
Na urychlovač čekají
pacienti i nemocnice
Dvojí užitek, léčebný a finanční,
přinese nový lineární urychlovač,
který začne sloužit v chebské
nemocnici ve zkušebním provozu
od konce letošního července.

    Moderní přístroj na léčbu
nádorových onemocnění může
současně přispět ke zlepšení
složité finanční situace zadlu-
žené chebské nemocnice.
    "V případě odborných výko-
nů prováděných na lineárním
urychlovači obvykle zdravotní
pojiš�ovny poukazují přímé
platby. Je to obdobný způsob,
jakým už platí například soko-
lovské nemocnici za výkony na
ortopedickém oddělení," vy-

světluje náměstek hejtmana Pe-
tr Horký.
    Chebské nemocnici podle
něj nahrává i to, že lineární
urychlovače v Plzni a v Čes-
kých Budějovicích nejsou v
současnosti v provozu. Další
lineární urychlovač je před
spuštěním v Chomutově.
    Chebský lineární urychlovač
nyní prověřují odborníci z ús-
tavu pro jadernou bezpečnost.
    "Pokud testy skončí úspěšně,
nemělo by už nic bránit zahá-
jení zkušebního provozu. S ofi-
ciálním spuštěním urychlovače
se počítá v srpnu," dodává Petr
Horký.

Kasino dalo
milion korun
na novou sanitku
    Částku 1 milion korun na
pořízení nového sanitního vo-
zu poukázala Karlovarskému
kraji společnost Casinos Cze-
choslovakia. V předstihu tak
bude možné pořídit alespoň
jedno speciální vozidlo pro zá-
chranáře z původně plánova-
ných osmi. Jejich nákup byl
prozatím odložen kvůli zrušení
výběrového řízení.
    "Sanitní automobil bude sice
postaven na výběhovém typu
podvozku VW Transporter, ale
i tak za něj budeme rádi. Z
celého Karlovarského kraje je
totiž situace u záchranné služ-
by v Karlových Varech nejhor-
ší," přiznává hejtman Josef Pa-
vel.
    Další dva miliony z celko-
vých tří, které sanitka stojí, po-
skytne kraj ze svého rozpočtu.
    "Vyhlásíme zkrácené výbě-
rové řízení a do konce prázdnin
bychom sanitku mohli karlo-
varské záchrance předat," do-
dává hejtmanův náměstek pro
zdravotnictví Petr Horký.

Na boj s drogami půjde
více než půl milionu korun
    Úspěšné projekty, které rů-
znou formou řeší ochranu mlá-
deže zejména před drogami, ale
i alkoholem či závislostí na hra-
cích automatech, budou v Kar-
lovarském kraji podpořeny
částkou ve výši takřka šest set
tisíc korun.
    Peníze rozdělila mezi různé
instituce a sdružení Rada Kar-
lovarského kraje poté, co bylo
posouzeno všech třiašedesát
předložených projektů. Prošlo

jich ale jen dvacet devět, tedy
necelá polovina.
    "Přes čtyři sta tisíc korun da-
lo k dispozici účelovou dotací
ministerstvo školství. O tyto pe-
níze usilovalo 42 zájemců. Pro-
tidrogová komise kraje schváli-
la osmnáct projektů. Dalších sto
padesát tisíc korun jde z roz-
počtu kraje. Z jedenadvaceti
uchazečů uspělo jedenáct," in-
formuje tiskový mluvčí Karlo-
varského kraje Tomáš Svoboda.

Strom roku 2003: Náš
Pastýřský buk ve finále
    Pastýřský buk u osady Lazy
ve Slavkovském lese letos re-
prezentuje Karlovarský kraj v
anketě Strom roku 2003, kte-
rou už podruhé vyhlásila nada-
ce Partnerství. Loňským vítě-
zem této ankety se stal s pře-
vahou Popovský jasan u Já-
chymova. Pro nominovaný
strom lze hlasovat na webové
stránce: www.stromzivota.cz
    Slavnostní vyhlášení ankety
Strom roku 2003 proběhne na
Den stromů 20. října.
    Pověst o Pastýřském buku,
která ho doprovází v soutěži,
další údaje a fotografie tohoto
chráněného stromu jsou zve-
řejněny na internetové adrese:
http://starestromy.webpark.cz

RDA chystá své výroční
zasedání v Karlových Varech
    S desetiměsíčním časovým
předstihem přijeli do sídelního
města Karlovarského kraje na
pozvání nejvyšších představi-
telů kraje a města člen před-
sednictva německé společnosti
RDA − Bustouristik Internatio-
nal Helge Unruh a marketingo-
vý specialista (odborník na mi-
nutové scénáře velkých kultur-
ně−společenských akcí) Mi-
chael Fleischhauer. Cílem je-
jich návštěvy je seznámit se s
prostředím, ve kterém se bude
konat příští rok výroční zase-
dání společnosti, která je nej-
větší evropským sdružením au-
tobusových dopravců.
    "Zástupci RDA se setkali s
hejtmanem Pavlem, a primáto-
rem Roubínkem. Na programu
jejich společného jednání se zá-
stupci Infocentra Karlovy Vary
byl prvotní návrh německých

organizátorů na podobu výroč-
ního zasedání RDA v Karlových
Varech a jeho předběžný časový
harmonogram. Termín zasedá-
ní byl již pevně stanoven na
18. − 22. dubna 2004," říká tis-
kový mluvčí kraje Tomáš Svo-
boda.
    Představitelé města a kraje
německé hosty ubezpečili, že
uspořádání této akce v Karlo-
vých Varech velice vítají a že ji
budou významně podporovat.
Předpokládá se, že zasedání se
zúčastní čtyři sta až pět set au-
tobusových dopravců ze zemí
západní a jižní Evropy.
    "Výročním zasedání RDA v
Karlových Varech vyvrcholí roky
příprav. K podpisu smlouvy
mezi krajem, městem a RDA o
uspořádání této významné ak-
ce, dojde 18. srpna v Kolíně nad
Rýnem," dodává Svoboda.

Vesnicí roku jsou Tři Sekery na Chebsku
    Vesnicí roku 2003 se v Karlovarském kraji staly Tři Sekery na Chebsku. "Do soutěže se
přihlásilo celkem třináct obcí z celého kraje, o tři více než v loňském roce," vysvětluje hejtman
Josef Pavel. Karlovarský kraj dotuje soutěž částkou 150 000 korun. Vítěz obdržel částku 40
tisíc korun. Na druhém místě se umístily hned tři obce − Otovice, Skalná a Dolní Žandov.
Těm náleží po 25 tisících korunách. Staré Sedlo na třetím místě získá 20 tisíc korun.
    "Předání finančních darů a slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční v první polovině
září," uzavírá hejtman s tím, že kraj zatím ještě hledá vhodný termín a místo předání.

Zastupitelstvo kraje
má dalšího nováčka
    16. června 2003 se vzdal své-
ho zastupitelského mandátu v
Zastupitelstvu Karlovarského
kraje RNDr. Jaroslav Boček
(Koalice).
    Novým členem zastupitel-
stva se 17. června stal Ing. Ivan
Stefan (Koalice).
    Kontaktní osobou za klub
Koalice je namísto bývalého
předsedy Bočka jeho místo-
předseda Ladislav Král.

Zrekonstruovaný most v Doubravě
Po zrekonstruovaném mostě v obci Doubrava (u Aše) opět jezdí
malé autobusy. Slavnostního otevření stavby se 14. července
zúčastnil hejtman Josef Pavel. "Věřím, že Ašští ocení to, že
nejzápadnější cíp republiky pro nás není zapomenutým místem,"
říká hejtman. Pro obyvatele Aše a okolí je totiž fungující most
důležitou spojnicí s Německem. Jezdí přes něj i pravidelná linka
mikrobusu, která vede z Františkových Lázní přes Aš a Doubravu
do Bad Elster. Rekonstrukce začala 1. dubna 2003, do užívání
byl most předán téměř o týden dříve. Náklady na rekonstrukci
ve výši 2,7 milionu Kč šly ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (zleva): Viktor
Daňha, ředitel KSUSKK, Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana,
hejtman Josef Pavel, Dalibor Blažek, starosta Aše a Václav Jelí-
nek, ředitel JHP mosty, s.r.o.
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            PLACENÁ  INZERCE

Na záchranu památek kraj poskytl 500 tisíc Kč
    Rada Karlovarského kraje
rozhodla o rozdělení částky 500
tisíc korun z rozpočtu kraje
mezi osm žadatelů na obnovu
památek v regionu.
    Dalších 1,1 milionu korun
rozdělili krajští radní mezi ma-
jitele či správce památek v kraji,
kteří žádali o podporu vyšší,
než je 200 tisíc korun.
    "Celkem jsme obdrželi 86 žá-
dostí o poskytnutí finanční po-
moci na obnovu památek v cel-
kové výši 17,7 milionu korun,"
konkretizuje hejtman Josef Pa-
vel.
    Rozpočet kraje na letošní rok

neumožňuje navýšení celkové-
ho objemu příspěvku. Rada kra-
je podpořila stotisícovou část-
kou žádost Jáchymova na ob-
novu Patricijského domu, dále
Starý Hrozňatov částkou v téže
výši na obnovu kostela Nejsvě-
tější trojice. Obec Lipina obdrží
příspěvek padesát tisíc korun
na opravu tamní kaple.
    Mezi dalších 15 žadatelů o
příspěvky vyšší než 200 000 ko-
run zastupitelé rozdělili celkem
1,1 milionu. 180 tisíc korun do-
stane majitel hradu Hauenštejn.
    Na zajištění západní věže
kostela sv. Jiří v Horním Slav-

kově uvolnili zastupitelé 80 ti-
síc. Sto tisíc dostane soukromý
majitel památkově chráněného
hrázděného domu ve Skalné na
Chebsku na odstranění jeho ha-
varijního stavu.
    Tutéž částku získá obec Pod-
hradí na opravy hradu Neuberg
a Římskokatolická farnost ve
Žluticích na obnovu a ošetření
krovu kostela Všech svatých v
Čichalově.
    "Částku 120 tisíc korun do-
stane soukromý majitel domu
na náměstí Republiky v Jáchy-
mově, patřícího mezi kulturní
památky," doplňuje hejtman.

    Zatím se nedostalo například
na obnovu kostela sv. Petra v
Kostelní Bříze, na vzorkovnu
porcelánky Karla Knolla v Kar-
lových Varech či na opravu stře-
chy a fasády hospodářského
dvora zámku v Lázních Kyn-
žvartu. Počkat se musí i s ob-
novou mariánskolázeňského
městského divadla, s rekon-
strukcí zámečku v Kaceřově, s
restaurováním gongů hodino-
vého stroje kostela sv. Vavřince
v Chodově a s opravami celé
řady dalších, především sakrál-
ních staveb.
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Lidé vyšlapali na kolech pro kino Čas 413 tisíc,
úředníci kraje přispěli bezmála tisícovkou
    Téměř 20 tisíc lidí se za sedm dní konání 38. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v
Karlových Varech zúčastnilo akce za obnovu karlovarského kina Čas. Před hotelem Thermal
vyšlapali na kolech na výrobu elektrické energie částku 413 tisíc korun. Přestože každý "jezdec"
mohl pedály vyrábět elektřinu pouze jednu minutu, stánek nadace byl v neustálém obležení.
Na rekonstrukci kina Čas s dvěma kinosály potřebuje město zhruba 100 milionů korun.
Zaměstnanci Krajského úřadu Karlovarského kraje (24 žen a 13 mužů) z celkové sumy "vy-
šlapali" částku 972,39 Kč. Šek na výslednou sumu záchranné akce převzali od Nadace Duhová
energie hejtman Josef Pavel (na foto vpravo) a karlovarský primátor Zdeněk Roubínek, kteří
se do pedálů spolu s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou (na foto vlevo) opřeli jako první.

Webová soutěž O hejtmanský
mobil je už v plném běhu
    Stejně jako v loňském roce
je na internetové stránce Kar-
lovarského kraje www.kr-kar-
lovarsky.cz od 1. července vy-
hlášena prázdninová soutěž
O hejtmanský mobil. Týden
po začátku prázdnin na hejt-
manství dorazil první obrá-
zek...
    "Přestože jde o soutěž vý-
tvarnou, je to především sou-
těž internetová. Jejím hlavním
smyslem je naučit děti praco-
vat s internetem, ukázat jim,
co vše počítačová sí� dokáže,
jak může být prospěšná. Sou-
těž je určena pro děti do 15
let. Na soutěžící čeká 10 otá-
zek. Pro jejich zodpovězení bu-

de třeba internetovou stránku
kraje trochu prohledat," na-
povídá mluvčí kraje Tomáš
Svoboda.
    To, že soutěž příliš obtížná
není, potvrzují i předškoláci.
Už loni jich ze tří desítek dětí
tvořili bezmála třetinu.
    Odpovědi s přiloženým ob-
rázkem s prázdninovým ná-
mětem se na hejtmanství za-
sílají do 31. srpna.
    "Obrázky a řešení otázek
porota vyhodnotí v průběhu
září 2003. Na autora toho nej-
lepšího výtvarného dílka čeká
opět hlavní cena - mobilní te-
lefon. Ten vítězi znovu osobně
předá hejtman Karlovarského

kraje Josef Pavel," dodává To-
máš Svoboda.
    Na další účastníky soutěže
na "medailových" příčkách
čekají další drobné ceny.
    Obrázky z letošního roční-
ku soutěže budou umístěny
na webové stránky Karlovar-
ského kraje, stejně jako tomu
bylo v roce 2002.
    "Soutěž je rozdělena do
dvou věkových kategorií. Dě-
tem do 11 let stačí zodpovědět
5 libovolných otázek. Děti star-
ší 11 let už musí zodpovědět
všech 10 soutěžních otázek.
Mladším dětem jistě rádi po-
mohou rodiče nebo sourozen-
ci," uzavírá mluvčí. 


