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Rada Karlovarského kraje začne brzy projednávat
podrobnou Koncepci rozvoje romských komunit
    Na krajských úřadech byla
zřízena funkce Koordinátora
romských poradců a po trans-
formaci okresních orgánů do
vyšších územně samospráv-
ných celků přejdou na kraje i
Poradní sbory pro romskou
menšinu, ostatní menšiny a
integraci cizinců s metodic-
kým vedením Odboru pro azy-
lovou a migrační politiku MV
ČR.
    Rada Karlovarského kraje
se co nevidět začne zabývat
materiálem Koncepce rozvoje
romských komunit v Karlo-
varském kraji.
    "Třináctistránkový doku-
ment vypracovaný naším kraj-
ským koordinátorem a etnolo-

gem Pavlem Vaculíkem, který
si během své čtyřleté praxe
romského a národnostního po-
radce na Okresním úřadě Kar-
lovy Vary získal mezi Romy
značnou vážnost, je pro nás
mimořádně cenný.

Vedle po-
drobného
popisu sou-
časného
stavu uvni-
tř romské
komunity v
kraji na-
vrhuje řadu

postupů, jak s Romy komuni-
kovat a jak s nimi spolupra-
covat při jejich integraci do
společnosti," říká zástupce

hejtmana pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy, soci-
álních věcí a zdravotnictví Petr
Horký (na snímku).
    Koncepce dává konečně
fundovanou odpověÔ na otáz-
ku, kolik Romů v Karlovar-
ském kraji vlastně žije. Podle
výsledků posledního sčítání
obyvatelstva z března 2001 se
k romské národnosti v okrese
Cheb přihlásilo 121 osob, v
okrese Sokolov 462 a v okrese
Karlovy Vary 144.
    "Je jasné, že Romů není v
kraji pouhých 727. Z vypraco-
vané koncepce vyplývá, že v
Karlovarském kraji žije, po
kvalifikovaných propočtech,

odhadech a konzultacích s
romskými organizacemi, v
okrese Karlovy Vary do 4 tisíc
osob, v okrese Cheb do 5 tisíc
osob včetně sezonních výkyvů
a v okrese Sokolov do 13 tisíc
osob romské národnosti. Podle
těchto údajů tedy žije v Karlo-
varském kraji přibližně 21 tisíc
Romů. V celé ČR je počet osob
romské národnosti odhadován
na přibližně 180 tisíc. Po-
tvrzuje se předpoklad, že celo-
republikově Sokolovsko patří
k regionům, v nichž žije silná
romská komunita," dodává
zástupce hejtmana Petr Hor-
ký.
    Snahou Krajského úřadu

Karlovarského kraje je vybu-
dování území s minimem
problémů a národnostních
rozmíšek. Cílem krajského
koordinátora je rovný přístup
ke všem občanům kraje, mi-
nimalizace etnického napětí a
faktické snížení negativ po-
drobně analyzované romské
problematiky v Karlovarském
kraji.
    Krajskou koncepci rozvoje
romských komunit romské or-
ganizace z konzultací už znají
a chtějí ji po jejím projednání
a schválení v orgánech kraje
prezentovat v anglické verzi
při mezinárodních jednáních
romských organizací.
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            PLACENÁ  INZERCE

Nouzový stav kraj
naštěstí nepotřeboval
O mimořádném opatření se
vedení kraje dozvědělo z médií.
Nouzový stav byl zrušen po
čtyřech dnech.
Krizový management i záchranný
systém Karlovarského kraje
fungoval, jak měl.

    Přívalové deště na jihu Čech
v závěru prvního srpnového
týdne uvádějí do stavu bdělosti
krizový management Karlovar-
ského kraje. Hejtman i hasiči o
tom informují média.

NEDĚLE 11. SRPNA
    Meteorologové varují ČR
před lijáky. Deště přicházejí i
na Karlovarsko. Enormní pří-
valové srážky spadnou během
24 hodin zejména na hřebeni
Krušných hor. V okolí Božího
Daru padá 60 až 120 mm srá-
žek.

PONDĚLÍ 12. SRPNA
    V okolí Božího Daru začíná
potopa. V obci je vyhlášen stav
ohrožení. Problémy dělají
všechny krušnohorské řeky a
potoky. Nejhůře je kromě Bo-
žídarska v Abertamech, Horní
Blatné, Potůčkách, Merklíně,
Perninku a v Hroznětíně. Voda
bortí jeden most a podemílá
asi 80 metrů komunikace. Z bo-
žídarské osady Zlatý Kopeček
jsou preventivně evakuovány
2 osoby.
    V okrese Karlovy Vary se
zvedají hladiny vodních toků
stékajících z Krušných hor. Z
koryta vystupuje především
Rolava, na níž je vyhlášen nej-
vyšší 3. stupeň povodňové ak-
tivity (III. SPA), a Bystřice (II.
SPA). Rolava poškozuje silnice
v okolí Nejdku, z nejdecké osa-
dy Suchá jsou preventivně eva-
kuovány 3 osoby. Velká voda
se dotkne obyvatel Pozorky,
Merklína a Staré Role v Karlo-
vých Varech. Ve Kfelích je pre-
ventivně evakuováno 5 osob.
    O situaci v okrese informují
celý den regionální i celostátní
sdělovací prostředky. Na ře-
kách Teplá a Ohře je povodňo-
vými komisemi vyhlášen II.
SPA.
    V okrese Sokolov nastává I.
SPA jen na Svatavce. Na dalších
vodních tocích okresu stejně
jako v celém okrese Cheb hla-
diny toků zůstávají v normálu.
    Záchranný systém kraje je
schopen vzniklou situaci zvlád-
nout vlastními silami.
    Vpodvečer média přinášejí
zprávu, že premiér vyhlásil
nouzový stav v Praze, ve Stře-
dočeském, Jihočeském, Plzeň-
ském i v Karlovarském kraji
s platností od 18.00 hodin až
do 24.00 hodin dne 22. srpna.
    Hejtman kraje i krizový ma-
nagement kraje se o vyhláše-
ném opatření dozvídají z médií.
Ředitel krajského úřadu okam-
žitě mobilizuje odbor krizové-
ho řízení, pod dohledem hejt-
mana začíná pracovat Krizový
štáb kraje (KŠK).

ÚTERÝ 13. SRPNA
    Hejtmanovi telefonuje v
02.00 hodin ministr vnitra a in-
formuje se o aktuální situaci.
Hejtman se tak oficiálně dozví-
dá o vyhlášení nouzového sta-
vu.
    Srážky v kraji dále slábnou
a postupně ustávají. Ráno za-
sedá KŠK, vyhodnocuje aktuál-
ní stav a informuje Ústřední kri-
zový štáb ČR o uklidňující se
situaci.
    Hejtman hned ráno infor-
muje občany kraje o aktuálním
stavu prostřednictvím mimo-
řádných vstupů do vysílání re-
gionálních rádií, internetová
stránka kraje zveřejňuje tisko-
vou zprávu hejtmana pro mé-
dia.
    Dopoledne hejtman vyjíždí
zjiš�ovat aktuální stav v okolí
Bystřice a na hřebeni Krušných
hor. Odpoledne opět zasedá
KŠK a přijímá informace o
vzniklých škodách. Nejvíce po-
škozeny jsou komunikace.
Krajská správa silnic má do
druhého dne předběžně vyčíslit
škody.
    Situace na rozvodněných to-
cích se dále normalizuje. KŠK
informuje ministerstvo školství
o volných kapacitách kraje pro
zajištění péče o děti z evakuo-
vaných oblastí ČR.
    Kraj vysílá první jednotku 28
hasičů na pomoc Středočeské-
mu kraji.

STŘEDA 14. SRPNA
    Ráno KŠK konstatuje: V 7.00
hodin není na žádném z vod-
ních toků už ani I. SPA.
    Krajští silničáři informují
hejtmana, že vzniklé škody lze
předběžně odhadnout na 20
milionů korun. Dopoledne hejt-
man informuje spoluobčany o
vývoji situace opět prostřed-
nictvím rádií. Po poledni pořá-
dá hejtman mimořádnou tisko-
vou konferenci.

ČTVRTEK 15. SRPNA
    Mimořádné jednání Rady
kraje rozhoduje o převedení 1
milionu Kč na zvláš� zřízené
povodňové konto kraje a o
uvolnění 1,5 milionu Kč na li-
kvidaci povodňových škod v
kraji z grantových prostředků
kraje na sociální oblast.

PÁTEK 16. SRPNA
    Ráno zasedá KŠK a rozho-
duje o zaslání žádosti o zrušení
nouzového stavu v Karlovar-
ském kraji Vládě ČR protřed-
nictvím ministra vnitra.
    Dopoledne na pravidelné tis-
kové konferenci kraje hejtman
informuje, že už telefonicky
požádal ministra vnitra o zru-
šení nouzového stavu v kraji.
    Další skupina 24 profesio-
nálních a 12 dobrovolných ha-
sičů je připravena k odjezdu
na pomoc Ústeckému kraji.
    Vláda na večerním zasedá-
ní ruší od 24.00 hodin dne
16. srpna nouzový stav v Kar-
lovarském kraji.
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ÚTERÝ 13. SRPNA 2002 DOPOLEDNE: Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel (vlevo) objíždí obce Hroznětín, Merklín, Pstruží, Pernink,
Abertamy, Hřebečná, Rýžovna, Boží Dar a Jáchymov a seznamuje se s aktuální situací podél toku Bystřice a v okolí Božího Daru. Ve Pstruží
potkává krajské silničáře, kteří preventivně kácejí vodou podemleté stromy hrozící pádem přes silnici.

Karlovarský kraj uvolní na odstraňování
povodňových škod 2,5 milionu korun
    Dva a půl milionu korun
celkem hodlá ze svého roz-
počtu uvolnit na odstraňování
následků záplav Karlovarský
kraj. Rada kraje 15. srpna roz-
hodla o převedení 1 milionu
korun z rozpočtu Karlovar-
ského kraje na účet krajské
povodňové sbírky u Raiffei-
senbank, který byl zřízen na
zahlazení následků povodní v
Karlovarském kraji. Dalších
1,5 milionu korun uvolní kraj
přímo z prostředků určených
na grantovou politiku kraje.
Použití těchto peněz na úhra-
du škod musí ještě schválit
krajské zastupitelstvo.
    "Peníze určené na granty v
oblasti sociální a zdravotní ne-
byly ještě zcela rozděleny.
Krajská rada nyní navrhuje
tyto peníze nasměrovat kon-
krétním potřebným občanům
kraje, kteří utrpěli povodněmi
škodu," říká hejtman Josef Pa-
vel.
    Rada kraje proto požádala
starosty postižených obcí, aby
zmapovali škody na nemovi-
tém i movitém majetku a také
na zvířatech.
    "Týká se to majetku fyzic-
kých osob. Jde o pomoc obča-
nům našeho kraje. Prostřed-
nictvím starostů zjiš�ujeme
formou dotazníků škody na
soukromém majetku, aby-
chom mohli v nouzi pomoci

postiženým ekonomicky a so-
ciálně slabším konkrétním pří-
spěvkem, například na odkli-
zení naplavenin a podobně,"
upozorňuje zástupce hejtma-
na Petr Horký a dodává: "Pe-
níze budou určeny například
na vyklizení domů, opravy
plotů a dalších poničených čás-
tí a podobně."
    V Karlovarském kraji po-
vodně nejvíc zasáhly horské
obce v Krušných horách v
okrese Karlovy Vary. Voda za-
plavila například i nejvýše po-
ložené městečko ve střední
Evropě Boží Dar. V nedaleké
osadě Zlatý kopec byl zatopen
dětský tábor. V Nejdku a v
Pozorce zaplavila říčka Rolava
několik sklepů. Poškozeny by-
ly zejména silnice v okolí Bo-
žího Daru. Výše způsobených
škod se předběžně odhaduje
na 20 milionů korun.
    Na povodňovém účtu kraje
jsou dnes dohromady už 3 mi-
liony a 53 tisíc korun. Kromě
kraje na účet přispěla Česká
spořitelna částkou 1,5 milionu
Kč, dalším půlmilionem při-
spělo město Ostrava, 53 tisíc
korun přinesla 16. srpna sbír-
ka z golfového turnaje cele-
brit.
    Podle hejtmana budou tyto
prostředky z 90 procent pou-
žity na opravy poškozených
silničních komunikací.

    Po posouzení statikem je
zřejmé, že most v Myslivnách
je zcela podemletý a nelze po
něm jezdit. Jsou uzavřeny sil-
nice z Božího Daru na Rýžov-
nu a z Rýžovny do Potůčků,
kde voda strhla osmdesátime-
trový úsek. Poničen je i Bla-
tenský příkop
    "Krajská správa a údržba
silnic už dostala pokyn, aby v
havarijních případech urychli-
la přípravu potřebné doku-
mentace. Lze vyhlásit zkráce-
ná výběrová řízení. Musí se
najít dostatek prostředků, aby
byly havárie do zimy odstra-
něny," doplňuje uvolněný
člen Rady kraje Jiří Mutinský.

    "Evidujeme dobrovolníky,
kteří se nabídli například na
úklidové práce. Těm zpro-
středkujeme kontakt na místa,
kde budou zapotřebí," zdůraz-
ňuje hejtman Pavel.
Nabídky pomoci od dobro-
volníků přijímá Krajský
úřad Karlovarského kraje

telefon 017/35 02 190(3)
e−mail

martin.rais@kr−karlovarsky.cz
Informace lze získat i na in-
ternetové stránce kraje:

www.kr−karlovarsky.cz
Povodňové konto Karlovar-
ského kraje: číslo účtu u Raif-
feisenbank

104 301 86 00/5500

Největší škody v Karlovarském kraji způsobila velká voda 12. srpna
na silnicích v Krušných Horách v okrese Karlovy Vary. Krajští silničáři
zjiš�ují škody na silnici č. 220 mezi Nejdkem a Novými Hamry.


