plochy pro koupání nejmenších i nové kabiny pro

nemění naši původní strategii,“
vysvětluje Michalský a upřesňuje:
„V ceně je totiž, na rozdíl od loňska, zahrnut například tobogan a
skluzavka, používání volejbalových hřišť, stejně jako řada dalších
věcí. Došlo sice k mírnému navýšení vstupného, ovšem návštěvníci

ní proměny krajiny zasažené těžbou hnědého uhlí. Původně totiž
nebylo žádnou nádrží, ale lomem,
kde se v letech 1980 až 88 vytěžilo
přes 12 milionů tun uhlí. Kvůli
nedostatku rekreačních ploch
v okolí města se proto společnost
Sokolovská uhelná, a. s. rozhodla

První projekty na obnovu území poškozeného
důlní činností jsou již schváleny
Zásadní změny čekají rozsáhlá území v Karlovarském kraji,
která byla v průběhu minulých desetiletí narušena těžbou uhlí.
Vláda České republiky slíbila již v roce 2002 finanční pomoc
ve výši 15 mld. korun pro Karlovarský a Ústecký kraj. Tato
částka měla být podle usnesení vlády z roku 2002 postupně
vyčleňována z privatizačních výnosů. Koncepci řešení ekologických škod, ve které byly vytipovány záměry obcí, měst
a těžebních společností na rekultivace a sanace území v kraji,
zpracoval Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.

Pro posuzování a hodnocení projektů řešících ekologické
škody byla vládou jmenována meziresortní komise a komise
pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní
veřejné soutěži. Dvanáctičlennou meziresortní komisi tvoří
zástupci Hospodářské a sociální rady Ústecka a Sokolovska,
Karlovarského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstva financí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR,
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ústeckého kraje, Fondu národního majetku, Českého báňského úřadu a zmocněnec vlády pro severozápadní
Čechy.
Komise zveřejnila pokyny pro předkládání konkrétních
investičních záměrů na podporu projektů k odstranění ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tato pravidla
stanovují postup při předkládání žádostí a jejich formální náležitosti.
Členem meziresortní komise za Karlovarský kraj je radní
kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a revitalizace

Radní Luboš Orálek představuje budoucí podobu revitalizovaného
dolového území na Sokolovsku

krajiny Luboš Orálek. Do komise pro posuzování nabídek byli
jmenováni Luboš Orálek a starosta města Sokolov Karel Jakobec.
„To, že vláda konečně uvolňuje peníze na obnovu krajiny, je
pro nás velmi důležité,“ říká radní Karlovarského kraje Luboš
Orálek. „V průběhu několika desetiletí narušovala důlní činnost státních společností významným způsobem životní prostředí našeho regionu. Je tedy načase revitalizovat území tak,
aby mohla opět sloužit obyvatelům i návštěvníkům kraje
Pokračování na str. 3
k odpočinku i ke sportovním aktivitám.

Karlovarský kraj vyhlásil 4. ročník prázdninové soutěže O hejtmanský mobil. Jde
o tradiční internetovou soutěž pro děti do 15 let.

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Letní tipy

V tomto čísle najdete mnoho
informací o kulturních či sportovních akcí, pořádaných v letních měsících. Připravili jsme
programy festivalů, přehled
koncertů a dalších zajímavých
tipů na prázdniny.
strany 6 a 7

Začala soutěž O hejtmanský mobil
„Cílem soutěže je přiblížit dětem zábavnou formou internetové stránky kraje.
Znalost našich webových stránek je užitečná zejména pro budoucí studenty,
kteří z nich mohou čerpat množství užitečných informací,“ říká hejtman Josef
Pavel, který v minulých letech rozdal
vítězům již 3 mobilní telefony. „Celá soutěž je zároveň jednou z mnoha součástí
protidrogové prevence kraje,“ doplňuje
hejtman.

doly proměnit Michal na nejmodernější koupaliště kraje. Celková
plocha nové nádrže je 28 hektarů
s průměrnou hloubkou 2,8 metru.
O úspěšnosti tohoto kroku svědčila i loňská premiéra koupaliště,
kdy areál navštívily již v prvních
RED
dnech tisíce lidí.

V letošním ročníku přichází kraj
s novinkou. Dosud byla soutěž určena
těm, kteří umějí hledat na internetu
a také rádi malují. Nově mají šanci také
děti, které rády fotografují.
Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích. Vítěz každé kategorie dostane mobilní telefon.
Úkolem bude zodpovědět otázky, týkající se krajského internetu, a přiložit fotografii nebo namalovaný obrázek s temati-

kou Krásy Karlovarského kraje. Soutěž
trvá od 1. června do 31. srpna 2005.
V září proběhne hodnocení a nejpozději
počátkem října budou vítězové v obou
kategoriích pozváni na slavnostní tiskovou konferenci, při které hejtman kraje
osobně předá mobily a další ceny.
V letošním roce kraj poprvé soutěž
vyhlásil již v červnu.
„Věříme, že učitelé pomohou s přístupem na internet v době, kdy ve školách
bude volnější režim, tedy po ukončení
klasifikace. Soutěžit tak mohou i děti,
které se o prázdninách k počítačům nedostanou,“ dodává hejtman Josef Pavel.
Podrobnosti na www.kr-karlovarsky.cz v odkazu Hejtmanské listy.

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB)
je přístupná 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 marek.necekal@kr-karlovarsky.cz.

Střípky z kraje
Nejdek – V Nejdku vzpomínali na
slavného rodáka,štábního kapitána Otakara Korce. Tento československý letec byl sestřelen 5. 6.
1940 u Amiensu ve Francii v boji
s fašisty. Na místě jeho rodného
domu nechalo město Nejdek
vztyčit kamenný monolit vytažený z Rolavy.
Cheb – Rozhledna na Zelené hoře
u Chebu je opět v provozu.
Vyhlídková věž, nazývaná Bismarckova, se dlouhá léta nacházela v hraničním pásmu, takže
byla turistům z obou stran hranice uzavřena. Její rekonstrukce
stála dva miliony korun.

NEDOSTÁVÁTE
DO SCHRÁNKY
NOVINY?
VOLEJTE 242 450 505
Na této reklamační lince můžete nahlásit adresu, na kterou
není doručován měsíčník Karlovarský kraj. Distributor novin
pak ihned zajistí nápravu.

z úřadu

strana

KARLOVARSKÝ KRAJ
inzerce

S lovo zastupitele
Vážení občané Karlovarského
kraje,
ve všech programech politických stran, které byly zvoleny do
Zastupitelstva
Karlovarského
kraje, je uveden prioritní rozvoj
lázeňství a cestovního ruchu.
Tento záměr logicky vyplývá
z přírodních podmínek a historického dědictví, které je ovšem
třeba dále rozvíjet. Z hlediska
kraje, jehož příhraniční poloha
přímo v srdci Evropy (geometrický střed našeho světadílu je nedaleko Chebu), je více než logická
orientace na využití historických
památek, kulturních, přírodních
a technických zajímavostí
a zejména bohatých využitelných
termálních
pramenů v cestovním
ruchu.
Jedním ze základních
problémů je, za který
konec je třeba uvedenou
příležitost
uchopit. Podle
mého názoru
je třeba
nepod-

Nabídka pracovních míst
Evropská mládežnická a sociální společnost, s. r. o., Česká republika, hledá
pro projekt Útočiště v Chebu tři kvalifikované pracovní síly za české platební
podmínky podle následných kritérií: ve
všech třech případech česko-německá
dvojjazyčnost, v prvním případě
s vysokoškolskou kvalifikací v oboru
sociální pedagogiky, ve druhém
v oboru psychologie a ve třetím
s dostatečnými profesionálními zkušenostmi v oblasti organizace a správy
zařízení. Zájemci se mohou hlásit na
Evropská mládežnická a sociální organizace, s. r. o., c/o farní úřad Českobratrské církve evangelické, 26. dubna,
350 02 Cheb, nebo na adrese:
EJF-Lazarus gAG,
Königsberger Str. 28a, D – 12207 Berlin.
e-mail: loesch@gst.ejf.de
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lehnout pokušení začít u výstavby
ubytovacích a pohostinských zařízení. Turisté nepřijedou proto,
aby se u nás vyspali. To mohou
udělat levněji a pohodlněji doma.
Přijedou ale proto, aby něco viděli, aby něco prožili a při té příležitosti se ubytovali, koupili si suvenýry, dobře se najedli atd. Typickým příkladem je mimo jiné každoroční konání vrcholné kulturní
akce, jakou je karlovarský filmový
festival. Rozkvět cestovního ruchu,
který je s tímto festivalem spojen,
je mimo jakoukoliv pochybnost.
Proto hlavní úkol krajských orgánů na tomto úseku vidím v podpoře památek, rozvoji kultury a balneologických provozů. Jen
tak můžeme docílit,
aby náš kraj nebyl
oblastí
průjezdu
turistů ze západní
Evropy do Prahy
(Karlštejnu,
Konopiště
apod.).
Mým programem
je, aby
se celý

Karlovarský kraj stal turistickým
cílem z hlediska široké nabídky
lázeňských služeb, kulturních příležitostí a památek. Vrcholná příležitost Karlovarského kraje je
v nabídce, v současné době velice
moderní a žádané, zdravotní
dovolené ve světoznámých balneologických provozech našeho
lázeňského trojúhelníku. Doplníme-li možnosti cestovního ruchu,
které nám zde zanechali naši
předkové, o nové a netradiční
formy spočívající ve využití rozsáhlých vodních ploch vzniklých
rekultivací opouštěných hnědouhelných lomů a jejich okolí,
o agroturistiku na dnes jinak
obtížně využitelné zemědělské
půdě a další formy aktivního
i pasivního cestovního ruchu,
máme před sebou solidní základ
pro kulturní, památkový a cestovní rozvoj Karlovarského kraje ve
všemožných rozmanitých formách a směrech. K naplnění těchto cílů je třeba využít všech forem
pomoci státu i krajských zdrojů
a fondů EU. Státní program
cestovního ruchu je zaměřen
právě na podporu českého lázeňství, na rozvoj lázeňské infrastruktury ve vlastnictví měst a obcí
i v soukromém vlastnictví. Další
prostředky cestovního ruchu jsou
již nyní čerpány z priority 4 Společného Regionálního Operačního Programu financovaného EU

a Karlovarským krajem. Po alespoň částečném schválení zákona
o sdílení daní uvolnil Karlovarský
kraj již v letošním roce ze svého
rozpočtu 10 mil. Kč na zvelebení
památek a památkově hodnotných objektů, což má vedle přínosu kulturního i význam pro podporu cestovního ruchu. Obdobně
Krajské zastupitelstvo postupovalo letos při schválení příspěvků
kraje na kulturní projekty. To
umožňuje konání významných
festivalů, soutěží a uskutečnění
mnoha kulturních projektů, které
by jinak bylo obtížné realizovat.
K tomu je třeba připočíst i provoz
sedmi kulturních zařízení financovaných z krajského rozpočtu,
která slouží především obyvatelům a návštěvníkům měst, kde
sídlí. Je to Krajská knihovna v Karlových Varech, Galerie umění
a Krajské muzeum v Karlových
Varech, Krajské muzeum v Sokolově, Krajské muzeum a Galerie
výtvarného umění v Chebu
a Galerie G4 v Chebu.
V letošním roce kraj poprvé
vyčlenil prostředky na přímou
podporu cestovního ruchu, a to
vedle výrazné podpory marketingových aktivit měst a podnikatelské sféry je další náš konkrétní
podíl na rozvoji cestovního ruchu
a lázeňství v Karlovarském kraji.
ING. JIŘÍ BEHENSKÝ,
NÁMĚSTEK HEJTMANA (ČSSD)

Nové projekty dostanou peníze z Evropy
Dalších osm projektů z Karlovarského kraje, jejichž realizace bude
financována ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Společného
regionálního operačního programu (SROP), schválila 27. května na
svém jednání v Klášterci nad Ohří Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Severozápad. Celková hodnota schválených projektů
je 66 milionů korun, z toho 46,5 milionu korun činí příspěvek EU.

„Celkem bylo v rámci této výzvy
předloženo v kraji 16 projektů,
které se ucházely o podporu ve
výši přibližně 131,8 milionu
korun,“ upřesňuje 1. náměstek
hejtmana Jan Zborník. „Mezi projekty mohlo být v rámci 3. kola
v Karlovarském kraji rozděleno
180 milionů korun, z nichž přibližně 75 % pochází ze Strukturálních

fondů EU, zbytek z národních
zdrojů,“ dodává Jan Zborník.
S příspěvkem evropských peněz
tak obyvatelům a návštěvníkům
Karlovarského kraje začne sloužit
mimo jiné několik nových autobusů městské hromadné dopravy
v Sokolově, areály minigolfu
v Chebu a Chodově a veřejné informační centrum v Bochově na Kar-

lovarsku. Čtyři projekty řeší budování internetových sítí a internetových kiosků, v nichž bude mít přístup k internetu veřejnost.
Z celkem 641 milionů korun,
které mohou být v rámci SROP
v letech 2004 –2006 rozděleny mezi
individuální projekty v kraji, zbývá
k vyčerpání 122,8 milionu korun.
Dalších 276 milionů korun mohou
získat žadatelé z Karlovarského
kraje v rámci takzvaných grantových schémat – velkých zastřešujících projektů připravených krajem,
jejichž prostřednictvím budou
z evropských zdrojů financovány
RED
drobnější projekty.

KARLOVARSKÉMU KRAJI BYLY SCHVÁLENY DALŠÍ PROJEKTY
V RÁMCI INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ INTERREG IIIA ČR–SASKO

V

květnu 2005 se v saské obci Schöneck uskutečnilo zasedání
řídícího výboru Interreg IIIA ČR–Sasko. Výbor schválil
žadatelům z Karlovarského kraje dvanáct projektů. Ty podpořila Evropská unie celkovou částkou 36,749 milionu korun.
„V rámci iniciativy Interreg IIIA bylo ke konci května přijato
a poté schváleno řídícím výborem celkem 35 projektových žádostí,
z toho na saské hranici 19 a na bavorské hranici 16,“ prozradil

první náměstek hejtmana Jan Zborník. „Karlovarským žadatelům
bylo dosud z podpory Interreg IIIA přiděleno již 118 milionů, tedy
nejvíce jak z česko-saského programu (Karlovarský, Ústecký
a Liberecký kraj), tak z česko-bavorského programu (Karlovarský,
Plzeňský a Jihočeský kraj). To je významný úspěch. Přestože Karlovarský kraj patří k nejmenším v podporované oblasti, získal nejvíce finančních prostředků,“ doplňuje Jan Zborník.

HALABURT SCHWARZER WULF
ADVOKÁTI RECHTSANWÄLTE

EFEKTIVNÍ UPLATNĚNÍ POHLEDÁVEK V SRN
DĚDICKÁ ŘÍZENÍ V SRN
OBCHODNÍ A SPOLEČENSKÉ PRÁVO
ZAKLÁDÁNÍ A PODPORA OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ
KANCELÁŘ KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary
Mírové nám. 2
Tel.: +420 353 235 082
Fax: +420 353 235 083
E-mail: office@halaburt.cz

KANCELÁŘ NÜRNBERG
D–90402 Nürnberg
Marientorgraben 3-5
Tel.: +49 911 242 64 0
Fax: +49 911 242 64 11
E-mail: office@halaburt.cz
SC-51393/1

vrata a brány přímo od výrobce
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garážová
vrata
od 6.990,- Kč

cena bez DPH a montáže

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Jsme tu pro vás volejte:
Stanislav Volf:
608 200 523
Radek Šoltész:
775 200 003
Petr Fiala:
775 200 004
www.kalibra.cz
Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

SC-51391/1
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PNEUSERVIS
pro motocykly, osobní a nákladní vozy

prodej pneu, plechových i ALU disků
za NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY
vyvažování disků bez středové díry
např. PEUGEOT, CITRÖEN...

Přehled schválených projektů z Karlovarského kraje

tura byl schválen 1 projekt podaný
KSUS KK, p. o. Oprava silnice
II/210 Kraslice – Hraničná. Jedná
se o příjezdovou komunikaci na
hraniční přechod Klingenthal.
V opatření Ostatní infrastruktura získají podporu 3 projekty,
všechny z Karlovarského kraje.
Projekt Modernizace areálu krytého koupaliště pro rozvoj přes-hraničních sportovních aktivit v Sokolově přispěje k širšímu a kvalitnějšímu využití areálu pro obyvatele
z obou stran hranice. DDM Bludiště v Chodově byl předkladatelem dalšího úspěšného projektu
Zlepšení a rozšíření areálu DDM
Bludiště Chodov. Ke zkvalitnění
lyžařského areálu Boží Dar-Neklid
dojde zejména díky projektu
Lyžařský areál Boží Dar-Neklid,
technické zasněžování.
V opatření Životní prostředí
předložila obec Potůčky projekt

být v období 2004–2006 v rámci
Interreg IIIA ČR-Sasko mezi kraje
Karlovarský, Ústecký a Liberecký
rozděleno z prostředků ERDF
9,90 mil. eur a v rámci Interreg
IIIA ČR – Bavorsko je k dispozici
pro kraje Karlovarský, Plzeňský
a Jihočeský 8,6 milionu eur.
Na základě termínů nejbližších
zasedání řídících výborů, kde se
projekty schvalují a doporučují ke
kofinancování (spolufinancování)
z podpory EU, je stanoven termín
předkládání projektových žádostí
na Sekretariát Regionální rady
v rámci Iniciativy Interreg IIIA do
10. června 2005 na saské hranici
a na bavorské hranici do 1. července 2005. Celkem se v roce 2005
předpokládá konání čtyř zasedání
řídícího výboru na saské hranici
a čtyř zasedání řídícího výboru na
RED
bavorské hranici.

SC-51394/1

SC-51387/1

V opatření Cestovní
ruch byly
žadatelům
z Karlovarského kraje
schváleny 4
p r o j e k t y,
a to Oprava
lesních cest
Ing. Jan Zborník,
„Jáchymov1. náměstek
ská spojka
hejtmana
a Špičácká“
– cyklotrasy č. 2002 a č. 2005
(předložila obec Boží Dar), Marketingová opatření v oblasti
cestovního ruchu – Chodova
a Oelsnitz/Erzgebirge (Město
Chodov), Multimediální prezentace Karlovarského kraje (Karlovarský kraj) a Krásy lázeňského kraje
– reprezentativní kniha (Lázeňské
ediční sdružení).
V opatření Dopravní infrastruk-

Dostavba kanalizační sítě a převod
odpadních vod Potůčky – Johangeorgenstadt. Díky tomuto projektu budou přeshraničně propojeny
kanalizační sítě. Odpadní vody
z Potůčků budou odváděny do
moderní čistírny v sousední obci,
což přispěje ke zlepšení vody
v přeshraničním toku Černá.
Město Chodov předložilo
do opatření Rozvoj venkova projekt Problematika rozvoje měst
postižených strukturálními problémy. V opatření Bezpečnost byl
schválen pouze jeden český projekt – a to z Karlovarského kraje.
Společná prevence nebezpečí
požárů – pořízení zásahového
/hasičského vozu, jehož cílem je
ochránit krušnohorské obce
a turistická centra v okolí Božího
Daru v případě požáru a jiných přírodních katastrof. Celkem může

www.kr-karlovarsky.cz
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KARLOVARSKÝ KRAJ

z kraje

inzerce

SC-51292/1

První projekty na obnovu území poškozeného
důlní činností jsou již schváleny

Dosud stále probíhala jednání,
jejichž výsledkem a úspěchem je
schválení konkrétních projektů
na řešení ekologických škod,“
doplňuje radní Orálek.

Kromě projektů důlních společností schválila meziresortní
komise na svém jednání 28.
dubna 2005 také 11 projektů
měst a obcí, předložených prostřednictvím
Karlovarského
kraje a 5 projektů předložených

městem Sokolov. Celková částka
nutná k realizaci projektů je ve
výši 311.937.760 Kč bez DPH.
Zda a kdy budou předložené projekty uskutečněny, to závisí na
postupném uvolňování finančních prostředků vládou ČR.

Peníze, které pocházejí z privatizace, nepůjdou do kraje. Fond
národního majetku vyhlásí výběrová řízení a poté zaplatí přímo
firmám, jež budou práce realizovat.
RED
SC-51385/1

Dokončení ze strany 1

Projekty schválené meziresortní komisí:
název projektu

náklady bez DPH

Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava - I. etapa
Chodov - obytná zóna západ, I. etapa inženýrské sítě - příprava území
Chodov - Bílá voda komunikace
Nové Sedlo - příprava území a STV pro průmyslovou zónu
Obnova silnice č.III/20910 Božičany - Nejdek
Rozšíření sportovního areálu u výsypky Matyáš
Revitalizace a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka v Loučkách
Revitalizace Vintířovského potoka
Vintířov - revitalizace území pro víceúčelovou sportovní plochu k využití volného času
Komunikace ke statku Bernard
Úprava víceúčelové vodní nádrže
Sokolov - lokalita Bohemie
Areál Baník - revitalizace
Revitalizace lomu Gesteinigt v Sokolově
Sokolov - lesopark Jižní lom
Cyklostezka Michal - Sokolov (úsek KB - FÚ)
celkem

176.799.244,5.798.590,838.472.580,4.201.680,73.842.878,1.655.462,21.390.845,12.633.033,5.139.668,12.162.000,1.365.113,13.296.622,07
19.511.534
7.848.006
14.347.364,5
3.473.139
311.937.760,1-

inzerce

MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA

Ing. Petr Švec, hypoteční makléř
• kompletní vyřízení hypotéky zdarma • americké hypotéky
(bez účelu) • výběr z nabídky všech hypotečních ústavů na trhu •
✶ ✶ ✶ ✶ ✶

ej

Jsme tu pro vás volejte:

ý

777 200 529

Martin Atanasov:

608 200 521

Radek Hloušek:

775 200 517

NEJLEPŠÍ CENY CHEMIE V REGIONU

(ALU dveře, okna)
NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

možnost nákupu na splátky

tk

ov

Jindřich Moudrý:

SC-51388/1

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

SC-51390/1

www.ceskydomov.cz

SC-51392/1

sp

lá

Kancelář: Karlovy Vary, Západní 3 (1. poschodí)

SC-51389/1

telefon: 776 861 711, e-mail: p.svec@iol.cz

pr
od

Neztrácejte čas hledáním vlastního řešení.
Zpracujeme pro Vás bezplatně návrh nejvýhodnější varianty.
Ušetříte čas i peníze.

Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: 353 564 928, 353 561 932

SC-51386/1

okna přímo od výrobce

HYPOTÉKY ŠVEC

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

www.kalibra.cz
www.kr-karlovarsky.cz

SLEVA 5 % při nákupu nad 2000,- Kč

z úřadu

strana

KARLOVARSKÝ KRAJ
inzerce

Okénko ředitele

Nejčastější dotazy občanů
kladené na odboru sociálních
věcí, oddělení sociálních dávek:
1. Může Karlovarský kraj
pomoci občanům při řešení
bytové otázky, zejména zda
může obci přikázat, aby přidělila byt?
Karlovarský kraj v rámci
svých kompetencí nevlastní ani
nespravuje žádný bytový fond,
většinou odkazujeme tazatele
na obce dle místa trvalého bydliště občana, z nichž většina
vlastní nebo obhospodařuje
různě velký bytový fond, neboť
v souladu s ustanovením § 35
odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, obec
v samostatné působnosti ve
svém územním obvodu zabezpečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi vytváření podmínek pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.
Jde především o uspokojování
potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Matky s dětmi,
které se nacházejí v akutní
nepříznivé
bytové
situaci
mohou kontaktovat také příslušný orgán SPOD (sociálně právní
ochrany dětí), který jim pomůže
v rámci svých povinností a kompetencí situaci řešit.
2. Kdy vzniká nárok na
dávky sociální péče, jejich
výši a výplatu?
Podmínky nároku jsou uvedeny v zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, zák.č.
482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhl.č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon
o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 94 zák.č.
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, nárok na dávku sociál-

ní péče vzniká dnem splnění
podmínek stanovených tímto
zákonem, popřípadě prováděcími předpisy. Nárok na výplatu
dávky vzniká splněním podmínek stanovených pro vznik nároku na dávku a na její výplatu
a podáním žádosti o přiznání
nebo vyplacení dávky, pokud
není stanoveno, že takové žádosti není třeba. Dávka, na kterou
vzniká nárok rozhodnutím příslušného orgánu, může být přiznána a vyplácena nejdříve od
počátku měsíce, ve kterém bylo
zahájeno řízení o poskytnutí této
dávky. Dávkami sociální péče se
buď doplňuje příjem osob do
nezbytné výše, nebo se poskytují na stanovený účel.
Dávky sociální péče se přiznávají pouze na základě podání
(žádosti) oprávněné osoby.
Úřady poskytující dávky sociální péče napomáhají žadatelům
o dávky tím, že poskytují formuláře žádostí, které jsou sestavovány tak, aby úřad již z žádosti
získal co největší množství
údajů rozhodných pro její přiznání. Zároveň však tyto úřady
nemohou odmítnout přijetí
podání (žádosti), které nebylo
předkládáno na jimi poskytnutých formulářích.
Dávky sociální péče poskytované z důvodu sociální potřebnosti
dle ustanovení § 4 zák.č.
482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány občanům,
kteří splní podmínky pro jejich
poskytnutí, a to zejména dle zákona o sociální potřebnosti, proto na
ně nevzniká nárok automaticky
na základě podání žádosti.
Sociální potřebnost neznamená žádnou penězi vyjádřenou
částku ani konkrétním číslem
vyjádřenou hranici. Rozumí se jí
určitá sociální situace (stav),
v níž se občan nachází, a která je
charakterizována
hmotnou
nouzí a dalšími podmínkami
danými zákonem o sociální
potřebnosti.
Občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zákonem o životním minimu
a nemůže si tento
příjem zvýšit vzhledem ke svému
věku, zdravotnímu
stavu nebo z jiných
vážných
důvodů
vlastním přičiněním.
Občan se nepovažuje
za
sociálně
potřebného,

i když jeho příjem nedosahuje
částek životního minima
a) jestliže není v pracovním
nebo obdobném vztahu ani
nevykonává
samostatnou
výdělečnou činnost a není
veden v evidenci uchazečů
o zaměstnání,
b) po dobu, po kterou nemá
nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
z důvodů uvedených v § 14
odst. 1 písm. d) až f) zákona
č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona
č. 578/1991 Sb., anebo
c) jestliže nastoupil výkon trestu odnětí svobody nebo byl
vzat do vazby.
Občan se dále nepovažuje za
sociálně potřebného, i když
jeho příjem nedosahuje částek
životního minima, jestliže jeho
celkové sociální a majetkové
poměry jsou takové, že mu
mohou plně zaručit dostatečné
zajištění jeho výživy a ostatních
základních osobních potřeb
a nezbytných nákladů na
domácnost a toto zajištění vlastním přičiněním lze na občanu
spravedlivě žádat. Za sociálně
potřebného se též nepovažuje
rodič, který neplní povinnosti
zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte spojené s řádným
uplatněním povinné školní
docházky podle zvláštního právního předpisu, pokud dítě je pro
účely sociální potřebnosti společně posuzovanou osobou.
Sociálními poměry se rozumí
rodinné a širší společenské
vazby a jejich vliv na vznik, trvání
a řešení obtížné sociální situace
posuzovaného občana. Přitom
se za obtížnou sociální situaci pro
účely zákona o sociální potřebnosti rozumí situace hmotné
nouze občana, tak jak je charakterizována v Listině základních
práv a svobod a v zákoně o životním minimu, který stanoví životní minimum jako společensky
uznávanou minimální hranici příjmů občana, pod níž tento stav
hmotné nouze nastává.
Při rozhodování o výši jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky se
mimo jiné přihlíží k částkám
životního minima, ke skutečným odůvodněným
nákladům na zabezpečení
výživy
a ostatních základních osobních potřeb
a nezbytných nákladů
na domácnost posuzovaného občana (společn
ě

posuzovaných osob), k výši příjmu a k majetkovým a sociálním
poměrům. To ve svém důsledku
znamená, že výše dávky může
být v odůvodněných případech
stanovena v částce převyšující
zákonem stanovené životní
minimum, popřípadě i v částce
nižší než zákonem stanovené
životní minimum.
3. Jaké jsou kompetence
krajského úřadu při rozhodování o nároku na dávku
sociální péče, její výši
a výplatu?
Krajský úřad v souladu
s ustanovením § 67 odst. 1
písm. a) zák. č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce
v řízení podle zvláštních zákonů. To znamená, že v případě
podaného odvolání proti rozhodnutí správního orgánu
I. stupně provede přezkoumání
napadeného rozhodnutí za účelem zjištění, zda rozhodnutí
bylo vydáno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Jsou-li po provedeném přezkoumání dány pro to důvody,
krajský úřad rozhodnutí změní
nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pouze
v případě, pokud je to vhodnější
zejména z důvodů rychlosti nebo
hospodárnosti, krajský úřad rozhodnutí zruší a věc vrátí správnímu orgánu, který je vydal, k novému projednání a rozhodnutí.
Krajský úřad není orgánem
kompetentním k výplatě dávek
sociální péče.
Příště se zaměříme na
oblast sociální péče pro postižené občany

SC-51384

Vážení čtenáři,
v rámci této rubriky jsme pro
vás připravili nový seriál Nejčastější dotazy občanů. Odpovědi by vám mohly pomoci při
řešení problémů se státní správou. Karlovarský kraj totiž ze
zákona zajišťuje výkon státní
správy a chce být svým obyvatelům pomocníkem i rádcem.
Oblastí, kde krajský úřad vyřizuje tyto otázky, je celá řada.
Postupně vás budeme seznamovat s vašimi problémy, které
úřad nejčastěji vyřizuje.
První oblastí, kam přichází nejvíce dotazů od občanů, jsou
sociální věci a dávky sociální
péče.
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Závodu míru 306
360 17 KARLOVY VARY STARÁ ROLE
tel: +420 353 588 188
fax: +420 353 588 508
mob: +420 737 288 599
e-mail : arkin@arkin.cz
internet: www.arkin.cz
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PRODEJ TECHNICKÝCH PLASTŮ
o
pr zaesrgol
• plexisklo - desky, trubky, zrcadla…
p
• PC komůrkové a trapézové desky - čiré,
kouřové, mléčné
• sklolaminátové a PVC desky - vlny, trapézy
• fólie - plotrové, magnetické, PVC, PET…
• desky z pěněného PVC (pro reklamu)
• desky pro reklamu - HPS, DIBOND, A - PET…
• tyče a desky PA, PP, PE, teflon, textil…
VÝROBA A MONTÁŽ
• střešní světlíky - pásové, bodové
výroba, montáž, rekonstrukce
SKLAD PRO STAVEBNICTVÍ
Karlovy Vary, Praha, Olomouc,
Plzeň, Most
VELKOOBCHODNÍ CENÍKY
Obchodní a montážní firmy,
zdravotnictví a školství

O
L
K
S
I
PLEXleva 20 % od 129 Kč/m
s
4mm,
3mm,
T
X
o
pr
čiré
5mm

22

bez DPH
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prodej desek řezaných na míru

SC-51375/1
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SIMPLY CLEVER

LET

HISTORIE AUTOMOBILU°

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Plánované opravy silnic mohou způsobit
dočasná omezení provozu
Karlovarský kraj v rámci postupných oprav silnic II. a III. třídy chce v tomto roce investovat zhruba
750 milionů korun. V tabulce uvádíme plánované opravy během letního období s celkovými náklady 638 milionů korun. Podrobné informace získáte na: www.ksusk.cz

Místopis

Předpokládané
termíny realizace

II/222
II/216
II/209
III/2266
II/2209
II/230
II/209
II/210
III/21233
II/222
II/209
II/210

Oprava silnice Karlovy Vary – Dubina (SO 107 – dokončení)
Průtah Aš – rekonstrukce silnice
Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018
Čichořice most ev.č. 2266-1
III/2209 N.Hamry most ev.č.2209-2
Bečov – Mnichov
Krásno – Horní Slavkov
Sokolov – kř. I/6
Svatava – Habartov - Lítov
Rekonstrukce silnice KV-Dubina, SO 101,102,103 a 106
Rekonstrukce silnice H.Slavkov –- Loket, opěrné zdi
Rekonstrukce mostů Sokolov ev. č. 210-024,025,026

15.7.2005
1.6.-30.10.2005
1.8.-30.11.2005
1.5.-31.7.2005
15.7.2005
1.6.-30.10.2005
16.5.-29.7.2005
1.5.-15.7.2005
1.8.-30.10.2005
13.6.2005
1.7.2005
1.7.2005

www.skoda-auto.cz

www.kr-karlovarsky.cz

SC-51380/1

Silnice
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z kraje

inzerce

Představujeme firmu z kraje

LIAS Vintířov – firma s tradicí i budoucností
Společnost LIAS Vintířov patří k největším a nejvýznamnějším výrobcům stavebních hmot a stavebních
materiálů v tuzemsku a je jediným výrobcem Liaporu (keramzitu) v České republice. Společnost patří
také k významným zaměstnavatelům. V současné době pro ni pracuje 182 zaměstnanců převážně
z Karlovarského kraje. Na trh vstoupila jako samostatný subjekt po privatizaci v roce 1992. Tehdy
dosáhla obratu 150 milionů korun, přičemž ale pouze 30 procent produkce šlo na domácí trh a 70 procent představoval vývoz, převážně do německy mluvících zemí.

Dnes je situace zcela opačná.
V loňském roce 2004 putovalo
celých 70 procent produkce společnosti LIAS Vintířov na český
trh a pouze 30 procent šlo na
vývoz. Německý stavební trh totiž
prožívá recesi. Hlavní pokrok však
představuje zvýšení obratu, který
se blíží 500 milionům korun. Rok
2004 se tak pro společnost LIAS
Vintířov stal tím nejúspěšnějším
od vzniku samostatného podnikatelského subjektu (1992).

Vize roku 2005
V letošním roce by společnost
LIAS Vintířov v nastoleném růstu
chtěla pokračovat i nadále. Aby
tomu tak mohlo být, přistupuje
hned k několika krokům. V rámci
vývozu je to orientace na východní trhy, jelikož u německého stavebního trhu se očekává jeho
další propad v řádu 5–10 procent.
V České republice je naopak oče-

káván nárůst stavební výroby
v rozsahu zhruba 5 procent. Aby
si firma mohla v silné konkurenci
udržet i nadále prvenství, chystá
LIAS Vintířov další velké investice. V letošním roce by měly být
v hodnotě kolem 50 milionů
korun. Nejvýznamnější investicí
bude nákup nové výrobní linky na
kalibrované tvárnice. Lias Vintířov tak získá unikátní technologii,

která i v zahraničí dosud představuje zástupce Hi–Tec technologií.
Společnost se tak stane jediným a
prvním výrobcem kalibrovaných
stavebních výrobků na českém
trhu. Na rok 2005 je naplánován i
nákup linky na balení (pytlování)
Liaporu, která umožní rozšíření
stávajícího sortimentu baleného
Liaporu.
WWW.LIAPOR.CZ

Hasiči jednali o přeshraniční spolupráci

poru při mimořádných událostech velkého rozsahu) z Berlína
a dva obchodní náměstci této
organizace z Drážďan a Chemnitz.
„Základním cílem společné
schůzky byla jednoznačná pod-

pora důležité myšlenky – lidé
postižení katastrofami by neměli
zůstat bez účinné pomoci, ať už
se nacházejí na kterékoli straně
hranice,“ uvedl náměstek Zborník.
RED

SC-51279/1

SC-51375/1

Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

inzerce

Inzertní oddělení -

Roman Zápolský
příští číslo vychází
29. srpna 2005
uzávěrka inzerce 19. srpna

Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779

před vystěhováním nebo exekucí,
byt s neoprávněným uživatelem
nebo právní vadou,

vše v hotovosti
Telefon: 604 206 419

SC-51023/3

POROVNEJTE NÁŠ NÁKLAD S KONKURENCÍ –
e-mail: vary@consultants.cz
JAKOUKOLIV V KARLOVARSKÉM KRAJI !!!

NI

CHODOV, Bezručova 492
TEL. 352 665 168
nabytek.ideal@centrum.cz

SÍTĚ PROTI HMYZU

!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

☎ 261 263 847, 261 260 416, 777 038 001

www.gato.cz

Jihlavská 611, Praha 4

HLEDÁME TECHNIKY,

spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –

pro montáž našich výrobků

n
pó sleva 50 %
u
K z ceny montáže hliníkových žaluzií

NÁBYTEK IDEÁL

IDEÁLNÍ
IDEÁLNÍ NÁBYTEK
NÁBYTEK

K. VARY, Sokolovská 921
TEL. 353 449 670

ŽALUZIE, ROLETY

SC-10378/1

Dominantní
náklad v regionu
132 000 výtisků

Koupím váš zadlužený byt

Z
Z NÁBYTKU
NÁBYTKU IDEÁL
IDEÁL

K. VARY, Truhlářská 486
TEL. 353 449 637
nabytekideal@volny.cz

SLEVA 10 %
NA OBJEDNÁVKY
KUCHYNÍ A SETŮ
DO KONCE ČERVNA

SOKOLOV, Nádražní 1558
TEL. 352 623 752

CHEB, Svobody 16
TEL. 354 437 108

SC-51395/1

Ve čtvrtek 26. května byla na
ředitelství Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
slavnostně podepsána ujednání
o vzájemné pomoci a spolupráci
při řešení katastrof a velkých
havárií v příhraničním pásmu
mezi českou a německou stranou. Ujednání je velice konstruktivní a řeší nejenom organizační,
ale také ekonomickou stránku
vzájemné pomoci. Za českou
stranu se slavnostního jednání
zúčastnili 1. náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Jan Zborník, vedoucí odboru krizového
řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje a ředitelé hasičských záchranných sborů Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Za německou stranu
přijeli ředitel THW (Technisches
Hilfswerk – organizace poskytující technickou pomoc nebo pod-

VÍKENDOVÝ PRODEJ – K. VARY (ROZCESTÍ), SOKOLOVSKÁ 921, SO+NE 9.00–13.00

SC-51333/1

www.ceskydomov.cz

www.kr-karlovarsky.cz
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FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY

Adrenalinový tip za hranicemi kraje
Koncerty

kontrabas, Kynšperk nad Ohří, kostel Vykupitele

8. 7., 19.30
RAJATON, Jáchymov, Koncertní sál Radium Palace

30. 7., 17.00
KYTAROVÝ RECITÁL, FRANK BUNGARTEN, Bečov
nad Teplou, zámecká kaple

10. 7., 15.00
ENSEMBLE MUSICA HOLSATIA, HANS-JÜRGEN
SCHNOOR varhany, Chlum sv. Maří, poutní kostel
Nanebevzetí Panny Marie
11. 7., 19.30
BUDDHISTICKÉ RITUÁLNÍ ZPĚVY JAPONSKÉ ŠKOLY
SHINGON, SBOR BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ,
KARYÔBINGA SHÔMYÔ KENKYKAI (KASHÔKEN),
vede KOJUN ARAI, Františkovy Lázně, Pavilon Solného a Lučního pramene
16. 7., 18.00
NAI JIA baryton, CHIZURU ARAKI klavír, Klášterec
nad Ohří, zámek
23. 7., 16.00
JAZZ NA VENKOVĚ, SAX - Quartett Dresden saxofony, Šabina, přírodní scéna
24. 7., 16.00
SIGNUM QUARTETT, Ostrov, Letohrádek

V Karlovarském kraji zatím neexistuje žádné
lanové centrum, k jehož návštěvě se rozhoduje
stále více milovníků adrenalinových sportů.
Chůze, ručkování nebo skoky na lanech natažených v desetimetrové výšce mezi dřevěné kůly
přitom vyžadují notnou dávku odvahy. Pokud

máte chuť tento relativně nový sport vyzkoušet,
máte možnost o prázdninách navštívit nové lanové centrum v Dolních Polžicích nedaleko Konstantinových Lázní, tedy na území Plzeňského
kraje, které je vzdáleno zhruba 20 kilometrů od
Mariánských Lázní nebo Toužimi.
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27. 7., 19.00
DAVID ORLOWSKY’S KLEZMORIM, klarinet, kytara,

Výstavy
24. 6.–4. 9.,
BYLO NEBYLO... Fantastické a pohádkové motivy v
díle výtvarných umělců na přelomí 19. a 20. století.
Cheb, Galerie výtvarného umění
16. 8.–13. 9.,
VÝSLEDKY VIII. PLENÉRU 2004, Loket, Galerie na
radnici
SETKÁNÍ
14. 8.–20. 8.,
IX. PLENÉR, FANTASIE – DŘEVO, Jiří Kožíšek, Karlovy Vary & Jan Sobota, Loket Autoren, Loket
25. 7.–26. 7.,
GENIUS LOCI, IV. SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI PRO
ČESKÉ A NĚMECKÉ UMĚNÍ A DĚJINY UMĚNÍ, vede
JANA ORLÍKOVÁ, Cheb, Galerie výtvarného umění
Infolinka: 354 436 941
www.festival-mitte-europa.com

Termíny prázdninových cyklovýletů

Uzavírka úplná pro vozidla těžší 2 t,
přesahující šíři 2 m, havarijní stav
mostu, sil II/210 Svatava - Dolní
Od 16. 5. 2005 do 18. 8. 2005
obousměrná po trase sil. II/221 Nivy, odbočka vpravo na sil.
Uzavírka úplná - obou jízdních a MK ul. Mánesova v Perninku
III/2222 - Vřesová, křiž se sil.
pásů; oprava mostu; objízdná trasa: Od 25. 4. 2005 do 31. 10. 2005
II/222 vpravo směr Vintířov

UZAVÍRKY SILNIC O PRÁZDNINÁCH

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Název akce

Místo konání

PŘEHLED KONCERTŮ KARLOVARSKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
12.07.
15.07.
20.07.
05.08.
10.08.
19.08.
24.08.
26.08.
31.08.
02.09.
08.09.

15.09.

KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(populární program)
Lázně III
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(populární program)
Lázně III
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(Strauss & Lehár Gala)
Divadlo Karlovy Vary
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(populární program)
Lázně III, KSO, 353 228 707, Karlovy Vary
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(Strauss & Lehár Gala)
Divadlo Karlovy Vary
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(populární program)
Lázně III
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Lázně III
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(populární program)
Lázně III
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(Strauss & Lehár Gala)
Divadlo Karlovy Vary
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(festival Dvořákův karlovarský podzim - Dvořák, Brahms)
GH Pupp
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(festival Dvořákův karlovarský podzim - Dvořák, Berlioz, Smetana)
Lázně III
KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
(festival Dvořákův karlovarský podzim - Dvořák, Mendelssohn-Bartholdy, Mahler)
GH Pupp

Termín

Příspěvek KK

PROGRAM 46. CHOPINOVA FESTIVALU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Sobota 20. srpna
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
Společenský dům Casino
19.30
účinkuje: Západočeský symfonický orchestr (ČR), dirigent: Radomil Eliška (ČR), sólista: Dmitrij Alexejev (Velká Británie) – klavír
Neděle 21. srpna
MATINÉE
Kolonáda
10.00
JUNIOR-DIXIELAND ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně (ČR)
Městské divadlo
20.00
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Ragna Schirmer (Německo)
Pondělí 22. srpna
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Městské divadlo
20.00
Dmitrij Alexejev (Velká Británie)
Úterý 23. srpna
Městské divadlo
Duo Gemmiti (Itálie)

KLAVÍRNÍ RECITÁL
20.00

Středa 24. srpna
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Městské divadlo
20.00
účinkují: Komorní sólisté Bratislava (Slovensko)
Čtvrtek 25. srpna
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Městské divadlo
20.00
Natalia Sawościanik (Polsko)
Pátek 26. srpna
Městské divadlo
Balázs Szokolai (Maďarsko)
zámek Kynžvart
NOKTURNO

KLAVÍRNÍ RECITÁL
19.30
22.00
Václav Hudeček a jeho přátelé (ČR)

Sobota 27. srpna
MATINÉE
Hotel Esplanade
10.30
Jakub Uhlík (ČR) - klavír
Společenský dům Casino
19.30
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT, účinkuje: Západočeský symfonický
orchestr (ČR), dirigent: Tadeusz Strugala (Polsko), sólista: Ivan Klánský

www.kr-karlovarsky.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM 46. CHOPINOVA FESTIVALU
2005: SRPEN 2005
SOBOTA 20. 8. 18.30 Hotel Bohemia Mariánské Lázně VERNISÁŽ
VÝSTAVY – malířka a grafička Bohunka Waageová
PONDĚLÍ 22. 8.10.15–11.30 Hotel Villa Lions
TELEFONOTÉKA, Dr. Ivan Ruml, Český rozhlas
ÚTERÝ 23. 8. Tenisový areál U Lesního pramene Mariánské Lázně
TENISOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL KARLA ZICHA
STŘEDA 24. 8. Hotel Excelsior 13.00
Tisková konfer. k 46.Chopinovu festivalu pro akreditované novináře
ČTVRTEK 25. 8. Golfové hřiště Mariánské Lázně
Golfový VIP turnaj – CHOPIN CUP II.
NEDĚLE-ÚTERÝ 1.8. – 28.8. Městské divadlo
VÝSTAVA Chopin v západočeských lázních, akademický malíř Osvald
Klapper
POŘADATEL FESTIVALU:
Společnost Fryderyka Chopina Mariánské Lázně – Česká republika
Město Mariánské Lázně, Reklamní a umělecká agentura Aroko
OBJEDNÁVKY a REZERVACE VSTUPENEK
Společnost Fryderyka Chopina, Dům Chopin, Hlavní 47,
353 01 Mariánské Lázně,
tel/fax 354 622 617, mobil 602 143 273
e-mail: info@chopinfestival.cz, www.chopinfestival.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Dům Chopin 1. patro – Společnost Fryderyka Chopina
Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně
Zahájení předprodeje vstupenek: 1. 8. 2005
předprodej vstupenek na 45. Chopinův festival otevřen denně
1. 8.– 7. 8. 2005, 10.00-12.00/13.00-17.00 h.
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O prázdninách startuje další Veteran rallye
Již tradičně se i letos první srpnovou sobotu koná závod historických vozidel – Karlovarská Veteran Rallye. V letošním roce si můžeme historická vozidla v Karlových Varech prohlédnout již pošesté,
přičemž v roce 2000 se konal nultý ročník – zkušební. Po úspěchu
v roce 2000 se soutěž každoročně opakuje a letos je zde pátý ročník Karlovarské Veteran Rallye. Koná se ve dnech 6. a 7. srpna
2005 a pořádá jej Veteran Car Club Karlovy Vary při Autoklubu ČR.

Z

ávodů se zúčastní přibližně
100 vozidel, která budou
rozdělena dle počtu účastníků do 6 kategorií: AUTO 1 až
AUTO 4, MOTO 1 a MOTO 2.
V letošním roce jsme pro vás
a pro účastníky závodů připravili
několik změn, které by měly být
oživením závodů historických
vozidel v Karlových Varech. Především je soutěž v letošním roce
zařazena do mezinárodního podniku soutěže historických vozidel
FIVA B.
Přejímka vozidel je v letošním
roce již v pátek mezi 16.00 a 21.00
hodinou, kdy se kontroluje technický stav vozidel, a způsobilost
vozidel pro provoz na komunikacích.
V sobotu 6. srpna 2005 před 8.
hodinou přejedou vozidla z Autokempu Březový háj na parkoviště
před Krajským úřadem karlovarského kraje, kde proběhne mezi
9.00 a 10.00 hodinou start do
první etapy. Vozidla budou startovat v intervalu 30 vteřin a v průběhu dne čeká na účastníky závodu, který se jede za běžného silničního provozu, celkem 8 kontrolních stanovišť, kde čekají na
závodníky rozličné úkoly tematic-

Start v 14.30–15.30 hodin na
náměstí Milady Horákové, dále
ulicemi Moskevská, Krále Jiřího,
Zámecký vrch, Tržiště, Stará

Léto Loket 2005
24. června
16. července
7. srpna





Etapa č. 1

Etapa č. 2

HARLEJ – 10. narozeniny skupiny +
Zavřít
(Karlovy Vary) KABÁT, Škwor, Support Lesbiens, Doga a další
DIVOKEJ BILL a hosté

Rock festival Loket
12. srpna
KATAPULT – 30. narozeniny
skupiny + hosté
13. srpna
MIG 21, Wohnout a další
19. srpna
Aneta Langerová
26. srpna
J. A. R. + hosté

Kontakty
na Krajský úřad
Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

ky spojené s motorizmem a Karlovými Vary.

Start v 9.00–10.00 hodin
u Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále Doubí, Březová, Stanovice, Háje - golfové
hřiště (1. kontrolní stanoviště),
Kolová, Karlovarské letiště, Karlovy Vary-Stará pražská, Na Vyhlídce, Chebský most, Růžový vrch,
Sadov - autokemp (2. kontrolní stanoviště), Hájek, Ostrov - před Restaurací Družba (3. kontrolní stanoviště), Jáchymov, Ostrov, Hroznětín, Odeř, Děpoltovice, Nová Role,
Božíčany, Chodov - autobusové
nádraží (4. kontrolní stanoviště),
Božíčany, Nová Role, Mezirolí dětské hřiště (5. kontrolní stanoviště), Karlovy Vary - Stará Role.
CÍL I. etapy a výstava historických
vozidel: – náměstí Horákové
11.30–14.30 hodin.

na prázdniny

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


Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího
odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz


Louka, GH PUPP (1. kontrolní stanoviště), Festivalový most, Mariánskolázeňská, Divadelní náměstí,
Vřídelní, I. P. Pavlova, Zahradní (2.
kontrolní stanoviště), Varšavská,
Západní, Kapitána Jaroše, nákupní
centrum KOLONÁDA (3. kontrolní stanoviště). CÍL II. etapy a výstava historických vozidel parkoviště
u sklárny Moser 15.30–18.00
hodin.
Jako každoročně ukončíme
naši akci hromadným odjezdem
všech vozidel v 18.00 hod po trase
sklárna Moser, Kapitána Jaroše,

Západní, Moskevská, krále Jiřího,
Sadová, Zahradní, Vřídelní, Divadelní náměstí, Mariánskolázeňská, Slovenská, Autokemp Březový háj, kde bude od 20.00 hod
vyhodnocení výsledků Karlovarské Veteran Rallye 2005.
V neděli 7. srpna je naplánován
společný výlet na hrad Bečov nad
Teplou. Odjezd z Autokempu je
v 9.30. V Bečově nad Teplou bude
od 10.00–11.30 hodin výstava historických vozidel se soutěží elegance, jejíž vítěz bude vyhlášen
v 11.00.

Těšíme se na účast jak našich
stálých a věrných posádek, tak
i nových účastníků z domova i ze
zahraničí. Mezi jinými se můžeme
těšit například na nejstarší automobil Tatra 11 z roku 1926, hasičskou Škodovku z roku 1928, růžový cadillac z muzikálu Pomáda
a další. Srdečně vás zveme k prohlídce krásných strojů z doby
našich dědečků a babiček ať již na
startu jednotlivých etap, na kontrolních stanovištích, v cílech
obou etap nebo podél trasy.
VETERAN CAR CLUB KARLOVY VARY AČR

Loketské kulturní léto 2005

L

oketský operní festival má za
sebou již 5 úspěšných ročníků.
Po neradostném začátku v roce
2000, způsobeném nepřízní počasí, si
postupně získal zájem milovníků
opery nejen u nás, ale i v zahraničí.
Operní příznivci se do Lokte sjíždějí
nejen z České republiky a z příhraničních oblastí Německa, ale i ze Švýcarska, Rakouska a Itálie. Zásluhu na
tom má nejen atmosféra malebného
amfiteátru pod loketským hradem,
ale především vysoká profesionalita
operních představení, pro která jsou
angažováni přední naši i zahraniční
operní pěvci.

EVŽEN ONĚGIN
22. 7. 2005 G. Verdi: RIGOLETTO
23. 7. 2005 G. Verdi: RIGOLETTO
29. 7. 2005 A. Dvořák: RUSALKA
30. 7. 2005 A. Dvořák: RUSALKA
Účinkují: Sólisté Národního divadla a Státní opery Praha, Festivalový
symfonický orchestr, Dirigent: Jan
Chalupecký
Režie: Martin Otava
Producent: Jan Ježek

Navštivte operní festival v neopakovatelné atmosféře přírodního amfiteátru v jedinečné scenérii pod loketským hradem.
15. 7. 2005 P. I. Čajkovskij: e-mail: agenturaj@volny.cz
EVŽEN ONĚGIN (premiéra)
a www.loketfestival.info a
16. 7. 2005 P. I. Čajkovskij: www.loket.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann
tel.: 353 502 117
werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kontroly
Ing. Martina Fišarová
Odbor kontroly pověř. zast.
vedoucí odboru
tel.: 353 502 218
martina.fisarova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 266
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
JUDr. Josef Král
Odbor majetkoprávní pověř. zast.
vedoucí odboru
tel.: 353 502 270
josef.kral@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru investic
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461
milan.novak@kr-karlovarsky.cz



inzerce

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
Mgr. Petr Chlebek,
tel.: 353 502 443
petr.chlebek@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
Mgr. Miroslava Kurcová
tel.: 353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420
josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr
tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
SC-51361/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Pietní vzpomínka na jáchymovské peklo
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Hejtman se setkal s vnukem zakladatele
firmy vlastnící Becherovku

V

V

Jáchymově se koncem
května uskutečnilo již 16.
setkání bývalých trestanců odsouzených ke zdraví a životu nebezpečné práci při těžbě
uranu v jáchymovských dolech
v letech 1946–1964. Setkání se
zúčastnili hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, ministr
zahraničí Cyril Svoboda, ministr
vnitra František Bublan, ministr
dopravy Milan Šimonovský,

předseda Senátu Přemysl Sobotka, starostka města Jáchymova
Zdeňka Fiedlerová, předsedkyně
Konfederace politických vězňů
Naďa Kavalírová, mnoho bývalých trestanců i dalších osob.
Památku obětí si účastníci
nejdříve připomenuli při mši
svaté v chrámu sv. Jáchyma
a po ní následoval tradiční manifestační průvod vězňů k pomníku, kde představitelé státních

orgánů a společenských organizací položili věnce. Ve slavnostně otevřené Královské mincovně bylo také možno zhlédnout
výstavu Konfederace politických
vězňů.
Slavnost veřejnosti připomenula padesátá léta minulého století. Tehdy 15 jáchymovských
dolů a jiných v republice chrlilo
uranovou rudu do států SSSR.

pondělí 30. května zavítal do
Karlových Varů vnuk zakladatele
společnosti
PERNOD RICARD Patrick Ricard.
PERNOD RICARD je v současné
době jedním ze tří hlavních světových výrobců destilátů a vína
a zároveň majitelem společnosti
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. Důvodem návštěvy
Patricka Ricarda bylo otevření
zmodernizované plnicí linky bylinného likéru v Bohaticích, které se
koná právě v roce 30. výročí založení společnosti. V souvislosti
s touto investicí v celkové výši
zhruba 22,5 milionu korun uzavře
společnost dosavadní stáčecí linku
v historické budově na Masarykově třídě v centru Karlových Varů.
S přesunem a modernizací plnírny
bohužel souvisí snížení počtu
zaměstnanců obsluhujících linku
asi o třináct lidí.
První lahve naplněné na zmodernizované plnicí lince podepsali
společně s Patrickem Ricardem
také hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel a primátor Karlových
RED
Varů Zdeněk Roubínek.

Patrick Ricard (uprostřed) si prohlédl stáčírnu karlovarské
Becherovky v doprovodu hejtmana Josefa Pavla (vpravo) a ředitele
společnosti Viktora Šebíka.

Vzpěrači a basketbalistky
obdrželi dar od kasina

RED

Olympijský oheň hořel
před hejtmanstvím

N

a základě úspěšného jednání hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla
se společností Czech Casinos, a.
s., která je provozovatelem kasina Pupp Casino Club, byly předány 1. června darovací šeky oddílu
vzpírání TJ Baník Sokolov a basketbalovému klubu Loko Karlovy

Vary – každý ve výši 400 tisíc
korun.
„Karlovarský kraj má s touto
společností dlouhodobě dobrou
spolupráci, která se promítá i do
oblasti sportovních klubů,“ uvedl
hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel. Prvoligový klub vzpírání v Sokolově přebral dar v pro-

storách hejtmanství od ředitele
společnosti Czech Casinos, a. s.,
Vladimíra Eichingera. Předání se
zúčastnili zástupci klubu a starosta města Sokolova Ing. Karel
Jakobec. Karlovarské basketbalistky obdržely sponzorský dar
při exhibičním zápase v hale TJ
RED
Lokomotiva Karlovy Vary.

Dárci dostali zlaté kříže
Dne 14. června byli na Krajském úřadě Karlovarského
kraje vyznamenáni Zlatým křížem III. stupně bezpříspěvkoví
dárci krve. Hejtman Josef
Pavel převzal nad udílením
záštitu, Pamětní listy oceněným
předal
radní
kraje pro oblast
zdravotnictví Jiří
M u t i n s k ý
a Zlaté kříže
převzali dárci
z rukou Hermíny Kaňkové, ředit e l k y
Úřadu
oblastního
spolk
u
Českého červeného
kříže Karlovy
Vary.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také bývalí olympionici, Vladimír Hyka, trenér stříbrné olympioničky
Lenky Hykové a olympijský reprezentant ve střelbě z Montrealu 1976 a Jaroslav Alexa, reprezentant ve skoku
vysokém z Mexika 1968 a Mnichova 1972 (zprava).

O

lympijský oheň 2. ročníku Olympiády pro děti
byl zapálen v Brně 27.
dubna. Štafeta olympijského
ohně putuje jednotlivými kraji
republiky a v úterý 31. května
dorazila i do Karlovarského
kraje. Poselství olympijských
myšlenek, které tento oheň ztělesňuje, bylo prostřednictvím
hejtmana Karlovarského kraje
Josefa Pavla předáno mladým
sportovcům – olympionikům
reprezentujícím v Brně Karlovarský kraj. Více než 4000 mla●
●

dých sportovců z celé České
republiky a mnoho stovek a tisíců diváků obsadí 21.–26. června
dvacet čtyři stadionů, sportovních hal a venkovních hřišť
a promění Brno na týden
v olympijské město.
Olympiáda dětí a mládeže je
novým projektem Českého
olympijského výboru, jehož
hlavním cílem je aktivní práce
s mladými lidmi, především
s žáky základních škol. Snažení
výboru bylo od počátku zaměřeno na výstavbu takové sportovní

soutěže, která by měla mít
nejen celorepublikový charakter, ale byla zároveň akcí, umožňující mladým sportovcům ze
všech krajů prožít atmosféru co
nejvíce podobnou atmosféře
skutečných olympijských her.
Projekt dodržuje všechny formální znaky olympijských her.
Mladí reprezentanti čtrnácti
krajů nastoupí na olympijský
stadion, složí olympijskou přísahu a budou svědky obřadu zapalování skutečného olympijskéRED
ho ohně.

Jedinou ženou mezi oceněnými dárci krve byla Alena Wohnerová.

„Děkuji všem dárcům krve,
bez kterých si už fungování
našeho zdravotnictví neumíme
představit. Vážím si všech, kteří
mají možnost darovat krev
i nadále, a samozřejmě i těch,
kteří kvůli svému věku o tuto
možnost přišli,“ říká radní Jiří
Mutinský.
Zlatý kříž III. stupně se uděluje za 80 a více odběrů, přičemž
muži absolvují maximálně čtyři
a ženy tři odběry ročně. 80
odběrů je tedy věcí minimálně
20 let pravidelného dárcovství,
u žen dokonce 27. Vyznamenání
uděluje Český červený kříž
(ČČK), za Karlovarský kraj
Úřad oblastního spolku ČČK
Karlovy Vary.
Pozváno bylo celkem 22
dárců z celého Karlovarského
kraje, 5 oceněných bylo z karlovarského okresu, 9 ze sokolovského a 8 z chebského.
RED
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