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Internet

Březen – měsíc internetu se
chystá oslavit Krajská knihovna
v Karlových varech. Ta připravu-
je pro návštěvníky řadu akcí.
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Bydlení

Inspirací pro zájemce o bydlení
by měla být mimořádná tématic-
ká strana, která se věnuje bydle-
ní, stavbám a hypotečním úvě-
rům.
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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 strán-
kami třetího vydá-
ní měsíčníku vaše-
ho kraje v roce
2006. Tématem,
které v posledních
dnech hýbe celou
Eurasií, je ptačí
chřipka. Ve chví-

lích, kdy píšu tento text, zůstává Česká
republika jediným státem ve střední
Evropě, kterému se zatím vyhýbá. 

Média se ptačí chřipce věnují s vel-
kou náruživostí, ačkoliv zároveň sama
varují před jakoukoliv panikou. Vypa-
dá to jako paradoxní stav – tak často se
o tomto tématu mluví, tolikrát se roze-
bírají možné katastrofické scénáře, ale
přesto nemáme podléhat panice?

Pravda je taková, že nemoc se ještě
nikde v Evropě na člověka nepřenesla.
Přesto je rozumné být připraven na
všechny možnosti. Chápe to i Karlo-
varský kraj, ačkoliv nepatří podle stu-
dií k těm nejvíce ohroženým regio-
nům. Abychom informovali širokou
veřejnost kraje o možných rizicích a
doporučených postupech v situacích,
které by mohly souviset s ptačí chřip-
kou, byly na webovém portálu kraje
(www.kr-karlovarsky.cz) vytvořeny
stránky „Informace k řešení aviární
influense (ptačí chřipky) v Karlovar-
ském kraji“. 

Nechci přispívat k představě, že se
na nás řítí strašlivá epidemie. Nao-
pak, doufám že všechna ta příprava je
jen rozumnou opatrností a nebude se
muset uplatnit v praxi. Přesto, na
jakoukoliv mimořádnou situaci jsou
kraj, jeho krizové složky i všechny
zodpovědné orgány na našem území
náležitě připraveny.

Přeji vám hezký březen a šťastné
vykročení do jara.

JUDR. JOSEF PAVEL, HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

loupek hejtmanaS

„Ministrův návrh na omezení
lázeňské péče hrazené ze zdra-
votního pojištění je vskutku zne-
pokojivý. Na první pohled se
jedná o krok logický. Lázně,
třeba Karlovy Vary nebo Marián-
ské Lázně, jsou přece oázou
nákladných krásných budov,
plnou cizinců, a pobyt v nich je
vlastně taková lepší dovolená.
Proč by taková dovolená měla
být hrazena z veřejných peněz?“
klade řečnickou otázku hejtman
Karlovarského kraje Josef Pavel.

Ve všeobecném zdravotním
pojištění se pracuje s rozpočtem
200 miliard korun. Z této částky
jdou tři miliardy do lázeňství.
Navrhované omezení lázeňské
péče by podle současných před-
stav ministerstva mělo ušetřit na
výdajích zdravotních pojišťoven
až jednu a půl miliardy korun,
tedy téměř padesát procent cel-
kových nákladů na lázeňství. 

„Jako často před tím, i nyní se

projevuje typická krátkozrakost.
Jen pro ilustraci dodejme, co
vlastně lázně svým pacientům
poskytují. Jedná se především
o zmírňování chronických obtíží
a o rehabilitaci po závažných úra-
zech, operacích či prodělaných
onemocněních. Jen pro srovnání,
úhrady lázeňským zařízením za
komplexní péči, včetně kvalitního
ubytování, vyšetření a předepsání
procedur, medicínské péče, čer-
pání a aplikace přírodních léči-
vých zdrojů, minerálních vod,
bahen, rašelin, jsou jen o málo
vyšší než prosté náklady na
nemocniční lůžko ještě před zapo-
čtením nemocniční medicínské
péče,“ vysvětluje hejtman Pavel.

Místo lázní prášky?
Jednoznačně výhodná není ani

myšlenka nahradit lázeňskou
péči podáváním léků. Lázně
nejsou v žádném případě pouhou

dovolenou, jsou cíleným medi-
cínským zákrokem, jejich účinky
na řadu onemocnění jsou dlou-
hodobě prokázány a pobyt v nich
umožňuje pacientům na delší
období znatelně snížit množství

užívaných léků a zvýšit kvalitu
života. Právě snížení nákladů na
léky a zvýšení kvality života,
a tedy i menší potřeba další
léčby, jsou vlastně možnou úspo-
rou, kterou lázeňství poskytuje.

„Krach lázní 
by kraj zruinoval“

„Lázně vznikají v okolí jedineč-
ných přírodních zdrojů. 

Pokračování na straně 3

Grant ve výši jeden tisíc liber získala
Základní škola J. V. Myslbeka v Ostro-
vě pro zkvalitnění výuky angličtiny
v jazykové laboratoři. Ostrovskou
vybrala z desítek ostatních škol Brit-
sko-česká a slovenská asociace. Její
viceprezidentka Růžena Holub přijela
do ostrovské základky společně s brit-
skou velvyslankyní v ČR Lindou Duffi-
eld. „Podle slov paní velvyslankyně
jsme zaujali nejen naší webovou pre-
zentací a komplexními podklady, ale
především výchovně vzdělávacím pro-
gramem, v jehož rámci vyučujeme děti
s integrovaným postižením spolu se
zdravými a pracujeme s nimi už od
mateřské školky,“ vysvětluje ředitelka
školy Ladislava Hlušková. Podle ní
bude finanční podpora, která v přepo-

čtu činí více než 40 tisíc korun, využita
na nákup dataprojektoru, softwaro-
vých výukových programů a webové
kamery pro výuku v jazykových labo-
ratořích, jež využívá 250 žáků druhého
stupně. Na pozvání ředitelky školy se
akce zúčastnil i radní kraje pro oblast
školství Kamil Řezníček a velvyslanky-
ni Velké Británie přijal také hejtman
Josef Pavel. Ostrovská škola je zapoje-
na do projektu Socrates Comenius 1 –
Partnerství škol již devátým rokem ve
druhém cyklu. Na projektu pracuje
spolu s Velkou Británií, Itálií, Finskem,
Francií, Spolkovou republikou
Německo. Česká republika zastoupe-
ná ředitelkou školy je koordinátorem
celého projektu. V roce 2002 škola zís-
kala evropskou cenu Label.            -RED-

Škrty v lázeňství, navrhované ministrem zdravotnictví Davidem Rat-
hem, by v důsledku mohly řadu občanů odstřihnout od lázeňské
péče. Plánovaná úsporná opatření by podle Svazu léčebných lázní
České republiky prakticky znamenala likvidaci třetiny z nich. Už
nyní se ozývají hlasy lékařů, že většina těchto škrtů nakonec postih-
ne právě ty, o které se má jednat především – pacienty.

Německý odpad nemusí
zaplavovat náš kraj

NELEGÁLNÍMU DOVOZU ODPADŮ MOHOU ZABRÁNIT I OBČANÉ

Přestože je dovoz odpadů na skládky i do spaloven v České
republice zakázán, stále se množí případy černých skládek v
příhraničí. „Dovážení určitého odpadu k jeho dalšímu využití
je omezeno platnými předpisy. Vzhledem k absenci soustav-
né kontroly na hranicích však může být volného režimu
dopravy zboží přes hranice zneužito ke spekulativnímu dovo-
zu komunálního odpadu, kterého se ve Spolkové republice
Německo rádi zbaví,“ vysvětluje Viktor Kudláček z odboru
životního prostředí karlovarského krajského úřadu.

Pokračování na straně 3

DÍRY VE VOZOVKÁCH ODSTRANÍ SILNIČÁŘI DO DVOU MĚSÍCŮ

Výtluky by měly zmizet 

celkové výdaje zdravotnictví 200 miliard

výdaje na lázeňství nyní 3 miliardy 
(1,5% celkových nákladů)

návrh ministra Ratha: 1,5 miliardy 
(0,75% celkových nákladů)

celkové výdaje zdravotnictví 200 miliard

výdaje na lázeňství nyní 3 miliardy 
(1,5 % celkových nákladů)

návrh ministra Ratha: 1,5 miliardy 
(0,75 % celkových nákladů)

Výuka ohromila velvyslankyni
OSTROVSKÁ ŠKOLA VYHRÁLA TISÍC LIBER

„V současné době probíhá
mapování stavu povrchu vozovek
po zimě a provádí se nezbytné
výspravy výtluků asfaltovou
směsí za studena. V lednu byla
spotřeba zhruba 30 t asfaltové
směsi, v únoru už více než dvoj-
násobek. 

Na základě zjištěných poznatků
jsme plánované množství navýšili
ze 150 na 200 tun,“ vysvětluje 1.
náměstek hejtmana Jan Zborník.
V měsících dubnu a květnu se sil-
ničáři zaměří na výspravy asfalto-
vou směsí za horka, a to přede-
vším do upravených výtluků. Ve
smlouvě o dílo, která by měla být
uzavřena ve druhé polovině měsí-
ce března, je plánována spotřeba
2 400 tun směsi pro provádění
výsprav výtluků penetračním způ-
sobem za použití turbomechanis-
mů, 4 000 tun asfaltové směsi za
horka pro provádění výspravy do

upravených výtluků a 200 tun
asfaltové směsi za horka pro pro-
vádění výspravy do neuprave-
ných výtluků. „Do konce března
budeme znát výsledky rozsáhlé-
ho mapování a na jejich základě
pak vytvoříme harmonogram
výsprav, který zohlední význam
jednotlivých komunikací. Plán
spotřeby materiálu bude však
zřejmě překročen,“ doplňuje J.
Zborník.                                -RED-

Výtluky a díry na vozovkách II. a III. třídy, které vznikly v zimní
sezoně 2005/2006 a ničí řidičům nervy i auta, opraví silničáři do
konce května. 

Hejtman se brání krátkozraké politice ministra Ratha
ŠKRTY VE ZDRAVOTNICTVÍ BY MOHLY ZLIKVIDOVAT AŽ TŘETINU LÉČEBNÝCH LÁZNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Tuny odpadu zaplavily Českou republiku.

Britská velvyslankyně zasedla i do školních lavic.

Nejdek – Městský úřad Nej-
dek vyměnil telefonní ústřednu. Ta
nová umožňuje konečně přímou
volbu linky při volání zvenku!
Nové telefonní číslo spojovatelky
(ústředny) úřadu je 353 240 111.
Nejdůležitější nová čísla radnice
budou zveřejněna v dubnovém
vydání Nejdeckých radničních
listů, nový Telefonní seznam MěÚ
Nejdek s přímými linkami jednotli-
vých zaměstnanců úřadu je pří-
stupný na internetovém portálu
města www.nejdek.cz

Karlovarský kraj – Na zajištění
výkonu regionálních funkcí kniho-
ven Sokolov a Cheb je v rozpočtu
Karlovarského kraje na letošní rok
jako neinvestiční dotace obcím
vyčleněna částka 1 856 000 korun.
Městská knihovna Sokolov dosta-
ne 996 tisíc korun a Městská kni-
hovna Cheb 860 tisíc korun. Kraj-
ská knihovna v Karlových Varech
dostane letos na regionální funkce
2 150 000 korun.
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S lovo zastupitele

výběrová řízení na pozice:
Lékař

Požadujeme:
• Vzdělání a praxi v oboru • Znalost AJ, NJ, RJ a práce na PC • Presen-

tační schopnosti a prodejní dovednosti

Dále přijmeme zaměstnance na ty to pozice:
fyzioterapeut, zdravotní sestra, recepční, číšník/ servírka, lázeňská/
masér, pokojská, kuchař, pradlena, pomocná síla, uklízečka, údržbář 
Požadujeme: Vzdělání a praxi v oboru • Znalost jazyků (u profesí,
které přímo komunikují s klientem)

Společnost 
Eden Group, a. s.,
vypisuje 

pro nový hotel 

Nabízíme:
• Zajímavou práci a možnost profesního růstu • Příjemné pracovní 

prostředí • Odměňování ve vazbě na výsledky

Kontakt: Eden Group, a.s., Na Vyhlídce 50, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 236 391, E-mail: pavlickova@edengroup.cz, www.edengroup.cz

Personální inzerce

SC
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01
86

/1

společnost pro výzkum trhu hledá

T A Z A T E L E
pro dotazování v domácnostech i v podnicích v celém karlovarském regionu.

Zkušenosti ze spolupráce s jinou agenturou podobného zaměření jsou vítány,
nikoliv podmínkou.

Info: +420 225 020 020, GSM: +420 731 403 551, 
tazatel@datacollect.cz SC-60176/1

SC-60189/1

Vážení čtenáři,

Karlovarský kraj patří z hledis-
ka tvorby HDP na obyvatele
i výše průměrné mzdy mezi
nejméně rozvinuté kraje v České
republice. Velkou předností
kraje je řada atraktivních turistic-
kých míst, která vytvářejí příhod-

né podmínky pro rozvoj cestov-
ního ruchu. Velmi významným
oborem je lázeňství, které vytvá-
ří více než 7 000 přímých pracov-
ních míst a zadávanými zakázka-
mi spoluvytváří dalších 15 000
pracovních příležitostí. Ale
jenom odvětví služeb další rozvoj
kraje nezajistí. Jednou z cest
k rozvoji je podpora budování
průmyslových zón. Ty přispívají
k modernizaci výroby, schopnos-
ti konkurovat a vytvářejí prostor
pro zvyšování vzdělanosti,
zaměstnanosti a růst mezd. Kon-
krétním příkladem je Průmyslo-
vý park Cheb. V Chebu po roce
1989 došlo postupně k zániku
nebo podstatnému omezení
výroby především v textilním
a strojírenském průmyslu. Mimo
jiné skončil po nepovedené pri-
vatizaci i známý výrobce jízdních
kol Eska. Výstavba Průmyslové-
ho parku Cheb byla dokončena
koncem roku 2004. Investorem
bylo město. Vykoupilo do sou-

časné doby pozemky za 45 milio-
nů korun a připravilo vybudová-
ním komunikací a inženýrských
sítí území se zatím využitelnou
plochou přes 30 hektarů. Na
investici na vybudování komuni-
kací a sítí ve výši 120 milionů
korun přispěl čtvrtinou stát
a polovinou EU prostřednictvím
fondu PHARE 2000. Zbytek pro-
jektu financovalo město. Při
zpracování projektu, vlastní
výstavbě a i obsazování investo-
ry mělo město pomoc především
od CzechInvestu a Centra pro
regionální rozvoj. V současné
době jsou uzavřeny nebo rozjed-
nány smlouvy na prakticky
celých dosud využitelných 30
hektarů pozemků. Staví se již
závody japonského koncernu
JSP Internatinal (vyrábí a zpraco-
vává plasty na bázi polypropyle-
nu, Playmobil (německý výrobce
hraček), TUP (německý výrobce
čalouněných výrobků) a Schnee-
berger (švýcarský výrobce obrá-

běcích strojů). V provozu je již
firma chebského podnikatele
zabývajícího se výrobou a prode-
jem pracovních pomůcek.
V budoucnu bude počtem pra-
covníků kolem 400 největší
německá strojírenská firma HF-
Czechforge. Již v letošním roce
bude v závodech v Průmyslovém
parku 200 pracovních míst,
v roce 2007 jich přibude dalších
300 a do roku 2013 zde bude
zaměstnáno 1 100 osob. Při výbě-
ru míst pro budování průmyslo-
vých zón je třeba ale postupovat
uvážlivě, aby nedošlo k poškoze-
ní zájmů jiných odvětví a zejmé-
na zmíněného lázeňství. Přitom
všechny obory, ať už z oblasti
výroby, logistiky či služeb, mají
společný zájem. Tím je  vybudo-
vání  infrastruktury s kvalitním
silničním propojením Chebu,
Sokolova a Karlových Varů
a napojením kraje na Prahu
a Plzeň.

RNDR PAVEL VANOUŠEK, (ČSSD)

Návštěvou vybraných pedagogů z Integrované střední školy tech-
nické a ekonomické Sokolov v německé střední škole Untervel-
lenborn Saafeld začala mezinárodní odborně vzdělávací spolu-
práce obou zařízení. 

Čeští pedagogové asistovali
u zkoušek v Saafeldu

SOKOLOVSKÉ UČITELE ZAJÍMAL NĚMECKÝ MODEL UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

„Tři učitelé z naší školy se na
pozvání německých partnerů při-
jeli podívat na závěrečné zkoušky
v oborech elektrikář a autome-
chanik. Němečtí kolegové jim
mimo jiné ukázali prostory školy
včetně laboratoří a odborných
dílenských pracovišť. Proběhla
také diskuse o způsobech výuky
na obou stranách, a to v části teo-
retické i praktické, včetně pravi-
del a průběhu závěrečných zkou-
šek a ukončování studia,“ vysvět-
luje ředitel sokolovské školy
Josef Novotný.

Systém vzdělávání je na
německé straně zcela odlišný
než v České republice. Němečtí
žáci si po ukončení základního
vzdělání pro potřeby odborného
středního vzdělávání smluvně
zajistí práci ve firmě, odpovídající
studijnímu zaměření. Zde žák zís-
kává odborné vědomosti, doved-
nosti, návyky. Současně si firmy
tyto mladé pracovníky nechávají

školit pod záštitou Sdružení
zaměstnavatelů. Vzdělávání je
dotováno státem v teoretické
i praktické části, ale firmy vzdělá-
vacím centrům dodávají přede-
vším výukový materiál, vybavení
a modely potřebné k výuce,
například diagnostická zařízení,
testery, měřicí techniku, včetně
nových modelů automobilů.
Vzdělávání je ukončeno závěreč-
nou zkouškou, kde úspěšný pra-
covník – žák obdrží osvědčení –
certifikát o ukončení dané odbor-
nosti. Výstup a složení závěrečné
zkoušky jsou podobné jako
u nás.

Započatá spolupráce bude
pokračovat i nadále, obě školy by
se například chtěli podílet na pro-
gramech v rámci EU. „Na červ-
nové závěrečné zkoušky žáků
z ISŠTE Sokolov se přijedou
podívat také odborní učitelé ze
Saafeldu,“ uzavírá J. Novotný.

-RED-

Startovní pole bylo rozděleno
do dvou skupin. Bohužel sněho-
vá kalamita nedovolila přijet
týmům z Ulmu a Hannoveru.
Proto mimo pořadí hrál druhý
výběr AC Sparty Praha, který
byl partnersky doplněn členy
Česko-německé fotbalové školy.
Hannoverské zastoupilo muž-
stvo z předměstí Regensburgu. 

„Chlapci z fotbalové školy
hráli ve skupině „A“. Od první-
ho zápasu předváděli výborné
výkony a stali se senzací turna-
je. Postupně porazili FC Wacker
Tirol Innsbruck 4:0, SVV Jahn
Regensburg 4:0, Grasshopper –
Club Curych 1:0, FC Dynamo
Drážďany 2:0 a zaváhali až
v posledním utkání skupiny, kdy

nestačili na 1. FC Norimberk
0:2. Přesto svou skupinu vyhráli.
Ve skupině „B“ si účast ve finále
zabezpečil Rapid Vídeň a praž-
ská Sparta,“ popisuje dramatic-
ký průběh turnaje vedoucí pro-
jektu Pavel Maršík. 

První semifinále mezi Grass-
hopper – Clubem Curych a
Rapidem Vídeň vyhráli Rakuša-
né 3:2. Druhé svedlo dohroma-
dy partnerské kluby ČNFŠ a AC
Sparty Praha. Diváci viděli nej-
kvalitnější zápas celého turnaje.
Fotbal bez hranic se vypjal
k mimořádnému výkonu a slav-
ný klub porazil 2:1.

V půl šesté představil moderá-
tor jednotlivé aktéry finále za
česko-německou fotbalovou

školu: Andre Wagner, Rico Pre-
issinger, Benjamin Zekic, Domi-
nik Winter, Jakub Klesa, Laco
Takacs, Johanes Pieles, Pascal
Doum a David Šmat. Trenérem
byl Robert Kilin. Vedoucí druž-
stva Karin Leppien. Ti odehráli
výborný zápas, po závěrečné
siréně se však radoval Rapid
Vídeň. 

„Chlapci z Česko-německé
fotbalové školy předvedli
v Regensburgu, že i malý klub
může konkurovat těm nejlepším
mládežnickým družstvům
z Evropy,“ uzavírá Pavel Maršík.

Bronzové medaile si vybojo-
vala po vítězství 3:0 nad švýcar-
ským Grasshoppers Curych
pražská Sparta.

-RED-

Karlovarský kraj chce předejít problémům, které by mohlo způ-
sobit rychlé tání sněhu. Preventivně se proto v polovině března
sešla Krajská povodňová komise, která jednala o vzniklé situaci.
Krušné hory, kde je v současné době extrémní množství sněhu
monitoruje dispečink Povodí Ohře, s.p., a Regionální pracoviště Čes-
kého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Povodňové orgány
jsou aktuálním vývoji průběžně informovány. Momentální hydrolo-
gickou a meteorologickou situaci sleduje a údaje předává i obcím
s rozšířenou působností také vodoprávní úřad Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje. Jedná se zejména o monitoring zahraničních sráž-
kových radarů a dlouhodobých předpovědí, které mohou obcím
pomoci při přípravě na mimořádné povodňové situace.               -RED-

Nové zařízení, umožňující pro-
vádět konferenci či seminář léka-
řů prostřednictvím telemostu,
mají k dispozici lékaři nemocni-
ce v Karlových Varech. Mohou
tak spolu přímo komunikovat či
si navzájem promítat nálezy paci-
entů. Celé zařízení byla instalo-
váno v rámci interního oddělení
a slouží lékařům z nově vzniklé
skupiny intervenční kardiologie.

Kardiologické centrum vznik-
lo v Karlovarském kraji v červen-
ci loňského roku. Pacienti
s nemocemi srdce museli do té
doby vyhledávat pomoc na
odborných pracovištích mimo
region. 

„Je to další zkvalitnění lékař-
ské péče v Karlovarském kraji,“
komentoval na prezentaci tele-
mostu radní Jiří Mutinský. Větši-
na nemocných, přicházejících na
invazivní srdeční vyšetření, je
ošetřena přímo v Karlových
Varech takzvanou balónkovou

angioplastikou a koronárním
stentem, ale zbývá asi čtvrtina
nemocných, kterým je nutno
provést srdeční bypass. Tele-
most umožňuje okamžitou výmě-
nu informací mezi intervenčním
kardiologem v Karlových Varech
a kardiochirurgem v pražské
Nemocnici Na Homolce a tím
rychlé zprostředkování navazují-
cí operace.

Plánované semináře telemos-
tem mezi intervenční kardiologii
v Karlových Varech  a kardiochi-
rurgií v Praze se konají každé
úterý. V případě nutnosti se ale
mohou obě pracoviště spojit
podle potřeby. Karlovarská
nemocnice chce navíc do půl
roku provádět další zákrok,
který se jinde v kraji dosud
neprovádí. Jedná se o operace,
při nichž by lékaři implantovali
do srdcí nemocných kardiosti-
mulátory. 

-RED-

Česko-německá fotbalová škola slavila úspěch v Řezně
Vynikající druhé místo získal česko-německý výběr fotbalové školy na I. mezinárodním halovém mistrovství žáků ročníku 1996, které se
uskutečnilo v hale Clermont – Ferrand. Do Řezna se sjelo celkem dvanáct týmů z České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska. 

Telemost pomáhá při
záchraně pacientů

KARLOVARSKÁ NEMOCNICE VYUŽÍVÁ TELEMOST K ZÁCHRANĚ PACIENTŮ

Tým Česko-německé fotbalové školy po skončení turnaje.

Tým Česko-německé fotbalové školy při vítězném utkání s AC Sparta Praha.

Studenti sokolovské školy při praktické výuce.

Povodňová komise hlídá sníh



Březen | strana 3 KARLOVARSKÝ KRAJ Informace z kraje

www.kr-karlovarsky.cz

SC
-6

01
92

/1

inzerce

podrobnosti nabídky na www.kalibra.cz

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

vrata a brány přímo od výrobce

GARÁŽOVÁ VRATA od 6.900,- Kč

cena bez montáže a DPHGARÁŽOVÁ VRATA od 6.900,- Kč

cena bez montáže a DPH

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

-6
01

91
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SC-60199/1

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

Inzertní oddělení

Roman Zápolský
e-mail: vary@consultants.cz

příští vydání 17. 4. uzávěrka inzerce 6. 4. 2006

Dokončení ze strany 1

A tak je tedy jejich logickým zájmem tyto zdroje
chránit a citlivě využívat. Často jsou významnými,
a někdy téměř výlučnými zaměstnavateli ve své
obci, městě či mikroregionu,“ uvádí Pavel. Podle
hejtmana je potřeba brát v úvahu i to, že lázně
bývají ekonomickými tahouny svého okolí. Pokud
by ministerské škrty skutečně zlikvidovaly třetinu
z nich, znamenalo by to mimo jiné zánik mnoha
pracovních míst v lázních samotných i v jejich
okolí, u dodavatelů či mezi poskytovateli veřejných
služeb, které návštěvníci lázní využívají. To si
vyžádá další náklady z veřejných rozpočtů na řeše-
ní nezaměstnanosti, na případné rekvalifikace
a také výpadky v daňových odvodech zanikajících
lázeňských zařízení, stejně jako jejich propouště-
ných zaměstnanců. „Navíc není jisté, kolik by
vlastně ze samotné úspory na zdravotním pojištění
zůstalo, pokud vezmeme v úvahu, že by lázeňská
léčba musela být nahrazena zvýšenou spotřebou
léků, případně zvýšenou potřebou hospitalizace
pacientů, a to i dlouhodobé,“ doplňuje Josef Pavel. 

Pro Karlovarský kraj je lázeňství velice význam-
ným odvětvím. Paradoxně i pro největší lázeňská
města, která si celý svět spojuje s luxusem, je lázeň-
ská péče hrazená ze zdravotního pojištění důleži-
tým základem jejich celoroční ekonomické stabili-
ty. Umožňuje českým pacientům čerpat péči za zlo-
mek ceny, kterou má tato péče na mezinárodním
trhu. Ovšem i v Karlovarském kraji jsou lázně,

které slouží téměř výhradně českým pacientům,
jako například dětské lázně Kynžvart. Ty by, stejně
jako podobná lázeňská města v ostatních krajích
České republiky, mohly patřit mezi ty likvidované.

„Není mým cílem napadat ministra Ratha pro
jeho politickou orientaci, která je odlišná od té mé.
Kritizuji však jeho nedostatek politického uvažová-
ní, ke kterému mimo jiné patří vidět i vzdálenější
důsledky svých kroků. Nevěřím tomu, že by navr-
hované škrty v lázeňských indikacích ve svém
důsledku ušetřily více, než by si vyžádala náprava
jejich následků. Proto varuji před podobnými
rychlými řešeními,“ uzavírá hejtman Josef Pavel.

DAVID HRDINA 

Předseda Senátu Parlamentu
České republiky Přemysl Sobot-
ka navštívil koncem února Karlo-
varský kraj. V rámci svého pra-
covního programu besedoval se
studenty Prvního českého gym-
názia v Karlových Varech, zají-
mal se o zdravotnictví, dopravu
a lázeňství. O problémech v Kar-
lovarském kraji hovořil s Pře-
myslem Sobotkou i hejtman
Josef Pavel. 

„Hledali jsme témata, která
chceme sdělit Senátu, abychom
jej informovali o problémech,
s nimiž se Karlovarský kraj potý-
ká,“ řekl hejtman Pavel. V Karlo-
vých Varech, Mariánských
i Františkových Lázních diskuto-
vali oba představitelé se zástupci
lázeňských subjektů především

o indikačním seznamu minister-
stva zdravotnictví, který znevý-

hodňuje české pacienty. Jedním
z témat rozhovorů bylo také spo-

jení kraje s Prahou. Předseda
Senátu slíbil pomoc při prosazo-
vání rychlostní komunikace R6
z Karlových Varů do Prahy. „Jest-
liže bude Karlovarský kraj bez
rychlostní čtyřproudové silnice,
stane se postupně odříznutým
krajem, kam lidé nebudou chtít
jezdit. Máme 14 krajů, které
musejí být plnohodnotné, jinak
by reforma veřejné správy
neměla cenu,“ řekl Sobotka
s tím, že v regionu by neměl chy-
bět Krajský soud ani Krajské
ředitelství policie České republi-
ky. Hejtman Josef Pavel věnoval
Přemyslu Sobotkovi mimo jiné
historickou mapu České republi-
ky z roku 1744, kde jsou vyzna-
čena území dnešního Karlovar-
ského kraje.                           RED

Region navštívil předseda senátu

Dohodu o spolupráci v oblasti třídění odpadů se společností EKO-KOM
hodlá uzavřít Krajský úřad Karlovarského kraje. S touto firmou začal
kraj spolupracovat v roce 2005, kdy EKO-KOM v rámci součinnosti
s Regionální rozvojovou agenturou Egrensis proinvestoval na zajištění
povinnosti zpětného odběru a využití obalů v regionu 1,5 milionu korun.

S tříděním pomáhá společnost EKO-KOM

„Na základě zkušeností z loň-
ského roku uzavřeme dohodu
o spolupráci. Společnost chce
totiž vynaložit na třídění odpadů
v kraji podstatně vyšší částku.
Podmínkou EKO-KOMu pro tuto
2,5milionovou investici v Karlo-
varském kraji je právě uzavření
této dohody,“ vysvětluje radní
kraje Luboš Orálek.

„Společnost EKO-KOM má
oprávnění zajišťovat sdružené
plnění povinnosti zpětného odbě-
ru a využití obalů. Prostředky zís-

kává od právnických osob, které
mají ze zákona povinnost zpětné-
ho odběru obalů, a poté jimi dotu-
je systém separovaného sběru
odpadů v obcích,“ dodává L. Orá-
lek. EKO-KOM tak přispívá
k dosahování požadovaného
podílu odpadu z obalů, předa-
ných k recyklaci. 

V Karlovarském kraji by měla
firma mimo jiné zajistit například
mediální kampaň k třídění odpa-
du na školách či zřídit ukázkový
sběrný dvůr.                           -RED-

Německý odpad nemusí zaplavovat náš kraj
Dokončení ze strany 1

„S ohledem na aktuální znepokojivý až
alarmující stav v dovážení komunálního
odpadu do krajů ČR vás prosíme o pomoc
tím, že nás budete informovat o neobvyklé
manipulaci s odpady. Naším společným
cílem je udržet životní prostředí nepoškoze-
né a čisté,“ říká V. Kudláček.

Odpadem mohou být zaváženy nevyuží-
vané sklady, stodoly a další objekty v katast-
ru každé obce. Tento odpad představuje
vysoké zdravotní i požární riziko.

Při zjištění, že k uložení odpadu již došlo,
volejte Českou inspekci životního prostředí,
oblastní pracoviště Plzeň, tel. 377 993 420.
Česká inspekce životního prostředí je kon-

trolním i správním orgánem při řešení této
situace a  doporučujeme s ní spolupracovat. 

Možnosti prevence a další postupy v pří-
padě potřeby konzultujte s odborem život-
ního prostředí našeho krajského úřadu –
konkrétně Viktorem Kudláčkem, 
tel.: 353 502 307 nebo 353 502 503.  

-RED-

Hejtman se brání krátkozraké 
politice ministra Ratha

Předseda Senátu ČR při zápisu do pamětní knihy Karlovarského kraje.

Vylidní kroky ministerstva lázeňské kolonády?

Na sport je 
8,5 milionu 

Na sportovní aktivity přispěje
Karlovarský kraj letos 8,5 milio-
ny korun. Celkem bylo podáno
285 žádostí, kraj jich uspokojil
126, přičemž o příspěvek žádalo
134 subjektů. Nejvyšší částkou
– 3 miliony korun, podpoří kraj
extraligový hokejový tým HC
Energie Karlovy Vary. Příspě-
vek 700 tisíc korun obdržely
basketbalistky Lokomotivy Kar-
lovy Vary, 300 tisíc korun
poskytl kraj extraligovým
nohejbalistům SK Liaporu Kar-
lovy Vary, stejnou částku získali
vzpěrači TJ Baníku Sokolov.
Z plánovaných velkých meziná-
rodních akcí přispěl kraj nejvíce
– 300 tisíci korun pořadatelům
Kánoe Mattoni, na Mezinárod-
ní parkurové závody „Mistrov-
ství ČR seniorů“ uvolní kraj 195
tisíc a na Světový pohár spřeže-
ní v Nebanicích 155 tisíc korun.
Na pořádání Zlaté hokejky při-
spěje kraj částkou 200 tisíc
korun. Letos dal kraj na sport
o půl milionu více než v roce
2005.                                     -RED-



www.skoda-auto.cz

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

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

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum2000.cz

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

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

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:
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Využijte poslední možnost 
výhodného nákupu 
vozů Fabia r. v. 2005 
a získejte cenové 
zvýhodnění až 30 000 Kč. 
Při koupi modelu r. v. 2006 
získáte cenové zvýhodnění 
15 000 Kč. 
Dále Vám nabízíme 
možnost leasingu 
s navýšením 0 % nebo 0 % 
akontaci. 
Neváhejte, 
počet vozů je omezen.

SIMPLY CLEVER

SNÍŽENÍ CEN VOZŮ FABIA

www.kr-karlovarsky.cz

SC-60177/1

Okénko ředitele

SC-60169/1
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O dotace na zpracování projek-
tové dokumentace v rámci pro-
gramu podpory rozvoje severo-
západních Čech a moravskoslez-
ského regionu mohou až do 30.
dubna 2006 žádat obce, právnic-
ké nebo fyzické osoby, jejichž
sídlo se nachází na katastrálním
území Karlovarského kraje.
Žádosti jsou přijímány Kanceláří
zmocněnce vlády pro severozá-
padní Čechy.

Do nákladů na přípravu projek-
tu, popřípadě jeho dílčích částí, lze
zahrnout například zpracování
dokumentace podrobně popisující
předmět projektu, dopracování
nezbytných analýz a průzkumů
dokládajících potřebnost realizace

a dopracování logického rámce,
zpracování projektové dokumen-
tace včetně rozpočtu, popřípadě
dokumentace k hodnocení vlivu
na životní prostředí (EIA),
k územnímu řízení nebo ke sta-
vebnímu řízení při sloučeném
řízení, zpracování rozpočtu u nein-
vestičních akcí či analýzy nákladů
a výnosů nebo zpracování studie
proveditelnosti. 

V případě jakýchkoli dotazů je
možné se obracet na Kancelář
zmocněnce vlády pro severozá-
padní Čechy, která žádosti přijí-
má, Budovatelů 2830, 434 37
Most. Kontaktní osoba Bc. Jiří
Holý, tel. 476 206 587.

-RED-

Nesouhlasné stanovisko s výstavbou farmy větrných elektráren
v Abertamech vydal po posouzení vlivů na životní prostředí Krajský
úřad Karlovarského kraje. Na základě oznámení, dokumentace,
posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněným vydal
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. 

„Vzhledem k negativnímu ovlivnění krajinného rázu a možnému
negativnímu vlivu na populaci silně ohrožených živočichů, jakými
jsou tětřívek obecný a chřástal polní, jsme vydali nesouhlasné sta-
novisko,“ vysvětluje ředitel úřadu Roman Rokůsek.

Stanovisko je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí sta-
vebního úřadu. Pokud ho ten ve svém rozhodnutí nezohlední, je
povinen uvést důvody, pro které tak neučinil. 

Se Stanoviskem je možné se seznámit na webových stránkách
a úřední desce Karlovarského kraje, na úřední desce obce Aberta-
my, obce Boží Dar a na odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Karlovarského kraje.                                        -RED-

Se zpracováním projektů pomohou dotace

Informace pro motoristy
VYSOKÁ AUTA ČEKÁ OBJÍŽĎKA

Kraj nesouhlasí s větrnými elektrárnami v Abertamech

Snížený průjezdní profil zkomplikuje dopravní situaci v oblasti
okružní křižovatky U Koníčka v Sokolovské ulici v Karlových
Varech. Kvůli výstavbě mostu nad silnicí I/6 bude ve směru Cheb –
Praha od 10. 3. 2006 do 30. 6. 2006 zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška
přesahuje 4,2 m. Ve směru Praha–Cheb pak bude tento zákaz platit
v době od 7. 4. 2006 do 30. 6. 2006. Pro vozidla, jež přesahují prů-
jezdný profil silnice, budou objízdné trasy vyznačeny dopravním zna-
čením.                                                                                         - RED-

V dnešním pokračování naší rubriky ředitel Krajského úřadu karlovarského kraje Roman Rokůsek
odpovídá na nejčastější otázky majitelů nemovitostí, kteří mají své domy na územích významných
z pohledu památkové péče.

1. V jakých případech potřebuji vyjádření
památkářů?

Stručně a jasně řečeno – vždy, pokud zamýšlíte pro-
vést něco s věcí (movitou či nemovitou), která je pro-
hlášenou kulturní památkou. To znamená je zapsána
v Ústředním seznamu kulturních památek, má své rej-
stříkové číslo. Dále vždy, pokud vlastníte nemovitost
nacházející se na území památkové rezervace, památ-
kové zóny nebo ochranného pásma kulturní památky.
Na území karlovarského kraje se nachází jedna arche-
ologická památková rezervace (Tašovice), tři městské
památkové rezervace (Loket, Cheb a Františkovy
Lázně), jedenáct městských památkových zón (Karlo-
vy Vary, Ostrov, Žlutice, Valeč, Jáchymov, Horní Blat-
ná, Horní Slavkov, Teplá, Toužim, Bečov nad Teplou
a Mariánské Lázně), dvě vesnické památkové rezer-
vace (Doubrava a Nový Drahov), osm vesnických
památkových zón (Kojšovice, Popovice, Kosmová,
Beranov, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Dolní Laža-
ny a Salajna) a jedna krajinná památková rezervace
(Valečko). Bližší informace získáte buď přímo u pří-
slušného orgánu státní památkové péče – obecního
úřadu s rozšířenou působností nebo v Národním
památkovém ústavu (územním odborném pracovišti
v Plzni nebo detašovaném pracovišti v Lokti) či na kraj-
ském úřadě, odboru kultury, památkové péče, lázeň-
ství a cestovního ruchu.

2. Koupil jsme dům, který je kulturní památ-
kou. Zamýšlím provést kompletní rekonstrukci.
Musím mít zpracovaný projekt, než začnu jed-
nat s památkáři?

K záměru stavebních úprav jste povinen vyžádat si
závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.
Těmito orgány jsou obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. V našem kraji to je Magistrát města Kar-
lovy Vary, Městský úřad Ostrov, Cheb, Sokolov,
a Kraslice (pro správní obvod Městského úřadu Aš
vykonává tuto agendu na základě smlouvy Městský
úřad Cheb). Na příslušném úřadě podáte žádost
o vydání závazného stanoviska, která musí mít pří-
slušné náležitosti. Úřad vydá závazné stanovisko po
písemném vyjádření Národního památkového ústa-
vu. V tomto závazném stanovisku se vyjádří, zda vámi
navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památ-

kové péči přípustné, a stanoví základní podmínky, za
nichž lze tyto práce dále připravovat a provést. Jedná-
li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní
památky, což je určitě váš případ, doporučujeme
požádat o vydání závazného stanoviska nejprve
k záměru rekonstrukce. Teprve v případě rozhodnu-
tí o přípustnosti tohoto záměru necháte zpracovat
projektovou dokumentaci podle podmínek stanove-
ných v daném stanovisku. Tak máte jistotu, že své
finanční prostředky vkládáte do přípravy obnovy kul-
turní památky hospodárným způsobem. Přípravnou
a projektovou dokumentaci obnovy projednáte v prů-
běhu jejich zpracování buď vy nebo projektant
s odborníky v Národním památkovém ústavu z hle-
diska plnění podmínek stanovených v závazném sta-
novisku k záměru. Přitom je vám poskytována bez-
platná odborná pomoc, potřebné podklady a informa-
ce z průzkumů, výzkumů a dokumentace archivova-
ných Národním památkovým ústavem. (Zákon nevy-
lučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní
projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumen-
taci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obno-
vě kulturní památky.) Národní památkový ústav zpra-
covává svůj odborný posudek písemně ke každé
dokončené dokumentaci obnovy. Upozorňuji, že
jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích
částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-
řemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurá-
tor, vykonávající svoji
restaurátorskou čin-
nost na základě
zvláštního povolení
vydaného Minister-
stvem kultury.
I k obnově těch-
to prvků si
musíte vyžá-
dat závaz-
né stano-
visko.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje
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Prodejna: Kpt. Jaroše 1, KARLOVY VARY - DVORY,   
Po - Pá : 9.00 - 18.00,  So : 9.00 - 12.00,  

tel./fax : (+420) 353 566 576
mob : (+420) 603 806 795

e-mail : info@nabytekstyl.cz  www.nabytekstyl.cz
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autorizovaný prodejce 

NÁBYTEK Z BOROVICOVÉHO MASIVU
SEDACÍ SOUPRAVY VE SKANDINÁVSKÉM STYLU

● Obývací pokoje, jídelny, ložnice

● Dětské a studentské pokoje

● Komody, psací stoly

● Hotelový program

HYPOHYPOTÉKY ŠVECTÉKY ŠVEC
Ing. Petr Švec, hypoteční makléř

• Nemusíte obcházet banky, přijdeme k Vám • Zajistíme nejlevnější hypotéku 
na trhu • Hypotéky od 300.000 Kč • Kompletní servis zdarma • 

INVESTUJTE DO INVESTUJTE DO VLASTNÍHO BYDLENÍVLASTNÍHO BYDLENÍ
Nejdříve se však přijďte poradit o nejvýhodnějším způsobu financování

koupě, výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti

NEJŠIRŠÍ NNEJŠIRŠÍ NABÍDKA HYPOABÍDKA HYPOTÉKTÉK
Oblast: Karlovy Vary, Plzeň, Cheb, Mariánské Lázně, Tachov, Sokolov

tel. 776 861 711, e-mail: p.svec@iol.cz 
SC-60185/1 

prodej
a realizace

BAZÉNY, ZASTŘEŠENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, CHEMIE

VÍŘIVÉ VANY  

w
w

w
.p

vp
oo

l.c
z SAUNY 
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Zhruba 14 milionů korun připra-
vil pro letošní rok Karlovarský
kraj na příspěvky na hospodaře-
ní v lesích. Peníze budou čerpány
z rozpočtu kraje, odboru životní-
ho prostředí a zemědělství.

„Pro rok 2006 došlo k redukci
počtu dotačních titulů, nicméně
rozpočtové prostředky pro přís-
pěvky se objemově navýšily. Tato
skutečnost se jistě kladně pro-
mítne při zalesňování kalamit-
ních holin,“ říká radní kraje
Luboš Orálek. „Vloni jsme na

hospodaření v lesích z rozpočtu
kraje vyplatili celkem 9 milionů
korun,“ připomíná L. Orálek.

Pravidla pro poskytování
finančních příspěvků na hospo-
daření v lesích v roce 2006, které
Rada Karlovarského kraje schvá-
lila na svém jednání 23. února,
budou v nejbližších dnech zve-
řejněna na internetových strán-
kách Karlovarského kraje
v odkazu Dotace – KK.

Zájemcům, kteří žádali o přís-
pěvky na hospodaření v lesích
v minulých letech, bude zaslán
informační materiál Karlovarské-
ho kraje, který kromě letošních
pravidel obsahuje i doporučené
termíny podání žádostí a upozor-
ňuje na nejčastější nedostatky
v podkladech.

Zájemci mohou žádat také o
příspěvky na vybrané činnosti
mysliveckého hospodaření (dotač-
ní titul G) a na chov a výcvik
národních plemen loveckých psů
a loveckých dravců (dotační titul
K). Krajský úřad zajišťuje celou
administraci, tyto příspěvky jsou
však hrazeny ze státního rozpočtu.

-RED-

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
blahopřál generálnímu řediteli hotelu
Imperial, a. s., k výjimečnému
úspěchu, kterým byla volba spo-
lečnosti jako dodavatele gastro-
nomických služeb při přípravě
prezidentské státní večeře u
příležitosti návštěvy preziden-
ta Ruské federace Vladimira
Putina. 

„To, že byla vybrána Vaše spo-
lečnost, je skvělou reklamou pro
špičkové služby gastronomické, hotelové
a balneologické, které subjekty v našem světově

proslulém regionu nabízejí,“ píše ve svém dopi-
se hejtman Pavel. „Děkuji Vám za skvě-

lou reprezentaci kraje a jeho tradič-
ního odvětví na nejvyšší úrovni,“

dodává dále Josef Pavel. Za pří-
zeň špičkovým službám, které
Karlovarský kraj nabízí, podě-
koval hejtman také pre-
zidentu republiky Václavu Klau-

sovi. „Vaše rozhodnutí je mimo-
řádným oceněním nejen pro tuto

firmu, ale i pro gastronomii, hotelnic-
tví a lázeňství v celém Karlovarském

kraji,“ píše hejtman Josef Pavel.                           -RED-

„V současné době jde podle
platné legislativy do rozpočtu
kraje polovina z poplatků za
odběry podzemních vod. Tyto
prostředky jsou účelově vázané a
lze je použít jen na podporu
výstavby a obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury. Proto
je navrženo poskytnout v roce
2006 v rámci pravidel prostředky
v celkové výši 7795 tisíc korun,“
říká radní kraje Luboš Orálek. 

Před dvěma lety byly příspěv-
ky hrazeny z účelově vázaných
prostředků poskytnutých kra-
jům ze státního rozpočtu. V regi-
onu bylo tehdy proinvestováno
celkem téměř sedm milionů
korun. Vloni už byly příspěvky
hrazeny z prostředků vybraných
za odběry podzemní vody a pro-
investováno bylo 6,5 milionu
korun.

-RED-

„Zjednodušeně to znamená
přenos nejdůležitějších kompe-
tencí, zejména spolurozhodování
o konkrétním přidělování finanč-
ních prostředků, na úroveň míst-
ních akčních skupin (MAS). Ty
tvoří vyvážený počet veřejnopráv-
ních, soukromých a neziskových
organizací. V této souvislosti
požádala nově vznikající místní
akční skupina na území Sokolov-
ska o poskytnutí příspěvku na
zajištění technické asistence při
založení MAS Sokolovsko, o. p.
s., a zajištění žádosti o zařazení do
programu Osvojení v rámci prin-
cipu LEADER. Rada kraje navr-
huje podpořit tyto aktivity část-
kou 250 tisíc korun,“ říká radní
kraje Luboš Orálek. 

Zajištění technické asistence
a zařazení žádosti do programu
pro místní akční skupinu na
území Sokolovska je základním
předpokladem pro její úspěšné
fungování. „Díky podpoře kraje
bude moci skupina čerpat
finanční podporu z Evropského
fondu rozvoje venkova jak
v tomto končícím programova-
cím období EU, tak zejména
v následném období 2007–2013.

Podpora těchto aktivit je základ-
ním předpokladem pro úspěšné

čerpání strukturálních fondů
vážících se k venkovu v Karlo-

varském kraji,“ doplňuje L. Orá-
lek.                                        -RED-

Na úspěch Lukáše Bauera, který v běhu na lyžích na 15 km kla-
sicky získal stříbrnou olympijskou medaili, ihned reagoval hejt-
man Josef Pavel blahopřejným faxem. 

„Dovolte mi, abych Vám poblahopřál k výbornému sportovní-
mu výkonu a k získání stříbrné olympijské medaile. Rád bych
Vám také vyjádřil poděkování za skvělou reprezentaci České
republiky a také Vašeho rodného Karlovarského kraje. Přeji Vám
příjemné oslavení tohoto historického okamžiku českého sportu
a samozřejmě ještě celou řadu dalších podobných úspěchů!

Po Vašem návratu z olympijských her se těším, že Vám budu
moci pogratulovat i osobně,“ napsal hejtman.                           -RED-

Seniorům a jejich zájmovým
občanským sdružením poskytne
Karlovarský kraj ze svého rozpo-
čtu finanční podporu. Ta bude
určena na realizaci jednodenních
aktivit v oblasti začleňování senio-
rů do společnosti. „Alespoň do
jedné z akcí musí být prokazatel-
ně zapojeni ostatní senioři dané
lokality, případně široká veřej-
nost. Jednotlivé subjekty mohou
žádat nejvýše o 50 tisíc korun na
projekty krajského významu,“
vysvětluje radní pro oblast sociál-
ní péče Ellen Volavková.

O poskytnutí příspěvku mohou
organizace žádat do 31. března na
odboru sociálních věcí Krajského
úřadu v Karlových Varech. For-
muláře žádostí a veškeré informa-
ce nutné pro zpracování projektů
jsou k dispozici na odboru sociál-
ních věcí a na internetových
stránkách www.kr-karlovarsky.cz,
v odkazu Dotace – KK.

„V loňském roce přispěl kraj na
aktivity seniorů téměř 190 tisíci
korun. Přibližně stejnou částku
rozdělí i v tomto roce,“ dodává E.
Volavková.                                -RED-

Příspěvky na lesní hospodaření radní zvýšili

Ing. Luboš Orálek, radní

Rodák z kraje uspěl
na olympiádě

Akční skupina bude usilovat o finance z EU
Karlovarský kraj podporuje subjekty při získávání peněz z Evropského fondu rozvoje venkova. Čerpání finančních prostředků EU v letech
2007–2013 bude totiž uplatňováno principem LEADER.

Hejtman ocenil profesionalitu ImperialuMiliony za podzemní vodu
půjdou na infrastrukturu

Téměř osmi miliony korun pod-
poří letos Karlovarský kraj reali-
zaci drobných vodohospodář-
ských ekologických staveb.

Senioři mohou požádat o peníze

Mgr. Ellen Volavková, radní

Na hospodaření v lesích přidal kraj pro letošní rok 5 milionů korun. 

Poplatky za odběr podzemní vody kraj obratem investuje do obnovy
vodohospodářské infrastruktury.

Lukáš Bauer přivezl z Turína olympijské stříbro.
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího

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

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

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská

pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 141

lydie.straska@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
Mgr. Jaromír Kruták

tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz 

vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová 

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

vedoucí majetkoprávního odboru
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

Představit Karlovarský kraj ve své vlasti jako desti-
naci pro odpočinek i lázeňskou turistiku hodlá
indický velvyslanec P. S. Raghavan, který spolu
s chotí přijel na oficiální návštěvu kraje. Při setkání
s náměstkem hejtmana Jiřím Behenským velvysla-
nec projevil zájem o bližší poznání regionu.

„Indickému hostovi jsem zatím stručně předsta-
vil naše lázně, města, historické památky i průmy-
slové podniky,“ říká Jiří Behenský. „Předpoklá-
dám, že se pan Raghavan do Karlovarského kraje
vrátí, projevil totiž velký zájem o Mezinárodní fil-
mový festival, stejně jako o Tourfilm, kde by rád
viděl indické filmy. Chtěl by také navázat bližší
spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury či
průmyslu. Zejména se zajímá o možnost návštěvy
závodu na výrobu hudebních nástrojů v Lubech,
odkud je zboží exportováno do Indie. Zároveň má
indický velvyslanec zájem o to, aby indičtí touro-
perátoři měli pobočky v Karlovarském kraji
a mohli svým klientům nabízet náš region jako
destinaci odpočinku, lázeňské léčby i turistiky,“
doplňuje náměstek Behenský.

-RED-

Indický velvyslanec prozkoumával kraj

„Chtěl bych poděkovat orga-
nizátorům krajského kola, pře-
devším panu Aloisi Ježkovi
a řediteli školy panu Svobodovi.
Ocenění zaslouží i všichni
účastníci soutěže a pochopitel-
ně také učitelé, kteří jednotlivé
žáky připravili,“ říká náměstek
hejtmana Ing. Jiří Behenský. 

V kategorii 7–11 let získala
pomyslné zlato Dagmar Hladí-
ková ze ZŠ v Mariánských
Lázní, druhá byla Zuzana Srbo-
vá a Elena Červeňáková ze ZŠ
v Sokolově a třetí se umístila
Tereza Košťálová, která navště-
vuje ZŠ v Mariánských Lázní.
V kategorii 7–11 let mezi žáky
základních uměleckých škol
udělila porota dvě druhé ceny,
a to Janu Líkařovi z Karlových
Varů a Veronice Polívkové

z Horního Slavkova, dvě třetí
ceny získaly Daniela Kalvodová
a Magdalena Pitrová z Karlo-
vých Varů. Mezi 11–15letými se
na 1. místě umístila Barbora
Rezková z Chodova, druhý byl
Vladimír Slavík a dvě třetí místa
získaly Soňa Podlahová
z Habartova a Lenka Zídková,
všichni z Chebu. V nejvyšší
kategorii C, kde soutěžili 11–
15letí žáci základních umělec-
kých škol, porota udělila dvě
první ceny, a to Kateřině Rýpa-
rové a Elišce Harantové z Mari-
ánských Lázní, druhá se umísti-
la Denisa Dyrcová z Karlových
Varů (ZŠ a ZUŠ) a na třetím
místě v soutěži byla Markéta
Chumová z Karlových Varů
(ZUŠ A. Dvořáka).

-RED-

Skřivánci zpívali v Karlových Varech
Desítky dětí z celého Karlovarského kraje vystoupili na 11. roč-
níku krajského kola dětské pěvecké soutěže Karlovarský Skři-
vánek. Malí umělci ze základních i uměleckých škol si v před-
posledním únorovém týdnu poměřili síly před celostátním kolem,
které se uskuteční ve dnech 20.–21. března 2006 v ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary.

Největším výstavním stánkem a bohatým dopro-
vodným programem zaujal Karlovarský kraj na
Středoevropském veletrhu cestovního ruchu,
který se konal na pražském Výstavišti od 23. do 26.
února 2006. „Stánek se rozkládal na ploše 150
metrů čtverečních. Jde o největší prezentaci, jakou
jsme kdy měli, a největší objednanou plochu
v hale,“ říká náměstek hejtmana Jiří Behenský. 

„Každý rok narůstá počet podnikatelských sub-
jektů, které mají zájem o prezentaci na našem
stánku. Letos do Prahy jelo 23 účastníků, to je o tři

více než v loňském roce,“ dodává J. Behenský.
V rámci doprovodného programu se prodávaly

nápoje míchané z Becherovky a čerstvě upečené
lázeňské oplatky. O prezentační novinku se posta-
rali šermíři ze skupiny Savioli, kteří při svém
vystoupení slovně a pomocí transparentu s logem
Karlovarského kraje propagovali region. V inter-
netové kavárně se také uskutečnila hodinová pre-
zentační akce, při níž se návštěvníci seznámili
s novinkami a s projektem Multimediální prezen-
tace Karlovarského kraje.                                 -RED-

Putování po památkách Karlovarského kraje, to je název výstavy
fotografií, která bude od 10. dubna 2006 instalována na Krajském
úřadě v Karlových Varech. Ve vestibulu budovy A si ji zájemci mohou
prohlédnout až do konce aprílového měsíce. Od května do začátku
listopadu tohoto roku bude pak výstava putovat po samotných památ-
kových objektech. Můžete si ji prohlédnout v kostele v Boru, v Kláš-
teře premonstrátů v Teplé, na hradech Hauenštejn, Hartenberg,
Loket, na zámcích v Mostově a v Chyších, v kulturním a informačním
centru v Toužimi, v Zámeckém dvoře a na zámku Kynžvart, na Cheb-
ském hradě a nakonec na zámku v Bečově nad Teplou.               -RED-

Propagovali nás šermíři a becherovka Památky představí
putovní výstava

I v letošním roce je vyhlášena soutěž Vesnice roku, která napomáhá
propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré
praxe inspirující další vesnice k realizaci vlastních programů obnovy.

Odstartovala soutěž 
Vesnice roku 2006

V rámci krajských kol jsou
udělována následujících ocenění: 
• zlatá stuha – vítěz krajského

kola
• modrá stuha - za společenský

život
• bílá stuha - za činnost mládeže
• zelena stuha - za péči o zeleň

a životní prostředí

Soutěž je organizována ve
dvou kolech – krajském a celo-
státním. 

Do celostátního kola postupu-
je za každý kraj vždy maximálně
jedna obec, které byla udělena
zlatá stuha v krajském kole.
V rámci celostátního kola jsou
vyhodnocena první tři místa
a vítěz soutěže se stává nositel
titulu Vesnice roku 2006.

Příjem přihlášek bude ukon-
čen 31. 3. 2006.

Kontaktní osoba pro Karlo-
varský kraj – Ing. Petr Kříž,
Regionální pracoviště Minis-
terstva pro místní rozvoj,
Mírové náměstí 3129/36,
400 01 Ústí nad Labem;
tel.: 475 241 718, e-mail:
kripet@mmr.cz

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA: 

WWW.KR-KARLOVARSKY.CZ

Indického velvyslance s chotí přivítal na krajském úřadu náměstek hejtmana Jiří Behenský (vpravo).

Kraj přivezl na veletrh největší stánek.

Vítězku kategorie B Barboru Rezkovou z Chodova ocenil také náměstek hejtmana Jiří Behenský.
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Krajská knihovna bude v březnu žít internetem

Velký zájem o služby, které
poskytuje Krajská knihovna
v Karlových Varech, zazname-
nali její pracovníci. Jen za první
tři měsíce provozu už ji navštívi-
lo 13 tisíc čtenářů. Za tu dobu si
vypůjčili přes 60 tisíc knih, časo-
pisů, CD nosičů, zvukových knih
a dalších dokumentů.

„Potěšitelné je, že i městské
pobočky si zachovaly své přízniv-
ce. V původní centrální budově
knihovny na ulici I. P. Pavlova si
za stejné období přišlo vypůjčit
více než 7 tisíc čtenářů celkem 30
tisíc knih a dalších dokumentů.

Zvyšuje se i počet zrakově han-
dicapovaných uživatelů, což je
vynikající také vzhledem k nároč-
nosti cesty do knihovny a průběhu
letošní zimy,“ vypočítává úspěchy
nové knihovny Jitka Banzetová.

Zcela nově se ve Dvorech při-
hlásilo přes tisíc čtenářů, a spo-
lečně s těmi, kteří svou registraci
pouze obnovili, je to už 1838 uži-
vatelů. Denně se tu odbaví přes
700 výpůjček, obdobné množství
se také vrací a ukládá zpět do
regálů. „Kromě toho přicházejí
lidé jen číst, studovat, hrát si, hle-
dat na internetu, školit se ve
vzdělávacím středisku nebo nav-
štěvují akce v sále, chodí na

exkurze. Průměrný průchod bra-
nami je okolo 400 lidí denně,“
vysvětluje J. Banzetová a doplňu-
je: „Detailní statistika také ukazu-
je, že naši uživatelé využívají při
jedné návštěvě služeb různých

oddělení, což bylo jedním z cílů
koncepce knihovny.“ 

Největší návštěvnost je tradič-
ně v pondělí a v pátek, hojně vyu-
žívané a uživateli ceněné jsou
také soboty.

Potěšující je, že přibývají i virtuál-
ní návštěvníci, tedy ti, kteří se nau-
čili využívat on-line služeb a sami si
prodlužují výpůjčky, hledají v kata-
lozích nebo si rezervují dokumenty.

„Mezi zajímavé služby bezespo-
ru patří využití self-checku
k samoobslužnému odbavování
výpůjček či možnost bezdrátového
připojení vlastního notebooku
v prostorách centrální haly, pro-
dloužení výpůjční doby hudebních
CD na 14 dní, možnost výběru
z téměř 1800 titulů časopisů a
mnoho dalších,“ říká J. Banzetová.

Uchazeči o zaměstnání získají
v krajské knihovně díky součin-
nosti s úřadem práce také infor-
mace o volných místech, o mož-
nostech zaměstnání v zahraničí a
radu, jak se v té záplavě údajů ori-
entovat. V nabídce jsou i počíta-
čové kurzy pro začátečníky až po
mezinárodně uznávanou úroveň
ECDL. K zábavě slouží široká
nabídka stolních her či možnost
komponování na keyboardu. 

„Velmi si ceníme zpětné vazby
čtenářů – námětů, připomínek k
provozu i požadavků na doplnění
fondu o konkrétní tituly. Možno
osobně i e-mailem (knihovna@ kni-
hovnakv.cz) nebo přímo přes knihu
hostů na www.knihovna.kvary.
cz),“ uzavírá Jitka Banzetová.

Cílem letošního ročníku je uká-
zat, že už existuje řada velmi hod-
notných webů a aplikací orgánů
veřejné správy, které občanům
ušetří mnoho času a poskytnou
řadu užitečných informací. Ně-
které dokonce uspěly i v meziná-
rodním srovnání a byly oceněny
v několika soutěžích. 

„Letošní ročník je zaměřen na
e-government, zejména na
komunikaci úřadů s občany pro-
střednictvím internetu. Absolut-
ní novinkou je možnost bezdráto-
vého připojení vlastních noteboo-
ků v hlavní budově ve Dvorech,
a to u centrálního pultu, v kavár-
ně a v sále,“ říká Jana Dusilová
z public relations Krajské kni-
hovny.

Podle statistického úřadu
Eurostat hledá na internetových
stránkách veřejné správy potřeb-

né informace jen 12 procent
Čechů, což je nejméně v Evrop-
ské unii. Naopak české firmy si
již na webové stránky úřadů jako
zdroj informací zvykly a v rámci
EU je dokonce využívají nadprů-
měrně.  

V karlovarských knihovnách
je k dispozici leták obsahující
stručné informace o vybraných
webech veřejné správy. Pro
veřejnost jsou připraveny volné
minuty přístupu na internet, výu-
kové lekce a školení Portálu
veřejné správy, soutěže pro děti
a další. 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA 

WWW.KNIHOVNA.KVARY.CZ A V KNIHOVNÁCH.

Nevidomí mají služby knihovny zdarma

Čtenář získá body za návštěvu
knihovny, při které si půjčí ales-
poň jednu knihu nebo časopis.
Internetový znalec dostane bod,
když správně vyhledá odpověď
na danou otázku, a kamarád
bude mít vyhráno, když přivede
do knihovny svého přítele a pře-
svědčí ho, aby se stal novým čle-
nem knihovny. 

Vítězem se může stát pouze ta
třída, ve které se soutěže zúčast-
ní většina dětí.

Vyhodnocení naleznete ve
svých knihovnách a na webových
stránkách http://www.knihov-

na.kvary.cz do 15. května 2006.
Nejlepší třída z každé školy,

pokud splní podmínky soutěže,
vyhrává dort. 

Nejaktivnější účastníci soutěže
dostanou za odměnu knihu. Nej-
úspěšnější třída ze všech karlo-
varských škol získává titul
„KAMARÁDI MOUDROSTI
2006“ a na památku symbol sou-
těže. Odměnou pro ni bude
zájezd do plzeňské zoo.

Soutěž se uskutečňuje za pod-
pory firmy Soukromá autoškola
Bohumil Hejhal a zoo Plzeň.

WWW.KNIHOVNA.KVARY.CZ

Vstupenky na kulturní akce v celé České republice si už mohou
zakoupit zájemci i v Krajské knihovně v Karlových Varech. Infor-
mační středisko Karlovarského kraje totiž vstoupilo do sítě prodejců
Ticket art. Společnost nabízí tituly v žánrových oblastech divadlo,
činohra, balet, opera a opereta, muzikál, koncert, hudební festival,
revue, show, sportovní akce a akce pro děti. Mezi nabízené služby
patří on-line rezervace a také prodej vstupenek s možností výběru
konkrétních sedadel, možnost přímého prodeje nebo organizování
celých zájezdů na představení, kompletní informace ke každému
prodávanému titulu a mnoho dalších. Otevřeno je od pondělí do
soboty v době od 10 do 19 hodin.

Program Ticket Art 2006 je k dispozici v informačním středisku
nebo na webových stránkách www.knihovna.kvary.cz

TISÍCE ZÁJEMCŮ UŽ VYUŽILY PESTRÉ NABÍDKY SLUŽEB

Internet bude bez poplatků
„Na úřad přes internet“ je motto 9. ročníku projektu nazvaného
Březen – měsíc internetu. Zapojila se do něj opět i Krajská knihov-
na Karlovy Vary.

PŘEHLED AKCÍ V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ KARLOVY VARY 
1. 3.–3. 3. – přístup na INTERNET 30 minut zdarma ve všech pobočkách
na území města Karlovy Vary: I. P. Pavlova, Lidická, Čankovská, Drahovice,

Růžový Vrch, Stará Role, Vyhlídka, Tuhnice.
Pro děti - 1. 3.–3. 3. - 30 min. INTERNETU zdarma, dále celý měsíc pří-
stup na INTERNET - 0,50 Kč/1 min.

HLAVNÍ BUDOVA – DVORY, ZÁVODNÍ 378/84 (AREÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU), TEL: 353 502 888

Středa 1. 3. – Den otevřených dveří – exkurze s průvodcem po knihovně
každou hodinu

INFORMAČNÍ STŘEDISKO – TEL: 353 502 820
pro každého registrovaného čtenáře knihovny každý den 30 minut interne-
tu zdarma po celý měsíc
každý den vždy 15.00–18.00 po celý měsíc – pro každého neregistrova-
ného dospělého 30 minut internetu zdarma
pondělí a středa 10.00–12.00 – 30 minut internetu pro nezaměstnané
zdarma (pouze pro registrované u úřadu práce) 
každý den vždy 12.00–14.00 celý měsíc internet pro seniory zdarma

KAMARÁDI MOUDROSTI POJEDOU ZA ODMĚNU DO ZOO

Soutěž pro školáky s názvem Kamarádi moudrosti vyhlásila letos už
podvanácté Krajská knihovna Karlovy Vary. V měsíci dubnu bude
každá třída základní školy sbírat body celkem ve třech kategoriích. 

Ticket art zahájil 
předprodej vstupenek

NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM BEZPLATNĚ PORADÍ

Zdarma mohou využívat služeb Krajské knihovny Karlovy Vary
všichni nevidomí. Jsou pro ně připraveny například nahrávky knih
mnoha žánrů na magnetofonových kazetách. Z celkem více než
sedmi tisíc titulů detektivek, románů pro ženy, naučných knih, cesto-
pisů, historických románů, životopisů či humorných děl si jistě vybe-
re každý. K dispozici jsou také hudební nosiče, nahrávky pro děti i
mládež. Zájemci tu najdou i časopis ZORA ve zvětšeném černotisku.

K dispozici je počítač s asistovaným přístupem na internet pro
nevidomé s programem Zoom Text (mnohonásobně zvětšuje text
na obrazovce) a softwarem pro převod textů do hlasové podoby.
Oddělení má k dispozici speciální lupu pro občany se zbytky zraku

a je zde také výstava kompenzačních pomůcek. Přístup do budovy
je bezbariérový a budova je mimo jiné vybavena naváděcím systé-
mem pro nevidomé. Zájemci dostanou tištěný seznam kazet a
mohou si rezervovat vybrané tituly. 
Půjčovní doba je pondělí a čtvrtek od 10 do 19 hodin.
Knihovnu najdete ve Dvorech – areál Krajského úřadu 
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary, 
tel.: 353 502 844, e-mail: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
MHD – linka č. 1 (směr Dvory/Krajský úřad) a linka č. 10
(směr Tašovice)

prosinec 2005 leden 2006 únor 2006

výpůjčky Dvory celkem 15.934 21.831 25.341
návštěvníci Dvory celkem 3.366 4.715 4.830
- z toho půjčovna 2.588 3.647 3.766
- z toho dětské 593 1.031 1.115
- z toho A-klub 727 1.041 1.076
- z toho nevidomí 27 35 45
nově registrovaní Dvory 654 200 152
www návštěvníci 131 190 236

Pomoc při rozvíjení činnosti nestátních neziskových organizací a
také bezplatné poradenství v oblasti získávání dotací a konzultací
předkládaných žádostí mohou zájemci získat od 1. dubna 2006
v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Každé pondělí od 15 do 17 hodin jim tu bude k dispozici Ing. Pavel
Andrejkiv, manažer území pro nestátní neziskové organizace v soci-
ální oblasti, a Ing. Lenka Bílková, manažerka území pro nestátní
neziskové organizace. 

Ing. Pavel Andrejkiv
telefon: 736 650 954
e-mail: andrejkiv@seznam.cz

Ing. Lenka Bílková
telefon: 736 650 959
e-mail: bilkova@rrae.cz

Krajská knihovna - multifunkční
centrum regionu. 

Knihovna je na mladé návštěvníky připravena.


