
Záchranáři dostanou
osm nových sanitek
Krajští zastupitelé 17. dubna
schválili nákup celkem osmi
nových sanitních vozů
za bezmála 25 milionů korun.

    "Dva vozy budou pro rych-
lou záchrannou službu v Che-
bu, dva vozy pro záchranku v
Sokolově. Čtyři vozy půjdou
na záchranku v Karlových Va-
rech, kde je největší procento
sanitních vozů v havarijním
stavu. Jde o první etapu zlep-
šení rychlé záchranné služby.
Nákup nových a moderních
sanitních vozů by měl sám o
sobě zkrátit dojezdové časy v
odlehlých místech kraje o de-
sítky vteřin, nebo dokonce i o
minuty," vysvětluje význam
nákupu nových sanitek ná-
městek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Petr Horký.
    Kraj provede celkem čtyři
výběrová řízení na dodavatele

sanitek, přičemž to poslední
by se mělo uskutečnit do kon-
ce letních prázdnin. Kraj bude
nakupovat sanitky s plným
vybavením.
    "Cena takového vozu činí
zhruba 3 miliony korun. Na
nákup sanitek budou použity
prostředky z odpisů záchranek
v kraji a z prostředků kraj-
ského rozpočtu. Doufám, že
také prostředky z přebytku
hospodaření kraje za loňský
rok. Všech osm vozů navíc bu-
de mít takzvanou plnou vý-
bavu podle vyhlášky minister-
stva zdravotnictví. Tím bude
možné poskytovat pacientům
kvalitnější péči," dodává Petr
Horký.
    Starých sanitek se kraj zba-
vovat nebude, budou sloužit
jako záložní. Předpokládá se,
že tím se zlepší podmínky pro
zvládání hromadných havárií.

Prezident v Karlovarském kraji
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    

Kraj rozdělí 800 tisíc korun
na akce pro děti a mládež
Karlovarský kraj letos poprvé
nabídne finanční příspěvky
organizátorům různých školních
soutěží a akcí spojených
s trávením volného času dětí
a mládeže. Dohromady mezi ně
plánuje rozdělit více
než 800 tisíc korun.

    "O dotace mohou žádat ško-
ly, dětské domovy a jiná ob-
dobná zařízení. Peníze by mě-
ly být určeny například na
školní olympiády z různých
předmětů či umělecké a spor-
tovní soutěže. Další příspěvky
jsou určeny zájmovým sdru-
žením, charitativním institu-
cím a jiným neziskovým or-
ganizacím, které připravují
pro děti a mládež akce zamě-
řené na volnočasové aktivity.
O dotace je možné žádat do
15. května," informuje ná-
městek hejtmana Petr Horký.
    Přesné podmínky, za nichž

kraj bude peníze rozdělovat,
poskytuje odbor školství, mlá-
deže a tělovýchovy krajského
úřadu.
    "Z podaných přihlášek za-
tím více než polovina neodpo-
vídá požadavkům," upozor-
ňuje Petr Horký, který před-
pokládá, že nabídka těchto fi-
nančních příspěvků nezůsta-
ne bez odezvy.
    "Očekáváme tak dvojná-
sobně větší zájem, než bude-
me moci uspokojit," přiznává
Horký.
    Dotace určené na činnosti
dětí a mládeže nejsou jediný-
mi, s nimiž kraj letos počítá.
Podobně již bylo rozděleno
více než 7 milionů korun or-
ganizátorům sportovních a
kulturních akcí a sociálním in-
stitucím. Ještě do konce dub-
na je také možné žádat o do-
tace na opravy památek.

Kraj schválil
záměr převzetí
karlovarského
letiště
    Zastupitelstvo Karlovar-
ského kraje 17. dubna schvá-
lilo záměr ministerstva do-
pravy převést mezinárodní le-
tiště v Karlových Varech − Ol-
šových Vratech do majetku
Karlovarského kraje. Kraj by
měl karlovarské letiště převzít
do 1. dubna 2004.
    "Předpokladem je, že pře-
vod letiště bude připraven k
1. lednu roku 2004. Nepřed-
pokládám, že by kraj neměl
dostatek peněz na moderni-
zaci letiště. V posledních čty-
řech letech se už do letiště rea-
lizovaly hlavní investice. Na
menší nutné opravy letiště
kraj peníze sežene. Věřím, že
podporu najdeme zejména u
fondů Evropské unie," po-
znamenává hejtman Josef Pa-
vel.
    Kraj počítá se založením
společnosti, která bude letiště
spravovat a do níž budou
zřejmě moci vstoupit také
města či další subjekty.

V Karlových Varech se příští rok uskuteční
zasedání autobusových dopravců z celé Evropy
Sídelní město Karlovarského
kraje bude v dubnu 2004
hostit výroční 53. zasedání
Mezinárodního sdružení
podnikatelů v autobusové
turistice (RDA).

    Představitelé Karlovarského
kraje doufají, že příjezd ně-
kolika stovek zástupců do-
pravních společností a ces-
tovních kanceláří z celé Evro-
py výrazně přispěje k rozvoji
cestovního ruchu v regionu.
    "Uděláme maximum pro to,
aby se delegáti dobře sezná-
mili s příležitostmi, které v ces-
tovním ruchu Karlovarský kraj
nabízí," říká hejtman Josef
Pavel.

    Krajský úřad pro odborníky
chystá návštěvu významných
památek, lázeňských měst a
dalších pamětihodností.
    "Ukážeme například hrad
a historické město Loket, zá-
mky v Bečově a Kynžvartu, a
lázeňská místa. Pro delegáty
budou nachystány i exkurze
do významných podniků v
kraji, například porcelánek či
světoznámé sklárny Moser,"
dodává hejtman.
    Na uspořádání výročního
zasedání se bude podílet Kar-
lovarský kraj, Česká centrála
cestovního ruchu a město Kar-
lovy Vary. Karlovarský kraj
přikládá rozvoji a prohlubo-

vání vztahů s německými ces-
tovními kancelářemi a do-
pravci velký význam, nebo�
pro turistický ruch kraje je
sousední Německo nejvý-
znamnějším partnerem.
    Zasedání členů RDA se bu-
de konat od 19. dubna 2004 v
Karlových Varech v Grandho-
telu Pupp. Program přibližně
pětidenního jednání, na které
přijede pět až šest stovek zá-
stupců německých cestovních
kanceláří a turistických auto-
busových dopravců, připraví
Karlovarský kraj, město Kar-
lovy Vary, Česká centrála ces-
tovního ruchu a GH Pupp.

Sasko se prezentuje v Lázních I
    Čtyřtýdenní expozici Sasko a Sasko, která bude poprvé uce-
leně prezentovat nejen saský region Chemnitz, ale celý spolkový
stát Sasko, 20. května v Lázních I v Karlových Varech slavnostně
zahájí hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a saský ministr
pro spolkové a evropské záležitosti Stanislaw Tillich.
    "Výstava prezentující naše partnery a sousedy pochopitelně
vychází ze Společného prohlášení o spolupráci, které náš kraj
loni v květnu podepsal se Svobodným státem Sasko a se saským
regionem Chemnitz. Na jeho základě ministr Tillich o uspořádání
výstavy v Karlových Varech, kde byla dohoda téměř na den
přesně před rokem podepsána, požádal," informuje tiskový
mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.
    Všeobecná výstava prezentuje současné Sasko na desítkách
panelů s fotografiemi a česko−německými texty.

Z vojenské jídelny bude krajská knihovna
Krajská knihovna Karlovy Vary
by se měla začít stavět ještě
letos. Spolu s asi šedesátkou
úřednických míst pro potřeby
krajského úřadu by měla
vzniknout v areálu hejtmanství
v bývalé jídelně vojenských
kasáren v Karlových
Varech−Dvorech.

    "Projekt, který připravuje-
me, bude rozdělen na dvě čás-
ti. V zadní části objektu bývalé
jídelny a vyvařovny vzniknou
zmiňované kanceláře a v před-
ní části krajská knihovna," in-
formuje hejtman Josef Pavel.
    Na stavbu bude využito pří-
spěvku státu na úředníka, pře-
cházejícího na kraj, ve výši
asi 350 tisíc korun.
    "Celkem bychom mohli mít
pro letošní rok z těchto zdrojů
částku kolem 30 milionů ko-
run," vysvětluje hejtman. Cí-
lem kraje bude získat pro-

středky z více zdrojů včetně
prostředků Evropské unie.
    "Celkové náklady na stavbu
jsou odhadovány do 80 milio-
nů korun," doplňuje náměs-
tek hejtmana Jiří Behenský a
pokračuje: "Ministerstvo kul-
tury asi mít peníze nebude.
Zkusíme je získat přímo ze
státního rozpočtu."

    Součástí knihovny bude
rovněž přednáškový víceúče-
lový sál pro asi sto padesát
návštěvníků. Například pravi-
delná půlroční setkání se sta-
rosty všech 132 měst a obcí
Karlovarského kraje musí
krajský úřad organizovat v ná-
hradních prostorách. Do jed-

nacího sálu krajského zastu-
pitelstva se všichni ne-
vejdou...
    Když vše dobře dopadne,
začne se s přestavbou jídelny
na krajskou knihovnu ještě le-
tos. Hotovo by mohlo být do
konce roku 2004. Přestavba
někdejší jídelny bude archi-
tektonicky blízká podobě bu-
dovy hejtmanství. Tak by se
mělo dít v rámci celého nové-
ho administrativního centra
kraje, které kolem hejtmanství
vzniká.
    "Bude se jednat o skutečně
důstojné prostory pro krajskou
knihovnu. V jejím novém sídle
vznikne samozřejmě také nové
výpůjční místo. Své prostory
zde také najde unikátní kar-
lovarská Balneologická kni-
hovna, kterou kraj před časem
získal," dodává hejtman Josef
Pavel.

            KRÁTCE
Velvyslanec EU v Sokolově
    5. května přijede do Sokolo-
va velvyslanec komise Evrop-
ské unie v České republice Ra-
miro Cibrián. V městském do-
mě kultury se sejde u kulatého
stolu s třicítkou zástupců míst-
ních podnikatelů a regionál-
ních politiků. Od 17 hodin bu-
de odpovídat na otázky občanů
při veřejné debatě na téma
Vstup České republiky do EU.

Studie možné přestavby někdejší vojenské jídelny v Karlových Varech
- Dvorech na Krajskou knihovnu Karlovy Vary.

Krajský úřad Karlovarského kraje:    Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21 TELEFON 353 502 111 FAX 353 331 509    epodatelna@kr-karlovarsky.cz    www.kr-karlovarsky.cz

Kraj podpoří
česko-bavorský
sraz horníků
    Karlovarský kraj přispě-
je částkou 50 tisíc korun
na pořádání Česko-bavor-
ského setkání horníků,
které se uskuteční ve
dnech 21. až 22. června v
Sokolově.
    "Setkání se v minulých
letech konalo už osmkrát
na německé straně, takže
přišel čas přesunout ho ta-
ké k nám," říká náměstek
hejtmana Jiří Behenský.
    V rámci setkání se us-
kuteční řada přednášek −
například na téma vzniku
přeshraničního geoparku
na území Karlovarského
kraje a sousedního Bavor-
ska. Plánována je i pro-
hlídka unikátního středo-
věkého dolu Jeroným u
Krásna.
    "Jedná se o vzácnost,
protože důl zůstal zacho-
ván tak, jak ho horníci v
16. století opustili," dodá-
vá Jiří Behenský.
    Důl Jeroným má být le-
tos zpřístupněn veřejnosti.
Pro účastníky hornického
setkání je naplánována i
návštěva velkolomu Jiří a
podzemí karlovarského
Vřídla.

Prezident Václav Klaus během své návštěvy našeho kraje zavítal do Chebu, Sokolova, Karlových Varů,
Ostrova, Kynšperka nad Ohří a Mariánských Lázní. Před novináře prezident předstoupil v budově hejtmanství
na společné tiskové konferenci s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem (na snímku vpravo).

    Ve dnech 11. až 13. dubna
navštívil Karlovarský kraj pre-
zident České republiky Václav
Klaus. Po Jihočeském kraji byl
náš region druhým z českých
krajů, které nový prezident v
rámci svých výjezdů do krajů
uskutečnil.
    "Cílem mé oficiální dvou-
denní návštěvy, která se děje
na základě pozvání pana hejt-
mana, je získat rychlý pohled
na kraj a na dění v něm. Při
návštěvě krajů se pokouším
potkat co nejvíc lidí, říci jim
pár slov a vyslechnout jejich
názory," uvedl Václav Klaus
na tiskové konferenci na kar-
lovarském hejtmanství.
    "Setkání s občany, se stu-
denty, s poslanci, senátory a

zastupiteli Karlovarského kra-
je jsou milá, přátelská a věc-
ná," dodal prezident.
    "Jsem rád, že pan prezident
přijal naše pozvání. Na sku-
tečně pracovní návštěvě spolu
hovoříme věcně o některých
problémech, které náš kraj
musí řešit, hovoříme o reformě
veřejné správy, o tom, co při
ní jde příliš pomalu, o tom,
co je pro nás prioritní − jak se
bude náš region rozvíjet, jak
se potýkáme s oblastmi zdra-
votnictví, školství, silničního
hospodářství a s kompetence-
mi, které na kraj přešly. Při
tom jsme nalezli společnou
řeč," doplnil hejtman Karlo-
varského kraje Josef Pavel.
    Pro návštěvu prezidenta v

kraji připravil hejtman celkem
5 variant programu tak, aby
návštěva byla vyvážená. Pro-
gram návštěvy byl strukturo-
ván tak, aby hlava státu na-
vštívila dvě místa na Chebsku,
dvě na Sokolovsku a dvě na
Karlovarsku.
    Třetí den návštěvy Václava
Klause s chotí Livií v Karlo-
varském kraji vyplnil soukro-
mý program. Prezident Klaus
si v doprovodu hejtmana Pav-
la zalyžoval na Klínovci.

    Obrazová a zvuková repor-
táž z návštěvy prezidenta Vác-
lava Klause v Karlovarském
kraji je dostupná na interne-
tové stránce kraje

www.kr-karlovarsky.cz
v části Hejtmanské listy.

    

 HEJTMANSKÉ  LISTY  Karlovarského  kraje PÁTEK  25.  DUBNA  2003 21 
    

5. letošní číslo
HEJTMANSKÝCH

LISTŮ
Karlovarského kraje

vyjde v pátek
30. května

            PLACENÁ  INZERCE


