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Saská putovní výstava po Čechách
začala v Karlových Varech
práce. Vznik této pracovní
skupiny iniciovali 5. prosince
1992 tehdejší premiéři ČR a
Výstavu, která bude Sasko SRN Václav Klaus a Kurt Biedále prezentovat v Mostě, Li- denkopf Společným prohlášeberci a v Praze, zahájili hejt- ním o budování partnerských
man Karlovarského kraje Jo- vztahů mezi Saskem a Českou
sef Pavel a saský ministr pro republikou.
spolkové a evropské záležitosti Stanislaw Tillich. O uspořádání výstavy v sídelním
městě Karlovarského kraje požádala saská strana na základě
loni uzavřeného partnerství
mezi Karlovarským krajem,
Svobodným státem Sasko a
saským regionem Chemnitz.
"Výstava ukazuje prostřednictvím 17 velkých, tematicky
utříděných pojízdných modulových kufrů, vše, co charakterizuje Sasko a Sasy − umění,
kulturu, modernu, tradice, vynálezy, průmysl a obchod. Nechybí ani pozvánka do Lab"Expozice Sasko. A Sasové.
ských pískovců, které v Ně- putuje Evropou od roku 1998.
mecku nemají obdoby," říká V létě 1998 byla výstava zahejtman Karlovarského kraje hájena v rámci Saských dnů v
Josef Pavel.
polské Wroclawi. Přestože už
Podnět pro zahájení výstavního turné v Karlových byla po Polsku k vidění i v
Varech dala Česko−saská sku- Radě Evropy ve Štrasburku, v
pina expertů, která loni právě Goetheho institutu v Rumunve městě pramenů oslavovala sku, v MaÔarsku, ve fran10. výročí své úspěšné spolu- couzské Bretani a v některých
V Lázních I byla 20. května
slavnostně zahájena expozice
Sasko. A Sasové.

KRÁTCE
Velvyslanec Ruska na návštěvě v Karlovarském kraji

Velvyslanec Ruské federace v ČR Igor Sergejevič Savolskij
přijede dne 9. června 2003 do Karlovarského kraje na celodenní
pracovní a přátelskou návštěvu.
"Pana velvyslance přivítá a celý den jej bude provázet hejtman Josef Pavel. Na programu pracovní návštěvy nechybí návštěva lesovské porcelánky Thun, sklárny Moser, procházka
centrem Karlových Varů ani návštěva Becherovky. V závěru
návštěvy pana velvyslance čeká v karlovarském hotelu Imperial
setkání s poslanci a senátory za Karlovarský kraj, s vedením
kraje a krajskými zastupiteli, s vedením města Karlovy Vary a
jeho zastupiteli a se zástupci několika významných regionálních firem," informuje tiskový mluvčí kraje Tomáš Svoboda.

Tradiční setkání hejtmana se starosty obcí

V karlovarském Parkhotelu Richmond se 3. června uskuteční
již 5. pracovní setkání hejtmana a jeho náměstků se starosty
obcí Karlovarského kraje. Setkání vedení kraje se zástupci
obecních samospráv se děje tradičně dvakrát ročně - vždy na
jaře a v závěru roku.
Program jednání, které začne v 8.30 hodin, je rozdělen do
dvou tematických bloků - do hejtmanského a do bloku E−government. V hejtmanské části starostové obcí budou moci
diskutovat se členy vedení Karlovarského kraje na daná témata. V části E−government, řízené uvolněným členem krajského zastupitelstva Jiřím Mutinským, budou starostové seznámeni s podporou reformy veřejné správy prostřednictvím
komunikační technologické infrastruktury mezi krajem a pověřenými obcemi.

Karlovarský kraj je vítězem Hitparády čistoty

V Hitparádě čistoty českých krajů sestavené Hnutím Duha
(s použitím údajů Českého ekologického ústavu) podle schopnosti místních úřadů a obyvatel postarat se o třídění běžného
komunálního odpadu obsadil Karlovarský kraj 1. místo s 22
procenty.
Pořadí krajů na dalších místech: Středočeský 19 %, Pardubický 11 %, Vysočina 11 %, Zlínský 10 %, Jihočeský 9 %,
Plzeňský 8 %, Praha 7 %, Královéhradecký 4 %, Olomoucký 4
%, Jihomoravský 3 %, Liberecký 3 %, Moravskoslezský 2 %,
Ústecký 2 %
Evropské srovnání míry recyklace: Dánsko 64 %, Švýcarsko
52 %, Německo 48 %, Holandsko 46 %, Finsko 30 %, ČR 7 %

německých městech, v Čechách je prezentována vůbec
poprvé. V Lázních I je jazykově
německo−česká výstava zdarma přístupná do 13. června.
Kraj děkuje městu Karlovy Vary za bezplatné poskytnutí exkluzivních prostor Lázní I, které přispěly k důstojné reprezentaci našich saských partnerů v našem kraji," dodává
Josef Pavel.
ČR je pro Sasko důležitým
obchodním partnerem. Sasko
importuje z ČR ročně zboží
za více než 800 milionů EUR
a vyváží do ČR zboží v hodnotě téměř 700 milionů EUR.
23. května 2002 došlo v
rámci jubilejního 10. zasedání
Česko−saské pracovní skupiny v Karlových Varech k podpisu Společného prohlášení o
spolupráci mezi Karlovarským krajem, Svobodným státem Sasko a saským vládním
krajem Chemnitz. Prohlášení
umožňuje v rámci evropských
subvenčních programů PHARE CBC a INTERREG III A
efektivnější regionální plánování, sbližuje obyvatele a odborníky obou regionů a podporuje tak evropský integrační
proces.

Hejtman inicioval
přeshraniční
jednání o dopravě

Po zahájení výstavy Sasko.
A Sasové. v Karlových Varech
se 20. května vpodvečer z iniciativy hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla uskutečnilo další a předem neplánované jednání hejtmana se saským ministrem pro spolkové a
evropské záležitosti Stanislawem Tillichem, kterého se dále
zúčastnili generální konzul ČR
v Sasku Milan Dufek a primátor saského města Plauen Ralf
Oberdorfer.
"Tématem dalšího jednání
byly partnerské vztahy a přeshraniční spolupráce mezi Karlovarským krajem a jeho německými sousedy − Saskem a
Bavorskem. Konkrétně se mnohostranný rozhovor dotýkal oblastí hospodářství, dopravy,
cestovního ruchu a zvláště letiště Hof − Plauen. Hejtman
zdůraznil, že je třeba nejen sladit záměry Karlovarského kraje, Saska i Bavorska ve věci
modernizace bavorsko−saského
letiště, která předpokládá masivní investice před jeho dalším
využitím, ale také rozvinout
hlubší spolupráci tohoto letiště
s moderním a již fungujícím
mezinárodním letištěm v Karlových Varech," informuje tiskový mluvčí kraje Tomáš Svoboda.
V rozhovoru o problematice
dopravy přišla opět řeč i na
společný přeshraniční dopravní systém EgroNet a jeho další
rozvoj a financování.

Výstavu Sasko. A Sasové. zahájili hejtman Josef Pavel (na foto vlevo) a saský ministr Stanislaw Tillich.

Evropská Hradní stezka
protne i Karlovarský kraj
Více než sedm desítek hradů a
zámků v Německu a v Čechách
spojuje projekt bezmála
tisícikilometrové romantické
cesty.

Putování po hradech a zámcích patří nejen u nás, ale i v
Německu k nejtradičnějším turistickým programům. V roce
1954 byl spojením německých
hradů, zámků a středověkých
měst Heidelberg, Rothenburg,
Norimberk a Bayreuth položen
základ projektu Hradní stezky
(Die Burgenstraße), která dnes
spojuje na bezmála tisíci kilometrech více než 70 hradů a
zámků od Mannheimu po Prahu.
"Hradní stezka na české straně už sice existuje, ale nevyvíjí
patřičné aktivity. Zatím neposkytuje turistům to, co se od ní
očekává, to, co je už běžné v
Německu. Hradní stezka je
především marketingovým projektem, který má napomoci rozvoji regionů, jimiž prochází,

prostřednictvím cestovního ruchu," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast kultury, památek, lázeňství a cestovního
ruchu Jiří Behenský.
O plnohodnotném zapojení
českých památek do projektu,
který v našem kraji počítá s trasou Cheb (s odbočkami na hrad
Seeberg a zámek Kynžvart), Loket, Karlovy Vary (s odbočkou
na zříceninu Andělská Hora),
Bečov, koncem května jednali
na karlovarském hejtmanství
zástupci Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje.
"Je třeba připomenout, že některé památky v Čechách jsou
ve vlastnictví soukromých osob,
obcí a státu. Kraje o vstupu do
projektu, který koordinačně
podpoří, nemohou rozhodovat
samy. Zatím je naše představa
taková, že kraje by měly projekt
rozjet a celý projekt by měl být
potom privatizován. Kritéria
přijetí do projektu jsou jasná památka musí ležet na některé
z komunikací a musí jít o hrad,

zámek či uzavřené jádro středověkého města," dodává Jiří
Behenský.
Na české straně již členy
Hradní stezky jsou Kozel, Hořovice a Karlštejn. O památkách, které leží v Karlovarském
kraji, se bude dále jednat. Památkový ústav v Plzni souhlasí
se zařazením Kynžvartu a Bečova do projektu. Z města Karlovy Vary by do Hradní stezky
měla patřit Zámecká věž a některé historické lázeňské objekty.
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27. června

Hejtman poděkoval basketbalistkám BK Lokomotiva Karlovy Vary
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel poděkoval hráčkám BK Lokomotiva Karlovy Vary a jejich
trenérům za reprezentaci našeho kraje a za postup mezi 8 prvoligových basketbalových týmů. "První
basketbalová liga žen se v Karlových Varech naposledy hrála v roce 1986. Děkuji, že jste dokázaly
do našeho kraje první ligu vrátit zpět," uvedl hejtman (na foto uprostřed) při setkání s košíkářkami.

Vojenský újezd Hradiště oslavil padesátiny
Ačkoliv se armádní cvičiště
nachází na půdě Karlovarského
kraje, kraj do jeho využívání
nemůže zasahovat. Prakticky
neobydlená část regionu snižuje
jeho daňové příjmy.

Oslav 50. výročí založení Vojenského újezdu Hradiště se 23. května
zúčastnil náměstek hejtmana Jiří Behenský, který na bojovou zástavu
Armády ČR připevnil pamětní stuhu Karlovarského kraje.

Krajský úřad Karlovarského kraje:

Jednu pětinu okresu Karlovy Vary zabírá největší české
armádní cvičiště Doupov. 24.
května si náš region připomněl 50. výročí jeho vzniku.
"V současné době je Vojenský újezd Hradiště v prostoru
Doupova využíván především
zahraničními armádami, u
kterých si za relativně krátkou

dobu získal velkou oblibu,"
říká náměstek hejtmana Jiří
Behenský.
I když cvičiště leží na území
kraje, kraj nemůže nijak ovlivňovat, co se ve vojenském prostoru děje.
"Cvičiště spadá plně do
kompetence armády. Jde o
území vyjmuté ze správy kraje.
Je to tedy jakási obec řízená
přímo armádou," vysvětluje
náměstek Behenský.
Ačkoliv kraj nemá snahu
cvičiště rušit a do budoucna s
ním ve svých rozvojových plá-
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nech nadále počítá, jisté těžkosti regionu vojenský prostor
přináší.
"Na území výcvikového prostoru žije přibližně 600 obyvatel. Rozlehlý prostor výrazně
snižuje hustotu osídlení kraje.
To se negativně odráží při přerozdělování daní. Státu však
poroučet prostě nemůžeme,"
podotýká Jiří Behenský.
Hejtman kraje společně se
starosty měst a obcí, které leží
na okraji prostoru, jednal několikrát s ministrem obrany
či jeho prvním náměstkem a

představiteli generálního štábu. Vztah armády a kraje je
dobrý, nicméně některé otázky mezi krajem a armádou je
třeba ještě dořešit.
"Mezi ně patří například
nutnost na některých místech
posunout řádově o stovky metrů hranice vojenského prostoru. V Chyši prochází hranice
historicky cenným zámeckým
parkem, o který má kraj zájem
z hlediska ochrany památek,"
dodává náměstek hejtmana
pro oblast kultury a památkové péče.
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