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Krajská knihovna

Obyvatelům Karlovarského kraje
začalo sloužit nové multifunkční
sídlo krajské knihovny, které je
v provozu od začátku prosince.
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Osobnost kraje

Kraj má pro letošní rok své
osobnosti. Přinášíme informace
a fotoseriál z 1. ročníku vyhláše-
ní anktey Osobnost kraje 2005.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

NEDOSTÁVÁTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Střípky z kraje

Vážení čtenáři,

vítejte nad
posledním vydá-
ním měsíčníku
vašeho Karlovar-
ského kraje
v letošním roce.
V tomto čísle se
mimo jiné dočtete
o otevření nové
budovy Krajské
knihovny Karlovy
Vary v areálu kraj-
ského úřadu,

která nabízí veřejnosti nejen nové moderní
prostory, ale také lepší služby. Informujeme
vás také o tom, že byla poprvé vyhlášena
anketa Osobnost kraje. Najdete zde však
i celou řadu dalších informací.

Nad stránkami tohoto měsíčníku se setká-
váme letos již naposled. Blíží se konec roku,
a s ním příležitost na chvíli se zastavit
a zamyslet se. Přicházejí vánoční svátky, tedy
čas, který se obvykle snažíme co nejvíce
věnovat našim nejbližším, rodině, přátelům.
Symbolicky oslavujeme novou naději, ať už
vyjádřenou slunovratem nebo tradičními
křesťanskými svátky – obojí v sobě nese stej-
nou myšlenku. 

Přeji proto především dětem co nejkrásněj-
ší, rozzářené, veselé a hřejivé Vánoce, mnoho
dárků i mnoho radosti. Nám všem pak přeji co
nejlepší vykročení a hodně splněných přání
a plánů do nového roku, který ponese letopo-
čet 2006. Určitě nás v něm čeká mnoho
nových věcí, nových problémů i nových rado-
stí. Já vám přeji, aby těch radostí bylo nakonec
daleko více než těch problémů a abychom se
příští rok v tento čas mohli ohlédnout a říci si,
že ten rok 2006 byl rokem dobrým.

Přeji vám veselé Vánoce 
a šťastný nový rok.

VÁŠ HEJTMAN

JUDR. JOSEF PAVEL

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2006 vám přeje

Krajská knihovna má novou adresu
Od 1. prosince slouží veřejnosti zrekonstruovaná budo-
va bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského úřadu
Karlovarského kraje jako moderní krajská knihovna –
multifunkční informační centrum Karlovarského kraje.

Nejdek – Po čtvrtroce budování se
v pátek 16. prosince v 17 hodin pro
veřejnost uvádí do provozu zrekon-
struovaný Zimní stadion (ZS) Nejdek.
I když se z hlediska historie v rámci
Sportovního areálu Limnice rozbíhá
jeho nultý provizorní ročník, vyznava-
či bruslení a ledního hokeje z města
i ze širokého okolí se už tuto zimu
mají nač těšit, takže brusle s sebou!
V II. etapě obnovy ZS Nejdek, pláno-
vané na příští rok, se dokončí plot, tri-
buna, přístupové komunikace a záze-
mí. První etapa je rozpočtována na
bezmála 21,2 milionu, druhá na při-
bližně 6,1 milionu korun. 

Sokolov – Sokolovskou radnici čeká
v závěru příštího roku stěhování. Stát-
ní orgány totiž městu před časem
oznámily, že do konce roku 2006 musí
opustit pronajatou část budovy býva-
lého okresního úřadu v ulici Jednoty.
Po bouřlivých jednáních s minister-
stvem vnitra nakonec dospělo město
k určitému kompromisu, že Sokolov
převezme alespoň stávající budovu
úřadu práce. Část pracovníků přestě-
huje do tohoto objektu v ulici K. H.
Máchy, ale rozhodně se tam nevejdou
všichni. Město proto bude muset také
vybudovat nové kanceláře přímo
vhlavní budově městského úřadu, a to
v pronajímaných prostorách.Za mimořádný přínos pro Karlovarský

kraj byl oceněn Pavel Studený, primář
očního oddělení Nemocnice Sokolov,
spol. s r. o. Erudovaný lékař, jehož hlav-
ním profesním zájmem je mikrochirur-
gie předního i zadního segmentu oka, je

držitelem hned několika českých prven-
ství. Jako první a zatím jediný v republi-
ce totiž provedl operaci zadní lamelární
keratoplastiky, jako první lékař u nás
udělal také operaci hluboké přední lame-
lární keratoplastiky a provedl i implanta-

ci fakické čočky Arti flex. V posledních
dvou letech absolvoval zahraniční stáže
na oční klinice Univerzity v Zurichu a na
oční klinice nemocnice v Hagenu. Zají-
mavou zkušenost získal také letos v čer-
venci, kdy se účastnil mise v africké
Ghaně, kde zdarma operoval šedý zákal
tamním nemocným. Další nominace
v této kategorii získala absolventka
Gymnázia Ostrov Eva Pluhařová a pri-
mář chirurgie karlovarské nemocnice
Josef Dvořák.

Vítězkou kategorie s názvem Nezisko-
vá, kam patří zástupci nadací, občan-
ských sdružení, obecně prospěšných
společností a podobně se stala Pavla
Andrejkivová. Tato energická žena je
zakladatelkou a ředitelkou Agentury
domácí zdravotní péče v Karlových
Varech. Po studiu a praxi pedagožky na
karlovarské Střední zdravotnické škole
začala Pavla Andrejkivová v roce 1994
budovat Farní charitu a byla až donedáv-
na její ředitelkou. V roce 1996 se stala
regionálním zástupcem Západočeského
regionu agentur domácí zdravotní péče.  

Při ničivých povodních v roce 2002
organizovala humanitární pomoc posti-
ženým oblastem. 

Pokračování na straně 8

„Dlouho jsem uvažovali, jak tento objekt využít a jak
mu vdechnout život,“ říká hejtman Josef Pavel a doplňu-
je: „Nakonec jsme rozhodli, že armádní budovu nahradí
knihovna. Je tedy přímo symbolické, že po armádě při-
chází kultura a vzdělání. V souladu s dlouhodobou kon-
cepcí postupně dochází k rozšiřování krajského areálu.
V novém objektu najdou návštěvníci z celého regionu
velmi příjemné prostředí a zároveň jsou jim nabízeny
moderní špičkové informační technologie,“ připomíná
Josef Pavel.

V hudebním oddělení zájemci mohou hrát či kompo-
novat na keybordu. Celá budova je řešena jako bezbarié-
rová. Své místo tu najdou nejmenší děti, studenti i dospě-
lí. Kromě krásných knih mohou k počítači na internet
nebo si mohou přinést notebook a na internet se zde při-
pojit. Po celý prosinec bude internet zdarma v době od
17 do 18 hodin – otevřeno je i v sobotu. 

K dispozici jsou mimo jiné dokumenty o regionu, historic-
ká i novodobá balneologická literatura a cizojazyčné
fondy. V objektu je i víceúčelový sál, který pojme až 150 osob.

„Přestože je fond knihovny strukturován do oddělení,
všichni návštěvníci se mohou po budově volně pohybo-
vat. Není účelem jednotlivé provozy separovat a určovat,
pro kterou uživatelskou skupinu jsou připraveny; až
v okamžiku, kdy si čtenář bude mít zájem o výpůjčku
domů, musí projít odbavením u centrálního pultu,“
upřesňuje ředitelka knihovny Eva Žáková a doplňuje:
„Doufáme, že uživatelé a příznivci knihovny pomohou
i svými nápady a připomínkami ladit nabízený program
do tvaru, který jim bude nejvíce vyhovovat.“

Ti, kteří se stihnou do knihovny přihlásit v prosinci,
mají kartu na celý rok zdarma.                                  RED

Pokračování na straně 4

OSOBNOSTI KRAJE PŘEVZALI PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ NA GALAVEČERU

Anketu o největší Osobnost kraje vyhlásil letos poprvé Karlovarský kraj. Hla-
sovat mohli všichni občané bez výjimky písemnou i elektronickou formou a to
ve třech vypsaných kategoriích. Vítězové pak převzali zasloužená ocenění na
pátečním slavnostním galavečeru v karlovarském Grandhotelu Pupp. 

Ředitel Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje Roman Rokůsek (vpravo) pře-
vzal v pondělí 5. prosince 2005 z rukou
ministra vnitra Františka Bublana cenu
za kvalitu služeb v územní veřejné sprá-
vě. Krajský úřad tak získal titul Organi-
zace zvyšující kvalitu veřejné služby za
rok 2005 . „Úřady byly veřejností dlou-
ho vnímány jako příliš strohé administ-
rativní orgány, jejichž vztah k lidem je
studený, naší snahou je přiblížit se

k lidem tak, aby nás chápali jako užiteč-
ný článek mezi státní správou a veřej-
ností,“ říká ředitel Roman Rokůsek.
„V rámci toho, co musíme dělat podle
zákona jsme obstáli. Snažíme se ale víc.
Někdy k tomu, jak udělat pro občany
hodně, mohou pomoci maličkosti nebo
jednoduchá řešení. Takovým je u nás
například zákaz ředitele, aby jakákoliv
záležitost byla vyřízena ve lhůtě delší
než 30 dní, přičemž zákon v některých

případech umožňuje lhůtu 60–120 dní,“
připomíná ředitel Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje.                               RED

Ministerstvo vnitra letos poprvé vyhlásilo cenu pro organizace veřejného sektoru.
Jednu z cen si odnesl i Krajský úřad Karlovarského kraje.

Ministerstvo vnitra ocenilo krajský úřad 

FOTO ZDENĚK VAIZ

Nové sídlo krajské knihovny společně otevřeli ředitelka knihovny Eva Žáková, hejtman Josef Pavel a náměstek 
hejtmana Jiří Behenský (zleva).
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Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515
www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

prodej na splátky

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004
Michal Jílek    608 200 525 SC
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Přejeme všem našim zákazníkům i obchodním partnerům
spokojené prožití Vánoc a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2006

Mnoho
nových vizí 
v roce 2006 

přeje
autorizovaný prodejce a opravce vozů Mercedes-Benz

Daimlerova 202, 362 11 Jenišov
SC-51841/1

Krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho štěstí do nového roku 2006

Jaromír Kaucký

Uhelné sklady

Tradice a kvalita 
uhlí • brikety • koks

BEZPLATNÁ LINKA : 800 111 115
www.palivokaucky.cz
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Program rozvoje venkova
bude v následujícím programo-
vacím období EU (2007–2013)
nesporně jedním z nejdůležitěj-
ších dokumentů, které umožní
nejen Karlovarskému kraji čer-
pat nemalé finanční prostředky
z Unie na obnovu venkova
a podporu zemědělství. 

Principiálně se jedná o obdo-
bu operačních programů, které
jsou u nás aplikovány již od vstu-
pu ČR do EU (např. Operační
program rozvoje multifunkční-
ho zemědělství a venkova).
Takovýto programový doku-
ment obsahuje základní infor-
mace o dotačních možnostech,
konkrétních opatřeních, vhod-
ném žadateli, termínech apod.
Jedná se v podstatě o metodiku,
kdo, jak, v jaké výši a za jakých
podmínek může o dotaci požá-
dat, to vše je mnohdy upřesněno

dalšími precizujícími manuály.
„Nezaměňujme termíny Pro-

gram rozvoje venkova a Pro-
gram obnovy venkova. Základ-
ním rozdílem je zejména skuteč-
nost, že první jmenovaný je
finančním nástrojem dotovaným
z prostředků EU a jeho garan-
tem je ministerstvo zemědělství.
Naopak Program obnovy venko-
va je dotační program financova-
ný z prostředků ryze národ-
ních,“ vysvětluje radní Karlovar-
ského kraje pro životní prostře-
dí Luboš Orálek. V současnosti
je k dispozici pouze pracovní
verze Programu rozvoje venko-
va, vycházející z podmínek
Evropské komise, avšak v mno-
hém specifikovaná pro české
podmínky. 

Ačkoli tedy nelze ještě přesně
konkretizovat podrobnosti,
základní fakta jsou už nyní

neměnná. Jednotlivými  priorit-
ními osami, ze kterých bude
možné čerpat finanční prostřed-
ky, budou Konkurenceschop-
nost zemědělského a lesnického
sektoru, Životní prostředí/
obhospodařování území, Širší
rozvoj venkova ve spolupráci se
zemědělstvím i mimo ně
a LEADER.

„Vzhledem ke skutečnosti, že
doposud nebyl schválen rozpo-
čet EU na další období, není ani
zřejmý finanční rámec určený
pro tento dotační program. Stej-
ně tak se dosud vyjednává o pro-
centním rozložení jednotlivých
prioritních os. Již nyní lze ale
předpokládat, že největší objem
finančních prostředků bude
směřován do Osy 3, tedy právě
do rozvoje venkova,“ míní L.
Orálek. 

V současnosti je pracovní

verze daného dokumentu k dis-
pozici na webových stránkách
ministerstva zemědělství
(h t tp ://www.mze .cz/a t ta -
chments/PRV_1_DEFDEF_ver
ze_3.10.05.pdf).

Vzhledem k faktu, že se
opravdu doposud jedná o pra-
covní verzi, může ji široká
odborná veřejnost připomínko-
vat. Ministerstvo zemědělství
předpokládá, že by Program
rozvoje venkova měl být připra-
ven ve finální verzi ke schválení
počátkem roku 2006. „O dalších
dotačních možnostech a zejmé-
na o Programu rozvoje venkova,
který je pro rok 2006 v gesci
Karlovarského kraje připravo-
ván ve výrazné obměně, i právě
ve vazbě na potřeby přípravy na
další programovací období,
budeme informovat,“ doplňu-
je L. Orálek.                          -RED-

Program rozvoje venkova umožní získat peníze z EU

Možnost aktivně se podílet na
podobě plánů oblastí povodí řek
získají poprvé v historii občané
Karlovarského kraje i dalších
oblastí v České republice. Nejšir-
ší veřejnost se tak bude moci

vyjádřit a v důsledku i ovlivnit
výslednou podobu každého
plánu pro příslušnou oblast.
Občané mohou podávat své
náměty a připomínky pro řešení
významných vodohospodář-
ských problémů, popřípadě se
veřejně vyjádřit k časovému
harmonogramu pro postup zpra-
cování těchto plánů. Každý tak
má nyní možnost podílet se na
návrzích opatření vedoucích
k dosažení dobrého stavu povr-
chových a podzemních vod,
a tím přispět ke zlepšení kvality
našeho nejbližšího okolí. Zpraco-
vání plánů oblastí povodí vyply-
nulo ze Směrnice o vodní politice
odsouhlasené a přijaté všemi
členskými státy EU v prosinci
2000. Hlavním krédem je heslo
„voda nezná hranic“ a cílem pak
dosažení dobrého ekologického

stavu všech vod nejpozději do
konce roku 2015. Plány budou
sloužit jako nástroj při rozhodo-
vání všech vodoprávních úřadů
a současně budou důležitým
strategickým dokumentem pro
územní plánování.

„V loňském roce v rámci pří-
prav Plánu oblasti povodí Ohře
a Dolního Labe provedl státní
podnik Povodí Ohře ve spoluprá-
ci s krajskými úřady analýzu vše-
obecných a vodohospodářských
charakteristik. Zhodnotil dopad
lidské činnosti na stav povrcho-
vých a podzemních vod a nechal
zpracovat ekonomickou analýzu
užívání vod v dané oblasti,“ uvedl
radní Karlovarského kraje pro
životní prostředí Luboš Orálek. 

„V letošním roce probíhá dopl-
nění doposud chybějících dat
a zároveň další přípravné práce

týkající se zejména návrhu časo-
vého plánu a harmonogramu
prací pro pořízení Plánu oblasti
povodí Ohře a Dolního Labe spo-
lečně s přípravou výčtu význam-
ných vodohospodářských pro-
blémů v daném území,“ doplňu-
je L. Orálek. 

V nadcházejících letech pak
čeká správce povodí a krajské
úřady důležitý proces, kterým je
SEA, a především pak reálné
vypracování prvního návrhu
Plánu oblasti povodí Ohře a Dol-
ního Labe a jeho předložení
k připomínkování široké veřej-
nosti. A to tak, aby jeho konečný
návrh mohl být nejpozději do
konce roku 2009 schválen kraji
a od roku 2010 mohl být plně
využit pro potřeby všech zainte-
resovaných vodohospodářských
stran.                                     -RED-

K plánům se může poprvé vyjádřit veřejnost

Ing. Luboš Orálek

Velká kampaň za třídění odpa-
dů v Karlovarském kraji začala
v těchto dnech pod heslem
„Nebuďte líní, třiďte odpad“. Na
akci se společně podílí Karlovar-
ský kraj, agentura Eko-Kom
a Regionální rozvojová agentura
Egrensis. 

V souvislosti s touto akcí
pozval radní Karlovarského kraje

pro životní prostředí Luboš Orá-
lek představitele všech obcí
kraje na související semináře
„Třídíme lépe – za podpory Eko-
Komu.“ 

„Na seminářích získali zástup-
ci měst a obcí praktické zkuše-
nosti s odděleným sběrem využi-
telných složek komunálních
odpadů. Semináře se uskutečni-
ly ve všech velkých městech

Karlovarského kraje – v budově
našeho úřadu i na jednotlivých
městských úřadech v Ostrově,
Aši, Sokolově, Mariánských Láz-
ních, Chebu a Kraslicích,“ říká
radní Luboš Orálek.

Zároveň s těmito semináři pro-
bíhá v médiích propagační kam-
paň za zlepšení třídění běžného
komunálního odpadu. „Ta je
zaměřená na ovlivnění chování

všech občanů s cílem přesvědčit
obyvatele regionu o užitečnosti
třídění odpadů, jehož logickým
důsledkem je zlepšení životního
prostředí, a tím života každého
z nás. S touto propagací se setká-
me i při akcích zaměřených
například na děti. Cílem je zlepšit
stav třídění odpadů, který je
v Karlovarském kraji ve srovnání
s jinými na velmi nízké úrovni,“
doplňuje L. Orálek.                 -RED- 

Vážení čtenáři,
současná etapa světového eko-

nomického a společenského
vývoje je charakterizována tím,
že celkovou úroveň, význam
a budoucnost jednotlivých států
a jejich uskupení určuje rozvoj
vědy a vzdělání, informací
a informačních technologií,
které čím dále více a rychleji
nahrazují tradiční materiální
zdroje, suroviny a manuální
práci. Hodnota poznání a důleži-
tost vzdělání se prudce zvyšují. 

Nechceme-li, aby se naše
země stala postupně pouhým

zdrojem laciné pracovní síly, ale
aby se naopak stala tím, kdo
poskytuje ostatním rozvinutou
techniku, software, inovace,
vzdělané lidi a vysoce kvalifiko-
vané odborníky, musí se rozsah,
úroveň a kvalita vzdělávání
našich občanů stát prioritou.

V současné době je nutno se
začít vyrovnávat s nepříznivým
demografickým vývojem, který
ovlivňuje efektivitu fungování
stávající vzdělávací soustavy,
a proto je nezbytné na tuto situa-
ci reagovat a přistoupit k takové
optimalizaci sítě středních škol
v kraji, která ve svém důsledku
přinese zefektivnění vynakláda-
ných finančních prostředků za
současného zlepšování úrovně
a kvality vzdělávání. 

A právě zlepšení úrovně a kva-
lity vzdělávání bylo a musí být
hlavním cílem projektu optimali-
zace škol a školských zařízení
zřizovaných Karlovarským kra-
jem, přičemž důležitou součástí
cesty směřující k dosažení toho-
to cíle je i hledisko ekonomické.
Cílem integračních procesů je
přitom zejména zlepšení využití
stávajících kapacit a potenciálu
škol, jejich vybavení a odbornos-

ti pedagogů, kvalitnější a širší
nabídka vzdělávacích služeb
(a to nejen pro žáky školy
v rámci počátečního vzdělávání,
ale i pro další vzdělávání dospělé
populace), možnost vzájemného
obohacování jednotlivých směrů
vzdělávání a také odstraňování
dosavadních bariér mezi nimi.
Dalším přínosem bude přizpůso-
bení vzdělávací cesty individuál-
ním potřebám a zvýšení horizon-
tální prostupnosti (možnost pře-
stupu na jiný obor vzdělání
umožňuje odsunout definitivní
rozhodnutí a snižuje neúspěš-
nost při vzdělávání).

Již při tvorbě tohoto projektu
byli si jeho iniciátoři i tvůrci vědo-
mi toho, že projektované více či
méně radikální změny nemohou
nevyvolat konfliktní situace. Je
skutečností, že změny, ke kterým
dochází, mohou být a také jsou
pro někoho nepříjemné, nevýhod-
né a těžko přijatelné. Třeba proto,
že mají na někoho nepříznivý eko-
nomický dopad, že někdy zname-
nají ztrátu určitých osobních
výhod, ztrátu prestižního postave-
ní či dokonce – v krajních přípa-
dech – i ztrátu stávajícího zaměst-
nání. Nikdo z těch, kdo projekt

připravovali, nemá žádnou radost
z toho, že tyto průvodní – pro
někoho nepříjemné - jevy existují.
Nemohli jsme se jim však zcela
vyhnout, neboť má-li být dosaže-
no požadovaného výsledku, tj.
zkvalitnění výuky a vzdělávání
občanů, nebylo možné zvolit
cestu nejmenšího odporu a při-
stoupit k pouze kosmetickým
změnám. To by se nám všem
v budoucnu zcela jistě vymstilo.
Pokud je v souvislosti s uvede-
ným projektem leckdy vyvolává-
no vzrušení, panika a hysterie,
rozhodně nejsou namístě a je
třeba položit si otázku, zda tato
kampaň není uměle vyvolávána či
podporována těmi, pro něž je opti-
malizace z různých čistě osob-
ních důvodů nevýhodná či nepří-
jemná, těmi, kteří jí využívají pro
své zviditelnění či získání politic-
kých bodů, případně těmi, kteří si
od negativní publicity slibují zvý-
šení prodejnosti svých tiskovin.

Všichni jsme teprve na počát-
ku neprošlapané cesty, na které
se budeme pravděpodobně potý-
kat i s potížemi, omyly a neporo-
zuměním. Jsme však přesvědče-
ni, že je to cesta správným smě-
rem.                ING. KAMIL ŘEZNÍČEK, (ODS)

Ing. Kamil Řezníček

lovo zastupitele
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www.kr-karlovarsky.cz

Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: 353 564 928, 353 561 932 
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Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.kalibra.cz

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

Jsme tu pro vás volejte:

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA
Jindřich Moudrý: 777 200 529

Ondřej Motlík  777 200 008
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inzerce

Přejeme všem našim zákazníkům i obchodním partnerům
spokojené prožití Vánoc a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2006

P¯ÌjemnÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘, 
hodnÏ ötÏstÌ a osobnÌch ˙spÏch˘ v novÈm roce 

p¯ejeme vöem naöim z·kaznÌk˘m i obchodnÌm partner˘m.
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HYPOHYPOTÉKY ŠVECTÉKY ŠVEC
Ing. Petr Švec, hypoteční makléř

NEJŠIRŠÍ NNEJŠIRŠÍ NABÍDKA HYPOABÍDKA HYPOTÉKTÉK
NOVINKA!!! HYPOTÉKA BEZ PŘÍJMU 

• Zajistíme nejlevnější hypotéku na trhu • 
• Individuální přístup • Hypotéky od 300.000,- Kč • 

• Kompletní servis zdarma • Ušetříme Vám čas i peníze • 

Kanceláře: Karlovy Vary, Západní 3 (1. poschodí), tel. 776 861 711
Cheb, Májová 23 (2. poschodí), tel. 737 919 184
Plzeň, Sedláčkova 20 (2. poschodí), tel. 776 861 711

Zahájena nová výstavba
ve Zbrojnické ulici

Ve dvou etapách 
bude ve Zbrojnické ulici 
v Karlových Varech-
-Drahovicích postaveno 
47 nových bytových
jednotek

Velikosti:
od 32 m2 do 109 m2
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inzerce

„Zpřístupnili jsme jihovýchod-
ní část prostoru našeho vojen-
ského újezdu v sousedství Valče.
Od začátku roku 2006 zpřístupní-
me další prostor v jižní části.
V průběhu dalších let máme
v úmyslu zpřístupnit turistické
veřejnosti ještě část západního
prostoru,“ říká přednosta újezd-
ního úřadu Hradiště pplk. Peter
Delamária.

O částečném otevření hranic
vojenského újezdu jednala armá-
da s vedením Karlovarského
kraje čtyři roky.

„Jsme rádi, že Armáda ČR
vyslyšela žádosti kraje a dotče-

ných obcí a zpřístupnila část pro-
stor svého území veřejnosti.
Díky tomu se v našem kraji obje-
ví další možnosti pro pěší i cyklo-
turistiku, navíc v dosud téměř
nedotčené lokalitě v hraniční
části vojenského újezdu Hradiš-
tě. Po dohodě s armádou Karlo-
varský kraj v budoucnu pomůže
s vybudováním turistických zna-
ček a informačních tabulí pro
návštěvníky,“ říká hejtman Josef
Pavel.

Hranice prostoru otevřeného
pro veřejnost tvoří silnice, která
je po celém úseku označena
tabulemi s informacemi pro

turisty, že za cestou už je veřej-
nosti nepřístupný vojenský pro-
stor. 

„Samozřejmě, že zpřístupnění
části vojenského území, který
sousedí s výcvikovým prostorem
armády přináší pro návštěvníky
určitá omezení. Nebude možné
v prostoru nocovat, stanovat,
tábořit či rozdělávat ohně, kon-
trolovat budeme také dodržování
hranic. V případě, že turisté
vstoupí na území, které pro ně
není určené, nemůžeme ručit za
jejich zdraví a bezpečnost. Je
proto v zájmu všech, aby dodržo-
vali hranici, kterou jsme dosta-
tečně viditelně vyznačili. Pokud
by došlo k opakovaným přestu-
pům hranice, musela by armáda
celý prostor opět uzavřít, což si
nepřejeme a věříme, že návštěv-
níci si vystačí s nádhernou příro-
dou a krajinou, která na ně
čeká,“ doplňuje Peter Delamária.

Co se vojenské techniky
a munice týká, je pravděpodob-
nost, že zde turisté něco najdou
stejná, jako v normálně přístup-
ných lesích. Každý případný
nález vojenského materiálu je
třeba nahlásit armádě, nebo poli-
cii. S kým se turisté pravděpo-
dobně setkají v nově otevřeném
území jsou pracovníci vojen-
ských lesů, kteří zde provádějí
běžné hospodářské práce. 

Podrobné informace o zpří-
stupňovaných částech vojenské-
ho újezdu Hradiště získáte na
Újezdním úřadu vojenského
újezdu Hradiště v ulici 1. máje č.
3 v Karlových Varech, nebo na
obecních úřadech obcí, které
s prostorem sousedí. Po novém
roce by se mly informace pro
návatvníky objevit také na webo-
vé adrese: www.vojujezd-hradis-
te.cz

RED

Vojenský újezd je přístupný pro turisty
Armáda České republiky na základě provedených analýz začala
zpřístupňovat části vojenských újezdů veřejnosti. Okrajové části
vojenských prostorů, které armáda k výcviku téměř nevyužívá
budou při dodržování určených podmínek přístupné k provozování
turistiky a cykloturistiky. V rámci Karlovarského kraje je tak od 
1. 12. 2005 možné navštívit první zpřístupněnou část vojenského
újezdu Hradiště, nedaleko obce Valeč.

Pravidelné setkání hejtmana se starosty měst a obcí Karlovar-
ského kraje se tentokrát uskutečnilo v novém sále krajské kni-
hovny. V pátek 2. prosince 2005 si více než 80 starostů a zástupců
obcí vyslechlo aktuální informace z dopravy, zdravotnictví, škol-
ství, kultury a dalších oblastí a poté s vedením kraje diskutovali
o problémech svých obcí. Součástí programu byla i prohlídka
celého objektu knihovny. „Představili jsme starostům toto cent-
rum, aby mohli informovat své občany o tom, kam se mohou
vydat za dobrou knihou, za informacemi a za vzděláním,“ uvedl
hejtman Josef Pavel.                                                                -RED-

HEJTMAN SE RADIL SE STAROSTY V KNIHOVNĚ

Informace o přijímacím řízení
pro školní rok 2006/2007

Vzhledem k tomu, že právě tento čas, především pak začátek nového
roku, jsou obdobími uvažování nad tím, na kterou školu podá ucha-
zeč o střední vzdělávání přihlášku, doporučujeme rodičům žáků 9.
ročníků základních škol a případným dalším uchazečům o středním
vzdělávání, aby při svém rozhodování pro lepší orientaci využívali
zejména brožuru s názvem „Informace o studiu na středních školách
v Karlovarském kraji“, vydanou ve spolupráci ÚP Cheb, ÚP Karlovy
Vary a ÚP Sokolov, která obsahuje přehled oborů vzdělání, do kterých
mají střední školy v kraji záměr přijímat uchazeče pro školní rok
2006/2007. Podrobné informace jsou kompetentní sdělit i výchovní
poradci působící na jednotlivých základních školách.

V této souvislosti dále upozorňujeme na ustanovení § 3 odst. 2
vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organiza-
ci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle něhož
je ředitel střední školy povinen do konce ledna příslušného kalendář-
ního roku stanovit a zveřejnit nejvyšší možný počet přijímaných
uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy
vzdělávání. Teprve tato informace je tedy konečná a závazná pro nad-
cházející přijímací řízení.

S ohledem na proces optimalizace sítě středních škol v kraji, v jehož
rámci dojde s účinností od 1. července 2006  ke sloučení některých
z nich, upřesňujeme, že uchazeči  přijatí ke střednímu vzdělávání ve
slučované, tzn. 1. července 2006 zanikající škole, se tímto dnem
automaticky stanou žáky školy nástupnické a dokončí tak studium
v oboru vzdělání, na který byli řádně přijati, pod hlavičkou této školy.  

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Svaz Pomocných technic-
kých praporů považuje za svou
povinnost upozornit vdovy po
příslušnících útvarů PTP –
vojenských táborů nucených
prací v letech 1950–1954, kteří
v nich byli zařazeni nejméně 12
měsíců a měli tzv. politickou
klasifikaci „E“, že podle nového
zákona č. 357/2005 Sb. mají při
splnění jmenovitých podmínek
nárok na pravidelný měsíční
zvláštní příspěvek k důchodu.
Nárok na něj mají ženy pétépá-
ků bez ohledu na dobu, kdy
ovdověly. 

Svaz PTP ČR doporučuje
vdovám, jejichž manžel-pétépák
zemřel v době, kdy ještě nemo-

hl být rehabilitován (tj. do roku
1991) a nebylo dosud požádáno
o jeho mimosoudní rehabilitaci,
aby na okresní správě ČSSZ
požádaly o vyplnění žádosti
o tento zvláštní příspěvek s tím,
že potvrzení o službě zemřelé-
ho manžela doručí dodatečně.
To jim zprostředkuje Okresní
klub Svazu PTP ve spolupráci
s ministerstvem obrany.

Bližší informace získají žada-
telky v Okresním klubu svazu
PTP (p. Soukup, tel.
353 902 020, nebo ing. Blažek,
tel. 353 224 963), případně na
Okresní správě ČSSZ, která jim
vyplácí důchod.

-RED-

Upozornění Svazu PTP
ČR vdovám

Historie karlovarské záchranné
služby se datuje od 10. 5. 1977.
V té době vyjela sanitka Škoda
1203 poprvé do ulic. Tehdy
záchranka spadala pod ARO
Nemocnice Karlovy Vary a slouži-
lo se pouze na jednu směnu od
7.00 do 15.00 hodin. V roce 1983
byl zaveden dvousměnný provoz,
a to od 7.00 do 15.00 hodin a od
15.00 do 22.00 hodin. V roce 1994
se přesunula zdravotnická
záchranná služba  pod křídla
dopravní zdravotní služby a vznik-
la tak Záchranná a dopravní zdra-
votní služba Karlovy Vary (ZDZS
Karlovy Vary). O tři roky později,
tedy v roce 1997 jsme byli nuceni
opustit areál nemocnice a přestě-
hovat se na periférii města do
Plzeňské ulice. V listopadu 1998
nastalo další velké stěhování a to
do bývalých kasáren ve Dvorech. 

1. srpna roku 2000 se otevřelo
výjezdové stanoviště RLP v Ostro-
vě a o dva měsíce pak v Toužimi.

6. února 2002 byl jmenován
ředitelem záchranky Ivo Tukin-
ski. Po příchodu začala komplet-
ní rekonstrukce našeho sídla
v Karlových Varech-Dvorech.
Veškerý provoz tehdy probíhal
doslova v bojových podmínkách. 

28. září 2002 měla široká
veřejnost poprvé v historii mož-
nost shlédnout něco málo z naší
práce. Akce se konala na stadio-
nu v Tuhnicích a mimo jiné jsme
předvedli ošetření pacienta
s poraněnou páteří.

1. července 2003 jsme koneč-
ně oficiálně spustili provoz nové-
ho zdravotnického operačního
střediska nebo-li dispečinku. 24.
dubna 2004 jsme poprvé otevřeli
své dveře široké veřejnosti
a zároveň tak oslavili 10 let od
vzniku Záchranné a dopravní
zdravotní služby Karlovy Vary.

Pokračování příště

Nová etapa karlovarské
záchranky
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V novém multifunkčním informačním centru kraje je k dispozici:
• velký prostor pro volný výběr ve fondu knihovny, včetně studijní galerie

• oddělení pro nevidomé, do kterého je dobrý přístup díky naváděcímu systému – celá budova je řeše-
na jako bezbariérová, takže je snadno dostupná i pro imobilní spoluobčany, do budoucna se počítá i
se zaměstnanci–vozíčkáři

• oddělení pro děti

• A-klub, který převezme služby hudebního oddělení a navíc nabídne knihy, časopisy a CD ROMy (pří-
lohy k časopisům) z oboru počítačů, z beletrie např. oblast fantasy; je tu i keyboard pro možnost hry
nebo komponování, zájemci budou moci hrát i stolní hry včetně Stiga hokeje

• v horních půjčovnách jsou mj. k dispozici dokumenty o regionu, historická i novodobá balneologická
literatura, cizojazyčné fondy

• veřejnost bude mít ve větší míře možnost přístupu na internet

• v přízemí je víceúčelový sál až pro 150 osob

• počítačová učebna se špičkovým vybavením včetně interaktivní tabule SmartBoard
• samoobslužné odbavovací zařízení na výpůjčky (self-check)
• součástí objektu je kavárna s novinami a výstavním prostorem
• u vstupu do budovy je soustava dřevěných sedaček „Sluneční lázeň“, kde je možné za hezkého poča-

sí posedět

Krajská knihovna – multifunkční informační centrum regionu

INFORMACE O PRŮBĚHU REKONSTRUKCE A FINANCOVÁNÍ:

- výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo podle zákona o veřej-
ných zakázkách č. 40/2004 Sb.

- zadávací dokumentaci si vyžádalo 10 zájemců
- zadavatel obdržel 9 nabídek
- vítězem výběrového řízení se stalo sdružení firem TIMA, spol. s r.o. K.

Vary, Metrostav, a. s. Praha, BAU-STAV, spol. s r.o. K. Vary, bss Báňská
stavební společnost, s r.o. Sokolov, zastřešené firmou TIMA, spol. s r.o.
K. Vary

- smlouva o dílo na realizaci stavby byla podepsána 24. 1. 2005
- realizace stavby začala 27. 1. 2005
- stavba byla dokončena 31. 8. 2005
- kolaudace stavby proběhla 7. 10. 2005
- kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 1. 11. 2005
- celkový náklad stavby činí 88,5 mil. Kč vč. DPH
- zdroje financování: 80 % – SROP, opatření 3.1 Infrastruktura 

pro rozvoj lidských zdrojů v regionu
12 % státní rozpočet ČR

8 % – Karlovarský kraj

Největší změnou je vznik A-klubu, který absorbuje činnost býva-
lého hudebního oddělení. Navíc nabízí část beletrie a z naučné lite-
ratury vedle hudební tématiky také oblast počítačů. Další novinkou
je změna systému půjčování hudebních médií. Budou mít prodlou-
ženou výpůjční lhůtu na čtrnáct dní. V A-klubu je k dispozici i key-
board, na který mohou návštěvníci hrát nebo na něm komponovat
hudbu. Podobně jako v jiných odděleních, i zde budou k dispozici
stolní hry. 

Přestože je fond knihovny strukturován do oddělení, všichni
návštěvníci se mohou po budově volně pohybovat, nechceme jednot-
livé provozy separovat a předurčovat, pro jakou uživatelskou skupinu
je daný prostor připraven. Teprve v okamžiku, kdy si čtenář bude chtít
půjčit něco domů, musí projít odbavením u centrálního pultu. Výjim-
kou jsou hudební média, která si zájemci půjčují přímo v A-klubu.

V půjčovnách jsou knihy, včetně příruční knihovny, hudební
média a poslední ročníky časopisů dostupné ve volném výběru.
Umožňuje to elektronický ochranný systém, který zajišťuje doku-
menty proti krádeži.

Přímo v půjčovnách knihovna připravuje pokračování pravidel-

ných akcí – např. anglických seminářů, čtení nahlas, schůzek zájmo-
vých skupin – např. paličkování.

Oblast jazykového vzdělávání bude rozšířena o promítání anglic-
kých filmů, (v originálním znění s anglickými titulky).

Návštěvníci knihovny mohou využívat databáze Automatizované-
ho systému právních informací – plných textů všech českých práv-
ních předpisů, včetně veškerých aktualizací. Zcela nová je služba
pro uchazeče o zaměstnání, kterou knihovna poskytuje ve spoluprá-
ci s Úřadem práce v Karlových Varech.

V celé budově je dostatek klidových zón pro odpočinek či neruše-
né studium, v centrální hale a ve společenském sále je možnost radi-
ového připojení vlastního notebooku na internet. Před budovou je
sluneční lázeň, kde je možné za hezkého počasí posedět. V přízemí
je kavárna, která m.j. nabízí i různé druhy čajů nebo noviny ke čtení.

Otevírací doba je rozšířena na šest dnů v týdnu až do sedmi hodin
do večera. Podle tohoto harmonogramu budou posíleny i autobuso-
vé spoje.

Všechny plánované činnosti se do zahájení provozu v prosinci
nepodařilo zajistit. Proto doufáme, že nám uživatelé a příznivci kni-
hovny pomohou i svými připomínkami ladit nabízený program do
tvaru, který jim bude co nejvíce vyhovovat.

• knihovna je umístěna v příjem-
ném prostředí, 10 minut jízdy
městskou dopravou od centra,
zastávka 50 m od knihovny

• přímo u budovy dostatek míst
k parkování

• otevřeno pondělí až sobota od 10
do 19 hodin

• budova je bezbariérová a má
navigační systém pro nevidomé

• možnost pronájmu společenské-
ho sálu nebo počítačové učebny

MENU
pro všechny
• klasická knihovní nabídka
• plnotextové databáze
• internet
• stolní hry
• odpočinkové zóny
• kavárna

pro děti
• knihy, časopisy, CD ROMy
• leporela a první čtení pro nej-

mladší čtenáře
• internet
• stolní hry

A-klub
(pro mládež, hudební nadšence 
a lidi mladé duchem)
• knihy, časopisy o hudbě a počíta-

čích, sci-fi 
• hudební CD, LP a kazety
• noty a zpěvníky
• keyboard – možnost hraní a kom-

ponování

pro handicapované
• software pro převod textů do hla-

sové podoby
• speciální softwarová lupa pro

občany se zbytky zraku
• výstava kompenzačních pomů-

cek pro nevidomé
• bezbariérovost stavby
• naváděcí systém pro nevidomé

pro seniory
a všechny další, kteří se chtějí kama-
rádit s počítačem a využívat internet
• kurzy počítačové gramotnosti

(základní i pro pokročilé)

Náměty, připomínky a dotazy posílejte na
adresu: knihovna@knihovnakv.cz nebo piště
do knihy návštěv na www.knihovna.kvary.cz

Co nového ve službách knihovny ve Dvorech
Krajská knihovna Karlovy Vary chce v nové budově ve Dvorech pro
návštěvníky připravit natolik příjemné prostředí a služby, aby jim
stálo za to trávit tu svůj volný čas.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Hejtman Josef Pavel daroval krajské knihovně knihu Heraldika Čes-
kých zemí od Jiřího Loudy, který je také autorem českého státního
znaku a prezidentské standardy.
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www.skoda-auto.cz

ŠkoFIN

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

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

www.autospektrum2000.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO   modelu 
Fabia Sedan: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km 

PRO TY, KDO VĚŘÍ 
KLASICKÝM ČESKÝM TVARŮM 

100
   

SIMPLY CLEVER

LET
HISTORIE AUTOMOBILŮ

2

FABIA SEDAN V LIMITOVANÉ SÉRII JIŽ ZA 249 900 Kč
Pojďte si k nám prohlédnout český vůz, který má charakter a tvar klasické limuzíny s tříprostorovým uspořádáním a bohatou základní výbavu, 
např.: • airbag řidiče • posilovač řízení • volant nastavitelný ve dvou osách • zadní dělená sedadla
Vůz Fabia Sedan si můžete obohatit o dva cenově zvýhodněné pakety: • paket bezpečí • paket pohodlí
Líbí se Vám naše nabídka? Rádi Vás uvidíme! 

ŠkodaOctavia Tour
• akční model již od 369 900,- Kč
• Octavia Combi s možností odpočtu DPH

ŠkodaSuperb
• nová atraktivnější cena od 519 900,- Kč

Nová ŠkodaOctavia
• již od 424 900,- Kč
• bezkonkurenční prostor ve své třídě
• Nová Octavia Combi s možností odpočtu DPH

Zveme Vás na předváděcí jízdu

www.kr-karlovarsky.cz

Strategic Consulting, spol. s. r. o.,
vedoucí vydavatelství tiskových 
periodik pro krajskou a místní 
samosprávu, hledá právě vás: 

Obchodní zástupce 
pro noviny Karlovarský kraj
Nabízíme: • práci pro prestižní krajské

médium • jistotu silného zázemí • kvalitní
produktové a obchodní školení • výdělek

ovlivněný pouze vlastním výkonem •
obchodní materiály 

Práce je vhodná i pro studenty či seniory.
Nevyžadujeme živnostenské oprávnění. 

Více info na www.ceskydomov.cz 
Vaše profesní C.V. očekáváme na e-mailu

mayerova@consultants.cz nebo faxem:
224 816 818 

Telefon: 604 206 419 

KOUPÍM byt
za zajímavou cenu.
Možno zadlužený, před vystěhováním nebo exekucí,

s právní vadou nebo neoprávněným uživatelem.

SC-51023/3  
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Děkujeme všem zákazníkům, 
obchodním partnerům i zaměstnancům

za celoroční spolupráci a přejeme

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2006

www.veltaplustea.com www.veltaplustabacco.com 
Závodu Míru 790, 360 17 KARLOVY VARY-Stará Role

Tel.: 353 447 444, Fax: 353 447 445, e-mail: info@veltaplus.cz 
SC-51842/1 

SC-51829/1

Okénko ředitele

www.ceskydomov.cz

Cenu Sdružení českých spotře-
bitelů nazvanou Spokojený zákaz-
ník předal v pondělí v budově
Krajského úřadu Karlovarského
kraje hejtman Josef Pavel. Tento
prestižní titul získali: Dušan Mar-
tinec – BISHOP, Spolek přátel Sta-
rého Chebu – Kavárna Bartholo-
meus, Jiří Dubjak – Autoškola
DUBJAK, Pavel Škapík – Kino
Panasonic, TECHMOBIL CHEB,
s. r. o. – prodejna pro truhláře,
zámečníky a další, de Wolf, s. r.
o. – pohřební a úklidové služby,
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ
SERVIS, s. r. o. – úklidové služby,
parkoviště, Josef Křížek – Zámeč-
nictví, řeznictví a uzenářství,
ELČI, s. r. o. – Montáže, opravy,
revize a zkoušky vyhrazených el.
zařízení, Zdeněk Korch – klempíř-
ství, Václav Ponikelský – Knihku-
pectví a infocentrum, Repre,
pekařství a cukrářství, spol. s r. o.
a MUDr. Zdeněk Vlasák – Zdravá
výživa.

„Ocenění vyjadřuje, že firma,
která ho získala, trvale poskytuje
služby v oboru svého podnikání
v souladu s očekáváním spotřebi-
tele, právními předpisy a dostateč-
ným servisem,“ uvedl hejtman
Josef Pavel. Při rozhodování o lau-
reátech komise ustavená při Sdru-
žení českých spotřebitelů přihlíže-
la také k tomu, jakou image má

konkrétní firma mezi spotřebiteli,
podnikateli a místní samosprávou.
Spokojenost spotřebitele je podle
sdružení vnímána jako významný
faktor dopadů způsobených rozdí-
ly trhu v jednotlivých krajích, mik-
roregionech, městech a obcích.
Na základě například zveřejňova-
ných cen vybraných výrobků

a služeb je patrné, že regionální
rozdíly jsou významné. 

Sdružení proto hodlá prosadit
aplikaci takových nástrojů, které
by vedly ke snižování rozdílů
v úrovni poskytovaných služeb,
tedy i v oblastech souvisejících
s podporou regionálního rozvoje. 

-RED-

Jak se budou CRM vyvíjet
do budoucnosti?

Jsou před námi ještě dvě
etapy, ve kterých by postupně
mělo dojít mimo jiné i k legisla-
tivním změnám a odstranění
přebytečných administrativních
úkonů. Živnostenské úřady by
v budoucnosti, pokud dojde
k patřičným legislativním změ-
nám, mohly zajistit podnikateli
výpis z rejstříku trestů, tzv.
potvrzení o bezdlužnosti u FÚ,
případně  potvrzení o tom, že
podnikatel nemá nedoplat-
ky na platbách
poj is tného
na sociál-
ním zabez-
p e č e n í
a přís-

pěvku na státní politiku zaměst-
nanosti, dále živnostenské
úřady budou zajišťovat předání
vyplněných formulářů přísluš-
ným orgánům státní správy
(FÚ, OSSZ, ÚP). 

V budoucnosti by podnikatel
neměl běhat z jednoho

úřadu na druhý,
ale měla by

p o s t a č i t ,
aspoň pro

z a č á t e k ,
návštěva živ-
nostenského

úřadu. Pří-
s l u š n é

legis-
lativ-

n í

změny jsou zatím v připomínko-
vém řízení a teprve se uvidí, kdy
bude celý projekt naplno spuš-
těn. 

Chci podnikat, kde mám
zaregistrovat svou činnost?

Pokud hodláte podnikat podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živno-
stenském podnikání, ve znění
pozdějších změn a doplňků,
obraťte se na místně příslušný
obecní živnostenský úřad podle
vašeho bydliště. Právnická
osoba, která hodlá provozovat
živnost , je povinna to oznámit
živnostenskému úřadu místně
příslušnému podle svého sídla. 

V Karlovarském kraji je sedm
obecních živnostenských úřadů.
Předkládáme jejich seznam
s uvedením územní působnosti.  

1. Městský úřad Aš – odbor
obecní živnostenský úřad

Kamenná 52, 352 01 Aš
tel.: 354 524 211
fax: 354 524 242 
Územní působnost pro obce: 
Aš, Hazlov, Hranice, Krásná,
Podhradí

Dokončení v příštím čísle

Sdružení spotřebitelů
ocenilo podnikatele

V dnešním okénku naváže ředitel Krajského úřadu Karlovarského
kraje Roman Rokůsek na minulý díl, kdy vysvětloval funkci Cent-
rálních registračních míst (CRM).

Ing. Roman Rokůsek,
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje

Cenu Sdružení českých spotřebitelů nazvanou Spokojený zákazník pře-
vzalo několik podnikatelů z regionu. 

SC
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Až do 22. prosince letošního roku bude částečně omezen pro-
voz na silnici I. třídy v úseku Horní Lomany–Vojtanov. Probíhá tu
za plného provozu oprava vozovky. Informoval o tom odbor dopra-
vy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského
kraje. V pracovní době bude provoz na rekonstruované části
vozovky sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen semafory. Po
skončení pracovní směny bude doprava v obou směrech obnove-
na. Řidiči by proto v tomto úseku měli dbát zvýšené opatrnosti
a plně se věnovat řízení svého vozidla.                                      -RED-

Karlovarský kraj neustále investuje miliony do oprav silnic

Dopravní obslužnost v kraji pro rok 2006
Návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti pro rok 2006 projednali radní Karlovarského kraje na svém listopadovém zasedání.

K zabezpečení dopravní obslužnosti drážní a veřejnou linkovou dopravou je navržena částka v celkové výši 285,5 mil. korun. Z té bude
čerpáno 119 mil. na autobusovou dopravu (z toho na žákovské jízdné 7,5 mil.) a 166 mil. korun na dopravu drážní (z toho na žákovské
jízdné 6 mil.). Celková navržená částka obsahuje rovněž dvoumilionovou rezervu na nepředvídatelné vícenáklady spojené s objížďkami
a uzavírkami silnic a mostů. „Kraj v příštím roce nebude dotovat ty spoje, které obyvatelé regionu téměř nevyužívají. Jde o prokázané pří-
pady, kdy spoj za 200 dní využilo pouze 30 lidí,“ říká první náměstek hejtmana Jan Zborník. „Tam, kde dochází k takzvanému souběhu –
to znamená, že ve stejném čase jede po stejné trase vlak i autobus, musí kraj ze zákona dotovat drážní dopravu,“ připomíná náměstek Zbor-
ník a dodává: „Většina souběhových autobusových spojů je pro dopravce komerčně výhodná, takže je předpoklad, že rušeny nebudou.“
Konečné slovo k návrhu zabezpečení základní dopravní obslužnosti budou mít zastupitelé kraje na svém jednání 15. prosince.          -RED-

POZOR NA UZAVÍRKU U VOJTANOVA

Bezodkladné statické zajištění si vyžádala
kvůli zjištěnému havarijnímu stavu silnice III.
třídy z Oloví do Anenského údolí. Násyp silniční-
ho tělesa totiž začal vykazovat značnou nestabili-
tu a hrozilo reálné nebezpečí sesuvu svahu na
železniční trať Sokolov–Oloví–Kraslice–Klin-
genthal. Odborníci proto navrhli statické zajiště-
ní násypové části zemního tělesa silnice v délce
cca 190 m v úseku mezi stávajícími opěrnými stě-
nami. V rámci stavby byla založena opěrná zeď
pomocí mikrozápor a šikmých pilot, vybudovány
gabionové konstrukce a betonáž železobetono-

vého trámce a římsy opěrné zdi. Součástí stavby
bylo také osazení záchytných bezpečnostních
zařízení a provedení nových vozovkových vrstev
v celé šířce komunikace. 

„Každá rekonstrukce je vždy provázena nepří-
jemným omezením dopravy,“ říká hejtman Josef
Pavel a doplňuje: „Věřím, že řidiči přechodnou
dobu trpělivě přečkali, a za to jim patří dík.
Odměnou jim jistě je pohodlná jízda po opravené
komunikaci.“ Karlovarský kraj stálo statické
zajištění a související práce zhruba 10 milionů
korun.                                                            -RED-

Na téměř 100 milionů korun vyšla kompletní
rekonstrukce silnice II/230 z Bečova do Mnicho-
va. Rozsáhlá stavební akce byla financována
v rámci projektu Rekonstrukce a opravy souvis-
lých úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském
kraji a realizovala ji podle výsledků výběrového
řízení firma Stavby silnic a železnic, a. s., odštěpný
závod oblast Čechy západ. 

„Byla provedena celková rekonstrukce vozovko-
vých vrstev v délce cca 5 km, statické zajištění sil-
ničního tělesa v místech rozšíření, celkové opravy

dvou mostů, dále se uskutečnily kompletní opravy
odvodňovacího systému včetně všech propustků,
rekonstrukce stávajících opěrných zdí v délce cca
600 m, záchytných bezpečnostních zařízení a vodo-
rovného dopravního značení,“ uvedl 1. náměstek
hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník. V intra-
vilánu obce Bečov jsou nově osazeny silniční obrub-
níky a je také vyřešeno odvodnění komunikace.
V průběhu stavby byly, ve spolupráci z Českými
drahami, a. s., SDC Karlovy Vary, zrekonstruovány
také dva úrovňové železniční přejezdy.               -RED-

Nová silnice za 100 milionů korun Z Horního Slavkova do Krásna po nové

Cesta do Anenského údolí je bezpečnější

Miroslav Jícha ze zhotovitelské firmy AZ SANACE vysvětluje hejtmanovi Josefu Pavlovi (vpravo) průběh
prací na silnici.

SILNICE POHLTÍ DALŠÍ STAMILIONY

Provoz na nově opravené vozovce zahájil 1. náměstek hejtmana Jan Zborník s krajskou zastupitelkou
Olgou Halákovou (v popředí), za spoluúčasti starosty Horního Slavkova Petra Hanzíka, starosty Bečova
Františka Neuwirtha a starosty Krásna Oto Wieda (v druhé řadě zleva).

Velké opravy vozovek a rozsáhlé
investice do silniční sítě čekají v příš-
tím roce Karlovarský kraj. Krajská
správa a údržba silnic by totiž měla
hospodařit s celkem 676 miliony
korun. Zhruba 350 milionů je připra-
veno na opravy a více než 250 milio-
nů by mělo směřovat do investic. Jak
uvedl první náměstek karlovarské-
ho hejtmana Jan Zborník, zbytek
finančních prostředků půjde na
splátky úvěrů, do rezervního a dal-
ších fondů a také na provoz správy.
Její rozpočet by měl být podle návr-
hu vyrovnaný, zastupitelé ho však
budou schvalovat až na svém posled-
ním letošním zasedání, kde by měl

být odsouhlasen také rozpočet celé-
ho kraje. Kompletní rekonstrukci
podstoupí silnice mezi Údolím
a Horním Slavkovem za 65 milionů
korun, což bude také největší inves-
tice Krajské správy a údržby silnic
v roce 2006. Skoro stejně nákladná
bude i oprava a rozšíření vozovky
z Karlových Varů do Dubiny. Podle
Jana Zborníka je v plánu také
dokončení rekonstrukce čtyř soko-
lovských mostů za zhruba 38 milio-
nů korun, více než 12 milionů pak
bude stát oprava mostu v Kynšper-
ku. Celkem 15 milionů si vyžádá
výstavba první části průtahu
Novým Sedlem a stejnou částku je

třeba vynaložit i na dokončení oprav
komunikace z Karlových Varů do
Nejdku. Na zhruba 26 milionů pak
přijde výměna poškozených povr-
chů vozovek. Podle náměstka Jana
Zborníka je vyčleněno také 46 mili-
onů korun na údržbu silnic I. třídy,
kterou platí Ředitelství silnic a dál-
nic. Na stejnou činnost na silnicích
nižších kategorií je v rozpočtu při-
praveno 215 milionů korun. Rekon-
strukce opěrných zdí má stát 5 mili-
onů korun, odvodnění silnic 10 mili-
onů a vodorovné silniční značení 5
milionů korun. Částku 10 mi-lionů
korun si vyžádá i výměna všech
dopravních značek za reflexní.

SC-51800/1 

inzerce

Nově opravenou vozovkou II. třídy z Horního
Slavkova do Krásna už jezdí řidiči. Dostali tak od
Karlovarského kraje dárek k nadcházejícím
Vánocům. Rozsáhlá stavební akce byla zahájena
koncem letošního května a vyžádala si náklady
přesahující 41 milionů korun. „Celá stavba byla
realizována v rámci projektu nazvaného Rekon-
strukce a opravy souvislých úseků silnic II. a III.
třídy v Karlovarském kraji, včetně oprav a rekon-
strukcí všech součástí, za účelem zvýšení zbyt-
kové životnosti. Byla financována ze schváleného

úvěrového rámce na uvedený projekt v celkové
výši 300 milionů korun,“ uvedl 1. náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Jan Zborník.

Celá akce zahrnovala kompletní rekonstrukci
vozovkových vrstev v délce cca 4,7 km, celkové
opravy dvou mostů, dále provedení celkové
rekonstrukce odvodňovacího systému včetně
všech propustků, opravy stávajících opěrných zdí
v délce cca 500 m, záchytných bezpečnostních
zařízení a vodorovného dopravního značení. 

-RED-
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího

odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. 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

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443 

martina.klanova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
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

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová

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

www.kr-karlovarsky.cz

inzerce
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Tři desítky žáků a studentů,
které region úspěšně reprezen-
tovaly v celorepublikových či
mezinárodních
soutěžích ve škol-
ním roce
2004/2005, oceni-
li představitelé
Kar lovarského
kraje. Slavnostní
akt se uskutečnil
v historické budo-
vě chebského
muzea, kde mladí
z rukou radního
kraje pro oblast
školství, mládeže
a tělovýchovy Kamila Řezníčka
převzali Pamětní list podepsaný
hejtmanem Josefem Pavlem.
Publikaci Karlovarský kraj
a mapu dostali ti, kteří se umísti-
li na předních pozicích v umělec-
kých, předmětových či sportov-
ních soutěžích.

„Jsme si vědomi toho, že
v našem kraji žije mnoho mla-
dých lidí, jejichž činnost se neo-

mezuje pouze na plnění školní
docházky. Dělají něco navíc,
vzdělávají se, trénují, zdokonalují

se a ve svých obo-
rech jsou velmi
úspěšní nejen
v rámci republiky,
ale i v Evropě a ve
světě,“ říká Kamil
Řezníček a dopl-
ňuje: „Vážíme
si jich i učitelů,
kteří své studenty
v jejich aktivitách
podporují. Chce-
me, aby se o těch-
to lidech vědělo.

Vytvoříme tradici takových set-
kání, při kterých budou studenti
nejen odměněni za své úspěchy
a reprezentaci Karlovarského
kraje, ale mohou se také navzá-
jem poznávat. Nejúspěšnější
žáky i jejich pedagogy chceme
zviditelňovat a zároveň motivo-
vat k další činnosti,“ doplnil
K. Řezníček.

-RED-

Úspěšní studenti získali ocenění

Radní pro oblast školství Kamil Řezníček odměňuje desetiletého Víta Šaška z Lubence za 2. místo v Olympi-
ádě pro děti v plavání handicapovaných.

„Nominaci sportovců zajišťují příslušné kraj-
ské sportovní svazy ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy, který v těchto
dnech zpracovává akreditace pro sportovce, jed-
notné oblečení a vše, co je organizačně spojeno
s naší zdárnou reprezentací,“ uvedl Kamil Řezní-
ček, radní pro oblast školství, mládeže a tělový-
chovy. Olympijské hry se týkají žáků základních
škol a víceletých gymnázií, kteří mají trvalé byd-
liště v Karlovarském kraji. „Naše výprava bude
mít zastoupení v hokeji, rychlobruslení, klasic-
kém lyžování, alpském lyžování a biatlonu. Při-
hlášeno je celkem 70 účastníků, z toho 58 závod-
níků, 10 trenérů a 2 vedoucí výpravy,“ vypočítává
K. Řezníček. 

Projekt olympiád předložil veřejnosti v roce
2003 Český olympijský výbor a právě zimní
a letní olympiády, pořádané v pravidelných
dvouletých cyklech, jsou vyvrcholením celého
projektu. Cílem je přispět ke sportovnímu i kul-
turnímu životu mladých lidí a šířit ušlechtilé
myšlenky olympismu. Karlovarský kraj se
olympiád dětí mládeže, díky odboru školství,
mládeže a tělovýchovy, který zajišťuje účast
sportovní reprezentace již od vzniku projektu,
pravidelně zúčastňuje. Na minulé olympiádě
skončili reprezentanti Karlovarského kraje na
14. místě se 116 body, vybojovali 14 medailí 
(6 zlatých, 4 stříbrné, 4 bronzové).               -RED-

PORADNA V SOKOLOVĚ ZÍSKÁ NOVÉ PROSTORY
Vybudování nových prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu
v Sokolově bude financovat Karlovarský kraj. Stavební úpravy objektu
v ulici K. H. Máchy přijdou na 2.215.000 korun, výši příspěvku už schváli-
la na svém zasedání Rada Karlovarského kraje. „V současné době má
objekt ve své správě Integrovaná střední škola technická a ekonomická,“
uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Kamil Řezníček.
„Tato budova bude v rámci optimalizace převedena do správy SOŠ, SOU
a U Kynšperk, objekt pak bude využívat i Pedagogicko-psychologická
poradna Sokolov,“ doplňuje radní. Stavební práce budou v I. etapě zahr-
novat opravy elektroinstalace, vody, zařizovacích předmětů apod.         -RED-

Karlovarský kraj se v tomto roce
jako jeden z prvních zapojil do pro-
jektu  „Blíže k zelenému stromu“
podporujícího lepší uplatnění
absolventů vysokých škol na trhu
práce. „Podpora vzdělávání a oži-
vení či vybudování konkurence-
schopných vzdělávacích zařízení
jednoznačně patří mezi naše prio-
rity,“ říká Kamil Řezníček, radní
pro oblast školství, mládeže a tělo-
výchovy. Cílem této snahy je pak
především dobré uplatnění absol-
ventů všech úrovní škol v budou-
cích zaměstnáních.
Je proto pochopitelné, že Karlo-

varský kraj aktivně podpořil právě
projekt Odborné praxe a posílení
kontaktů s budoucími zaměstna-
vateli jako nástroj lepšího uplatně-
ní absolventů vysokých škol na
trhu práce. Ten vypracovala Vyso-

ká škola evropských a regionálních
studií, o. p. s. v Českých Budějovi-
cích. „V rámci tohoto programu si
absolventi různých oborů na zákla-
dě cíleně poskytnuté praxe v insti-
tuci kraje rozšíří své znalosti a zís-
kají praktické zkušenosti v celé
řadě oborů, které se pestré proble-
matiky správy Karlovarského kraje
dotýkají. Věřím, že absolvováním
alespoň krátké praxe v naší institu-
ci se studentům otevřou širší mož-
nosti pro získání odpovídajícího
zaměstnání,“ doplňuje K. Řezní-
ček. Kraj, ležící v západní části
republiky, na území bohatém na
léčivé prameny, impozantní kraji-
nu, zajímavé historické památky i
historickou paměť, poskytuje
podle něj pro realizaci zmíněného
programu ideální podmínky.

-RED-

Kraj podpořil mladé olympioniky
Na Hry II. zimní olympiády pro děti a mládež ČR se chystají také sportovci z Karlovarského kraje. Ten
se je rozhodl podpořit částkou 450 tis. korun, která umožní výpravu zajistit materiálově, personálně
i finančně. Sportovní setkání reprezentantů a sportovního vedení z celé České republiky se uskuteční
ve dnech 21. až 26. ledna 2006 v Královehradeckém kraji.

ABSOLVENTŮM POMŮŽE ZELENÝ STROM
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generální partner akce hlavní partner akce mediální partner akce partneři akce 

Karlovarský kraj děkuje všem partnerům, kteří se podíleli na vyhlášení ankety Osobnost kraje 2005

Dokončení ze strany 1

O dva roky později získala ocenění Zlatá Vážka, jež každoročně udě-
luje Česká alzheimerovská společnost osobnostem, které se zasadily
o rozvoj péče o seniory a chronicky nemocné. Karlovarská veřejnost
ji zná například z pořádání Tříkrálové sbírky, benefičních koncertů
Karlovarského symfonického orchestru v Divadle Karlovy Vary,
Pomerančového týdne a mnoha dalších akcí. Dalšími nominovanými
byli historik Jiří Klsák a ředitelka krajské knihovny Eva Žáková.

V kategorii s názvem Zisková získal první místo František Štěpá-
nek, generální ředitel a předseda představenstva Sokolovské uhelné,
právní nástupce, a.s. Stojí v čele společnosti, která se významně podí-
lí na přeměně okolí Sokolova. V rámci rekultivace a revitalizace území
poškozeného těžbou uhlí vybudovala Sokolovská uhelná například
rekreační areál Michal (měli jsme v letních novinách), golfové hřiště
a známy jsou i její další prospěšné aktivity. O zbylé nominace se podě-
lili podnikatel Karel Holoubek a generální ředitel společnosti Imperi-
al Karlovy Vary Jiří Milský.

„Kraj chce vytvořit novou tradici oceňování osobností. O tom, kdo
se takovou osobností stane, budou vždy rozhodovat občané našeho
regionu. Věříme, že se do ankety zapojí v příštím roce v mnohem vět-
ším počtu. Chceme zviditelňovat lidi, kteří v rámci kraje dokáží ve
svém oboru udělat něco užitečného, smysluplného a jeví se ostatním
jako skutečné osobnosti,“ uvedl karlovarský hejtman Josef Pavel.

DAVID HRDINA

Osobnosti kraje převzali prestižní ocenění na galavečeru

Hostem slavnostního večera byl také europoslanec Jaroslav Zvěřina, který sledoval program společně s hejtmanem Jose-
fem Pavlem a jeho chotí (zleva).

Osobností v kategorii nezisková se stala Pavla Andrejkivová, které cenu předala radní Ellen
Volavková (zleva).

V kategorii zisková zvítězil denerální ředitel společnosti Sokolovská uhelná, a.s. František
Štěpánek, který cenu převzal z rukou hejtmana Josefa Pavla (zleva).

V kategorii za mimořádný přínos pro Karlovarský kraj byl oceněn primář sokolovského
očního oddělení Pavel Studený, kterému cenu předal náměstek hejtmana Jiří Behenský
(zprava).

Po slavnostním vyhlášení výsledků následoval kulturní program.


