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První samostatná
prezentace kraje
v DrážÔanech
Při první samostatné prezentaci v zahraničí zastupoval
13. června 2002 v DrážÔanech
Karlovarský kraj zástupce
hejtmana pro oblast lázeňství
a cestovního ruchu Jiří Behenský.
Prezentace v Českém centru v DrážÔanech zaměřené
na cestovní ruch, lázeňství a
gastronomii se vedle politické
reprezentace kraje zúčastnila
řada regionálních lázeňských
a pohostinských firem.
"Karlovarský
kraj
byl
prvním krajem, který prezentaci tohoto druhu ve Spolkové
zemi Sasko uspořádal. Akce
se vedle generálního konzula
ČR v Sasku Milana Dufka zúčastnili také zástupce našeho
partnerského vládního regionu Chemnitz Norbert Tautz a
zástupce saské státní kanceláře Matthias Dieckmann,"
uvedl vedoucí kanceláře hejtmana Werner Hauptmann.

Němečtí novináři si u prezentačního stánku zcela rozebrali veškeré informační
brožury, mapy a propagační
materiály kraje, nejvíce se
však zajímali o turistické zajímavosti Karlovarského kraje,
možnosti ubytování a o přeshraniční vlakové spojení.
"S prezentací našeho kraje
začínáme pochopitelně u našich nejbližších sousedů v Sasku, s nimiž máme navíc už
podepsáno Společné prohlášení o spolupráci," dodal na vysvětlenou zástupce hejtmana
Jiří Behenský.
Na "malý veletrh cestovního ruchu Karlovarského kraje
v Sasku" naváže letos na podzim obdobná prezentace v
Českém centru v bavorském
Mnichově. Další prezentaci
chystá Karlovarský kraj v Českém centru ve Vídni na počátku příštího roku.

Na první samostatné prezentaci Karlovarského kraje v Českém centru v DrážÔanech překvapil zástupce hejtmana Jiří Behenský (na snímku
uprostřed) minulý týden saské hostitele malým dárkem - zarámovaným Společným prohlášením o spolupráci, které 23. května 2002 v
karlovarském Poštovním dvoře podepsal Karlovarský kraj se Svobodným státem Sasko a se saským vládním regionem Chemnitz.

Spolupráci se Saskem Výjezdní zasedání Rady kraje:
odstartuje výstava
Prezentace průmyslové zóny Ostrov
VOREA 2002 v Plavně
Společné prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským
krajem, Svobodným státem
Sasko a saským vládním regionem Chemnitz podepsané
23. května v Karlových Varech
získává konkrétní podobu.
Karlovarský kraj se bude ve
dnech 28. září − 6. října prezentovat na 6. ročníku výstavy
VOREA 2002 v Plavně
(Plauen), v centru saského
příhraničního regionu Vogtland.
"Atraktivní, prestižní a v
Sasku velmi úspěšné hospodářské výstavy se Karlovarský
kraj zúčastní poprvé. Z dopisu

adresovaného hejtmanovi primátorem města Plauen Ralfem Oberdorferem vyplývá, že
výstavu navštíví zhruba 70 tisíc lidí. Celkovou výstavní plochu 80 metrů čtverečních nám
poskytuje saská strana zcela
zdarma. Pro samotný Karlovarský kraj je vyhrazena plocha 70 metrů čtverečních," informuje tiskový mluvčí kraje
Tomáš Svoboda.
Na zbývající ploše se vedle
Regionální hospodářské komory Poohří budou dále prezentovat významné firmy z
našeho regionu.

KRÁTCE
Noví poslanci Karlovarského kraje u hejtmana

Debatu o povolební spolupráci mezi vedením Karlovarského
kraje a pěticí nových poslanců Parlamentu ČR, kteří získali
své mandáty v Karlovarském kraji při letošních parlamentních
volbách, inicioval hejtman kraje Josef Pavel. "Rudolfa Tomíčka
a Josefa Mikutu z ČSSD, Miloše Pateru a Lubomíra Suka z
ODS a Pavla Hojdu z KSČM hejtman přijme ve své kanceláři.
Termín ještě nepadl. Vedení kraje chce, aby to bylo co nejdříve,"
říká vedoucí kanceláře hejtmana Werner Hauptmann.

Prázdninová internetová soutěž kraje pro děti

První letošní výjezdní zasedání Rady Karlovarského kraje se uskutečnilo 6. června v
historických prostorech staré
radnice v Ostrově. Důvodem
pro výjezdní zasedání rady
byla úvodní prezentace průmyslové zóny v lokalitě Větrný vrch v Ostrově.
Zdejší průmyslová zóna o
rozloze 9 ha je první dokončenou průmyslovou zónou v
Karlovarském kraji, je realizována "na zelené louce" v
těsné blízkosti města, má vybudovánu základní technickou infrastrukturu.
Výstavba 1. etapy byla zahájena v roce 2000, dílo bylo
dokončeno letos v březnu.
Celkem zde bylo proinvestováno 58 milionů 620 tisíc Kč
(29 milionů 843 tisíc Kč bylo
kryto státní dotací).
Územní plán města umožňuje případné další rozšíření
průmyslové zóny o dalších 10
hektarů.
"Neděláme si iluze o tom,

První dokončenou průmyslovou zónu v Karlovarském kraji v Ostrově v
lokalitě Větrný vrch 6. června slavnostně otevřeli hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel (vlevo) a starosta města Petr Želechovský.
že by se Ostrov stal centrem
průmyslové výroby kraje. Jedničkou je jednoznačně průmyslová zóna v Chebu. Její financování je však zatím pozastavené, protože nejsou zá-

Kynžvart obdržel medaili EU
Zámek Kynžvart v Karlovarském kraji se stal jedním
ze šesti letošních vítězů v prestižní mezinárodní soutěži pořádané organizací Europa
Nostra. Medaile "Za příkladnou a všestrannou rekonstrukci objektu evropského

kulturního významu" byla
předána 10. června. V České
republice ocenění získala zatím jen historická budova Národního divadla a Müllerova
vila v Praze. Příspěvek EU na
rekonstrukci zámku Kynžvart
činil bezmála 1,2 milionu eur

Kraj už jedná o podobě pohotovostí,
všechny menšiny získají koordinátora

Hejtman pokřtil
filmovou kroniku

Pro nadcházející dva měsíce školních prázdnin připravuje
Karlovarský kraj na své oficiální internetové stránce
www.kr−karlovarsky.cz v části Hejtmanské listy soutěž pro
děti. "Vedle skládačky fotopuzzle se má naše soutěž stát dalším
lákadlem pro děti, které nejmenší uživatele internetu začne
seznamovat se základním informačním portálem Karlovarského kraje," prozrazuje tiskový mluvčí kraje Tomáš Svoboda.

službě, ale i o režimu pohotovostních služeb lékáren. Po
zrušení okresních úřadů na
kraj od příštího roku přejdou
kompetence k organizování
pohotovostních služeb. To ne"Zajiště- bude jednoduché zejména s
ní a fungo- dofinancováváním pohotovosvání poho- tí. S nimi bude muset počítat
i rozpočet kraje, připravuje se
tovostních
lékařských i spolupráce s obcemi. Proto,
služeb se ci- aby vše hned od ledna fungotelně dotý- valo, jak má, jsme s jednáními
ká
všech a s tvorbou variant koncepce
pohotovostních služeb začali
občanů
kraje. Proto jednáme nejen o už teÔ," říká vedoucí odboru
lékařské službě první pomoci, Miroslava Kurcová (na fotozubní a dětské pohotovostní grafii).
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví Krajského úřadu
Karlovarského kraje (KÚKK)
započal jednání o budoucí podobě pohotovostních služeb
v celém kraji.

Od počátku příštího roku
by národnostní menšiny žijící
v Karlovarském kraji měly mít
na krajském úřadě svého
koordinátora.
"Od letošního dubna máme
na odboru romského koordinátora. Tím je mezi Romy
uznávaný a respektovaný etnolog Pavel Vaculík. Od 1. ledna 2003 se však jeho koncepční práce na integraci romské
národnostní menšiny do společnosti rozšíří na příslušníky
všech ostatních národnostních
menšin žijících v Karlovarském kraji," dodává Miroslava
Kurcová.

Předvčerejšího křtu unikátní výpravné knihy Květoslava Kroči "Mezinárodní
filmový festival Karlovy Vary
- Kronika 1946 - 2001" se vedle zástupců karlovarské radnice a sponzorů zúčastnil jako kmotr publikace také hejtman kraje Josef Pavel.
"Jsem rád, že první ucelenou historii festivalu, který je
po italských Benátkách druhým nejstarším na světě, vydal v karlovarském nakladatelství právě karlovarský historik za přispění sponzorů z
karlovarského
regionu,"
uvedl před stylovým křtem
kapkou becherovky hejtman
Josef Pavel.

jemci o investování. Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo
přednost zónám v Ostravě a
Žatci," říká 1. zástupce hejtmana a někdejší ostrovský starosta Jan Zborník.

6. letošní číslo
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Správní centrum
náš kraj konečně
zplnohodnotní
O rozšíření areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
v bývalých kasárnách Dvory
II rozhodla na svém posledním zasedání vláda České republiky 12. června.
Podle jejího usnesení zde
v nejbližších letech vyroste
Správní centrum Karlovarského kraje, ve kterém najdou
své sídlo nejrůznější krajské
a státní instituce.
Jednotné správní centrum
kraje Karlovarský kraj konečně zplnohodnotní. Hovořit o
časovém horizontu rozšíření
areálu je podle hejtmana kraje Josefa Pavla zatím předčasné.
"Ministerstvo dopravy chce
začít s výstavbou co možná
nejdříve a ministerstvo zdravotnictví rovněž. Byli bychom
rádi, kdyby se záměr výstavby
objektu krajského Ředitelství
silnic a dálnic ČR, krajské hygienické stanice a krajské knihovny podařilo zrealizovat do
dvou let. Jde o to, přiblížit
státní správu pokud možno
co nejvíc občanům tohoto kraje. Kromě již zmiňovaných
úřadů by zde mělo vyrůst například krajské ředitelství Policie ČR a krajské státní zastupitelství," dodal hejtman.
Architektonická
studie
možné podoby Správního
centra Karlovarského kraje je
k vidění na webové stránce
kraje v části Hejtmanské listy.

Řídící výbor začne
pracovat okamžitě
Oběma stranami rovnoměrně zastoupený Řídící výbor, který má podle Společného prohlášení o spolupráci
mezi Karlovarským krajem,
Svobodným státem Sasko a
saským vládním regionem
Chemnitz být ustanoven do
dvou měsíců od jeho květnového podpisu, vznikne 3. července.
Do Karlových Varů za tímto
účelem přijede saská delegace
vedená vládním prezidentem
regionu Chemnitz Karlem
Noltzem.
"Každou stranu budou ve
výboru zastupovat zřejmě 4

členové. Za Karlovarský kraj
to bude hejtman Josef Pavel,
ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek, z právě ustavované komise pro zahraniční
vztahy zřejmě její budoucí
předseda a člen Rady kraje Karel Jakobec a já," vysvětluje
vedoucí kanceláře hejtmana
Werner Hauptmann.
Řídící výbor konkrétní karlovarsko-saské spolupráce se
bude scházet čtvrtletně. Obě
strany si už na své první
schůzce v Karlových Varech
3. července připraví plán své
činnosti na období následujících dvanácti měsíců.

