
Nemocnice KV

Hlavním tématem tohoto čísla je
rekonstrukce a dostavba Karlo-
varské nemocnice. Tuto akci
dokumentuje i fotoseriál o celém
průběhu rekonstrukce budovy
nemocnice.
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Regiontour 2005

Začátkem roku se Karlovarský
kraj prezentoval v Brně na 14.
ročníku veletrhu turistických
možností v regionech Region-
tour 2005. Kraj se představil
s novým stánkem, zájem o náš
region byl mezi návštěvníky
mimořádný.
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MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 1 24. 1. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Letiště

Letiště Karlovy Vary, které stát
převedl na Karlovarský kraj,
čeká modernizace. Nový vlastník
si uvědomuje jeho důležitost pro
cestovní ruch a připravil několik
etap obnovy letištního areálu.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

S
Vážení čtenáři,

vítejte nad strán-
kami prvního vydá-
ní měsíčníku Karlo-
varského kraje
v roce 2005. Loňský
rok byl pro váš kraj
nabitý událostmi
a děním. Prvního

května jsme se stali členskou zemí
Evropské unie, v červnu následovaly
volby do Evropského parlamentu a na
podzim se konaly volby krajské, na Kar-
lovarsku také volby senátní. 

Kraji se v minulém roce podařilo změ-
nit právní formu svých nemocnic,
odstranit jejich dluhy a zabránit dalšímu
zadlužování. Nemocnice v krajském
městě prodělala rekonstrukci za 160
milionů korun. Proběhly první etapy
souvislých rekonstrukcí 20 km kraj-
ských silnic spojujících Karlovy Vary,
Nejdek a Chodov. Kraj získal do svého
vlastnictví mezinárodní letiště Karlovy
Vary. Na Sokolovsku byl uveden do pro-
vozu Integrovaný dopravní systém
umožňující cestujícím veřejnou hromad-
nou dopravou využívat výhodného časo-
vého jízdného. Začala stavba silničního
průtahu Karlovými Vary.

V novém roce musí práce kraje pokra-
čovat. I letos se bude investovat do zdra-
votnictví, například 20 milionů korun do
nemocnice v Sokolově. Bude dokončena
rekonstrukce stanoviště záchranné služby
v Mariánských Lázních, začne se budovat
stanoviště v Nejdku, a v příštím roce je
doplní stanoviště v Horním Slavkově, Žlu-
ticích a v Aši. Náklady na zřízení každého
stanoviště činí zhruba 10 milionů korun,
jeho provoz pak 4 miliony korun ročně. 

Krajské silnice čekají další souvislé
opravy v délce 35 km na trasách Loket -
Krásno - Mnichov a Sokolov - Habartov.
Pokračují práce na stavbě průtahu kraj-
ským městem, dokončení se dočká
obchvat Ostrova. Integrovaný dopravní
systém veřejné hromadné dopravy se
rozšíří o Chebsko. Bude vypracován
projekt na obnovu povrchu přistávací
a vzletové dráhy krajského letiště
a rekonstrukci odbavovacího terminálu. 

Nákladem 80 milionů korun, z nichž
větší část činí prostředky evropských
fondů, bude v rekonstruované vojenské
budově v areálu krajského úřadu vybudo-
vána nová krajská knihovna, která obča-
nům kraje poskytne odpovídající prostře-
dí, služby i informační technologie. 

Pokračování na straně 3

loupek hejtmana
„Standard zdravotní péče, který nyní Nemocnice Karlovy

Vary začne poskytovat, není v České republice všude obvyklý.
V této fázi kompletní rekonstrukce se nemocnice dostává na
úroveň renomovaných českých zdravotnických zařízení,“ kon-
statuje hejtman Josef Pavel.

Kompletní rekonstrukci a dostavbu Nemocnice Karlovy Vary
nastartovala na přelomu milénia I. etapa vybudováním Hospo-
dářského pavilonu (nová žlutá budova, kde sídlí stravovací pro-
voz, lékárna, centrální laboratoře a patologie). Na celkové
investici ve výši přibližně 380 milionů korun se částkou zhruba
50 milionů korun podílelo město Karlovy Vary.

II. etapa rekonstrukce a dostavby Nemocnice Karlovy Vary zača-
la 2. července 2004. Do 31. prosince 2004 byla podle plánu dokon-
čena s výjimkou pokládky speciálních kaučukových podlahových
krytin. Kolaudace stavby proběhla 20. ledna 2005, kompletní
dokončení stavby a její předání bude provedeno k 31. lednu 2005.
Od počátku února už nemocnice bude plně sloužit pacientům.

„Druhá etapa přestavby nemocnice na moderní a páteřní zdra-
votnické zařízení našeho kraje nebyla pro nemocnici, pro stav-
baře ani pro pacienty jednoduchá. Pro fungování nemocnice v co
nejkratší době a na zcela nové úrovni jsme se vydali cestou uce-
lené rekonstrukce, při níž se pavilon č. 4 kompletně předělával
najednou. To se podařilo. Za trpělivost a nasazení bych chtěl
zdravotníkům, stavbařům i pacientům poděkovat,“ říká hejtman.

Celý objekt se staticky posiloval, zateploval se, rekonstruovala
se střecha, instalovala se nová okna i nové rovody. Zásadních změn
doznalo dispozičního řešení celých oddělení. Na pokojích jsou již
konečně samostatná sociální zařízení (toaleta a sprchový kout), jen
ojediněle je jedno sociální zařízení po rekonstrukci společné pro
dva pokoje. Součástí pokojů jsou i nové moderní elektricky polo-
hovatelné postele. Rekonstrukce se v tomto objektu dotkla i systé-
mu potrubní pošty. „Do druhé etapy rekonstrukce a přestavby
karlovarské nemocnice se investovalo přibližně 163 milionů
korun. Stát formou dotace poskytl 65 milionů, zbývajících bezmá-
la 100 milionů korun investoval do nemocnice jako její zřizovatel
a vlastník Karlovarský kraj z vlasních prostředků,“ vysvětluje hejt-
man Josef Pavel.                                                 Pokračování na straně 3

Slavnostní otevření kompletně zrekonstruovaného pavilonu č. 4 Nemocnice Karlovy Vary se uskuteční 28.
ledna. Standard nemocnicí poskytované péče tak stoupne na úroveň renomovaných zdravotnických zaří-
zení. Karlovarský kraj do rekonstrukce karlovarské nemocnice investoval z vlastních prostředků bezmá-
la 100 milionů korun.

„Tato změna se
může zdát nepod-
statná, ale čas
ukáže, že pod-
statná je. Pro
rok 2004

dal stát na zajištění základní dopravní
obslužnosti v Karlovarském kraji v linko-
vé autobusové dopravě zhruba 113 milio-
nů korun, dalších téměř 5 milionů vláda
přidala v průběhu roku. Na drážní dopra-
vu poskytl kraji státní rozpočet v loň-

ském roce 67 milionů korun. Dalších
85 milionů získaly dráhy z rozpočtu
ministerstva dopravy k úhradě tarifní-

ho závazku. Celkové náklady na
základní dopravní obslužnost

v Karlovarském kraji se tak
v roce 2004 vyšplhaly na 274

miliony korun,“ říká 1. náměstek hejtma-
na Jan Zborník. 

Rada Karlovarského kraje doporučí
zastupitelům ke schválení částku 285,4
milionu korun na pokrytí nákladů spoje-
ných se zajištěním základní dopravní
obslužnosti v roce 2005. Navýšení nákladů
oproti loňskému roku o 11 milionů je
potřebné kvůli poskytovaným slevám na
žákovské jízdné. 

„Vnitřní členění navrhovaných 285 mili-
onů korun je plně v kompetenci krajských
zastupitelů. S dopravci je nutné podepiso-
vat smlouvy na úhradu prokazatelné ztrá-
ty ze závazku veřejné služby. Na dorovná-
ní ztrát v autobusové dopravě plánujeme
přibližně 125 milionů korun, na drážní
dopravu 159 milionů, ale tento poměr není
konečný, k menším změnám dojít může,“
upozorňuje vicehejtman Jan Zborník. 

Financování dopravní obslužnosti v roce 2005
Od ledna letošního roku došlo ke změně financování základní dopravní obslužnosti.
Tu až do loňského roku financoval stát prostřednictvím kraje, kterému na zajištění
této služby poskytoval účelové státní dotace. Na základě novely zákona o rozpočto-
vém určení daní  přešlo financování základní dopravní obslužnosti na kraj. Ten tak
bude ztráty autobusových a drážních dopravců platit z vlastních příjmů.

Rekonstrukce karlovarské nemocnice 
ZVÝŠÍ STANDARD SLUŽEB

Karlovarský kraj zahájil-
vlastní humanitární sbírku
na pomoc zemím v jihový-
chodní Asii, které po země-
třesení zasáhla ničivá vlna.
Na zvláštní konto číslo 
3 5 - 4 0 0 0 5 8 0 2 7 7 / 0 1 0 0
u Komerční banky mohou
přispívat nejen občané, ale
i obce a firmy.

„Zájem přispívat určitě
bude, už se nám ozývají jed-
notlivci, obce i firmy a chtějí
pomoci. Veškeré vybrané
peníze chceme po dohodě
s ministerstvem zahraničí
zaslat na konkrétní investiční
akci, například vybudování
školy nebo zdravotnického
a sociálního zařízení. Sbírka
je povolena na šest měsíců,
což by mohlo stačit. Naše
poděkování patří všem, kteří

už na konto přispěli“ říká
hejtman Josef Pavel.

Peníze na konto poukáže
i Karlovarský kraj. Rada
navrhuje, aby to bylo 500
tisíc korun. Tuto částku ale
ještě musí schválit zastupi-
telstvo Už vloni v prosinci
kraj schválil půlmilionovou
pomoc slovenským Tatrám.
Samostatně přispějí patrně
také členové vedení kraje.
Například hejtman Josef
Pavel přislíbil 10 tisíc korun.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA NA POMOC ASII Střípky z kraje
Nové Hamry – Pokračovat v letošním
roce ve výstavbě obecního parkoviště
u lyžařských vleků má v plánu vedení
Nových Hamrů. V ideálním případě
by mohla být odstavná plocha v loka-
litě u kostela v roce 2005 dokončena
celá. Jedná se o první oficiální parko-
viště pro turisty na území obce.
Terénní úpravy vytipované volné plo-
chy začaly v druhé polovině minulého
roku. Přestože parkoviště dosud není
dokončené, již v této zimní sezoně
provizorně slouží turistům.

Boží Dar – Zhruba tři čtvrtiny voličů,
kteří se zúčastnili lednového referen-
da na Božím Daru v Krušných horách
na Karlovarsku, odmítly výstavbu
větrných elektráren v obci i v blízké
lokalitě Rýžovna. Radnice také
nemůže už vynaložené náklady na
přípravu projektu odepsat. Proti elek-
trárnám přímo na Božím Daru bylo
68 z 85 platných hlasů, tedy zhruba
80 procent. Elektrárny na Rýžovně
odmítlo 73 procent voličů a proti

odepsání nákladů na přípravu projek-
tu bylo dokonce 96 procent voličů.
K platnosti referenda stačila účast
poloviny ze 141 zapsaných voličů.

Karlovarský kraj – Jen malé problé-
my způsobil odchod mladých mužů
na civilní vojenské službě sociálním
a zdravotnickým zařízením v Karlo-
varském kraji. V sociálních zaříze-
ních v kraji pracovalo před ukonče-
ním civilní služby jen asi čtyři nebo
pět civilkářů. Jejich odchod se do
činnosti těchto zařízení nepromítl,
a nebylo tak třeba ani navyšovat pro-
středky na provoz, které by pokryly
zvýšené náklady na práci ostatních
pracovníků nebo na přijetí nových.

Aš – Vedení ašské radnice chce začít
s přípravou druhé části obchvatu
města. Po otevření hraničního pře-
chodu v nedalekých Hranicích by
totiž přes střed města proudily denně
stovky vozů ze Saska. Zatímco před
dvěma lety se podařilo dokončit

první část obchvatu, která svedla
dopravu z hraničního přechodu Aš -
Selb mimo město, v dalších letech by
podobné problémy mohlo přinést
otevření hraničního přechodu v Hra-
nicích.

Karlovy Vary – Manželé Heřmánkovi
z pražského Divadla Bez zábradlí pře-
vzali v lednu na příští čtyři roky klíče od
historické budovy karlovarského diva-
dla. Krátce před zahájením představení
muzikálu Cikáni jdou do nebe v Karlo-
vých Varech podepsali předávací pro-
tokoly na nemovitý i movitý majetek.

Nová Role – Celkem čtrnáct byto-
vých jednotek v nedávno dokonče-
ném domě v lokalitě U Plynárny
v Nové Roli již obývají nájemníci.
Přestože vedení města slibovalo
občanům, že se do nového bytu
budou moci nastěhovat již v prosin-
ci minulého roku, při kolaudaci
domu vyšlo najevo několik nedostat-
ků, které bylo třeba odstranit. 

Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana (ODS)

Model Karlovarské nemocnice po kompletní rekonstrukci

35-4000580277/0100 

Průběh stavebních prací vedení kraje sledovalo při pravidelných
kontrolních dnech.
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KOUPELNY rekonstrukce i novostavby
BAZÉNY vnitřní i venkovní

Jenišov 68, 360 01 KARLOVY VARY
Tel.:  353 229 700, fax:  353 221 723
E-mail: info@lemigas.cz, www.lemigas.cz

Kompletní dodávky 
od projektu po realizaci

kotle, radiátory, tepelná čerpadla, solární vytápění…
ROZVODY TOPENÍ, VODY, KANALIZACE, PLYNU
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inzerce

Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: 353 564 928, 353 561 932 
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Vážení čte-
náři,

z a č í n á
nový rok
a zároveň
jsme téměř
na počátku
n o v é h o
vo l e bn ího
o b d o b í

Zastupitelstva Karlovarského kraje.
Dovolte mi popřát vám všem za
komunisty našeho kraje mnoho osob-
ních úspěchů, spokojenosti a pevné
zdraví v roce 2005. Někdy rozdílné
názory na řešení problémů nemají
vést k osobní nevraživosti až k nesmi-
řitelné zášti. Jako každý člověk má
určitá předsevzetí, i náš klub má kon-
krétní představy, co by chtěl v tomto
roce realizovat, kam napřít pozornost
celého voleného orgánu, co pro obča-
ny kraje zajistit. Velkým problémem,
k jehož řešení by mělo zastupitelstvo
kraje přispět aktivním způsobem, je
problematika zaměstnanosti úzce
související s tvorbou pracovních míst.
Nezaměstnanost tíživě dopadá na
řadu občanů našeho kraje, kteří se
bez své viny dostávají do krizových
životních situací. Základní by měla
být odpověď na otázku, jak řešit aktiv-
ní politiku zaměstnanosti na místní
úrovni. Program rozvoje Karlovar-
ského kraje, zpracovaný v prvních
letech uplynulého volebního období,
ukazuje v analytické části týkající se
lidského potenciálu na problémy,
které v této oblasti náš kraj má.
Záběr Programu rozvoje Karlovar-
ského kraje je širší, ale jeho součástí
jsou jednotlivá specifická opatření,
která je nutno vyhodnotit. Kolísání
nezaměstnanosti bez trvalé snahy ke
zlepšení nemůže být pro nás uspoko-
jující. Zvláště varovný je počet absol-
ventů, kteří marně hledají své první
zaměstnání.  Zastupitelé Komunistic-
ké strany Čech a Moravy razí zásadu,
že každý občan, který má zájem pra-
covat, by měl odpovídající uplatnění
najít. Odměna za práci musí zajišťo-
vat důstojný život  rodiny. Tato myš-
lenka je v zásadním rozporu s řeše-
ním nezaměstnanosti metodou ruše-
ní minimální mzdy a uvržením řady
pracujících pod hranici chudoby.

Klub KSČM bude iniciovat zařazení
celé problematiky zaměstnanosti na
pořad jednání Zastupitelstva Karlo-
varského kraje v tomto roce. Věřím,
že návrh získá širší podporu ostatních
zastupitelů. Aktivní podíl Karlovar-
ského kraje je nutný při zpracování
průřezových rozvojových projektů
v souladu s podmínkami Evropské
unie. Kvalitní projekty směřující
k omezení nezaměstnanosti mají
šanci na podporu z evropských fondů.
Vážné je, že jenom pasivní podpory
odčerpávají výraznou část státního
rozpočtu. Krajská samospráva má
nezastupitelné místo v procesu ovliv-
ňování nezaměstnanosti. Problema-
tika je daleko širší, je nutno brát
v úvahu analýzu současnosti jako
výchozí stav, zajištění přípravy lidské-
ho potenciálu, což je oblast výchovy
a vzdělávání, záměry další hospodář-
ské politiky včetně rozvoje, případně
útlumu jednotlivých oborů a s tím
související podpůrné projekty v oblas-
ti dopravní a bytové infrastruktury.
Příprava projektů k získání finanč-
ních prostředků z fondů EU a pravi-
delné hodnocení jejich úspěšnosti, to
je další velké téma k diskusi. Jde
o mnoha milionové částky a zde pře-
devším opozice musí sehrát svoji kon-
trolní úlohu. Problematika dopravy
a dopravní obslužnosti je zmíněna
v analytické části Programu rozvoje
Karlovarského kraje jako důležitý fak-
tor ovlivňující možnost přijetí zaměst-
nání mimo bydliště. Týká se problé-
mových oblastí, jako je Bochovsko,
Tepelsko, Žluticko, Toužimsko
a sever Jáchymovska. Sama oblast
dopravy je dalším velkým tématem
k diskusi zastupitelstva. Osobní hro-
madná doprava zabezpečuje doprav-
ní obslužnost při relativně malém
zatížení životního prostředí proti
dopravě individuální. Také z toho
důvodu by měla být prioritou. Hro-
madná doprava musí být pro občany
finančně přístupná. Již to, že ovlivňu-
je mobilitu pracovní síly, a tím míru
nezaměstnanosti, je vážným argu-
mentem. V 1. pololetí bude zastupi-
telstvo kraje vyhodnocovat místně
omezené fungování systému integro-
vané osobní dopravy. Nejde a nesmí
jít o to, aby integrovaný dopravní
systém byl cílem, k němuž musíme za

každou cenu dojít, protože je to
moderní trend. Integrovaný systém
může být zaváděn pouze tehdy, pokud
zajistí lepší služby pro občany a zkva-
litní dopravní obslužnost. A to vše při
akceptovatelnosti ceny jízdného
veřejností. Není to problematika jed-
noduchá a pro tento účel založená
organizace kraje – Koordinátor inte-
grovaného dopravního systému, má
plné ruce práce. Rozhodnutí krajské-
ho zastupitelstva  mají konkrétní
dopad na občany kraje a to je vážný
důvod k tomu, aby veřejnost byla se
svými zastupiteli v kontaktu, vyžado-
vala po nich vysvětlení a informace
a konzultování problémů. To by mělo
fungovat obecně nejen ve stranické
sféře. 

JOSEF MURČO

PŘEDSEDA KLUBU KSČM

S lovo zastupitele

Nadace rozvoje občanské společnosti zve-
řejnila 1. výzvu k podání žádostí nestátních
neziskových organizací v rámci Globál-

ních grantů financovaných z Evropského sociál-
ního fondu. Jeden z grantů podpoří neziskové
organizace realizující projekty na území celé
České republiky mimo Prahu, a to pod Operač-
ním programem rozvoje lidských zdrojů. Globál-
ní granty jsou určeny pouze pro nestátní nezisko-
vé organizace poskytující sociální služby skupi-
nám ohroženým sociálním vyloučením a jejich
hlavním cílem je posílit kapacity těchto úspěš-
ných žadatelů. 

Pro projekty realizované v jednotlivých krajích
je k dispozici 64 milionů korun. Získané granty
pokryjí 100 procent uznatelných nákladů projek-
tu, který může trvat maximálně 2 roky a měl by
být uskutečněn ve spolupráci s dalšími partnery.
Maximální výše získaného grantu může dosáh-

nout 650 tisíc korun, minimální 150 tisíc. Finan-
covány budou především takové aktivity, jakými
jsou rozvoj a realizace vzdělávacích programů
zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti
sociálních služeb, rozvoj a realizace programů
pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad
nestátních neziskových organizací o užívání
moderních metod sociální práce a sociálních slu-
žeb, rozvoj a realizace poradenských služeb
s dopadem na sociální začlenění ohrožených sku-
pin a trh práce, zajištění odborného vzdělávání
pracovníků či zajištění speciálních služeb skupi-
nám ohroženým sociálním vyloučením.

Žádosti je možné podávat do 18. března 2005.
Další výzva bude vyhlášena ve druhé polovině
roku 2005. 

Úplný text výzvy, kontakty na regionální part-
nery a další podrobnější informace najdete na:
www.nros.cz

Dostavba průtahu městem Karlovy
Vary na silnic I/6 mezi zimním stadi-
onem a obcí Hory u Jenišova smě-

rem na Sokolov zatěžuje město Karlovy
Vary a okolí nejen dopravními opatřeními,
ale v počátcích stavebních prací zejména
přepravou zemin a dalších materiálů na
skládky nebo na trasu stavby samotné. To
se projevuje od listopadu 2004 zvýšeným
znečištěním některých silnic a místních
komunikací. Znečištění silnic má negativní
vliv na bezpečnost a plynulost dopravy
a může vést k poškozování cizího majetku
narušováním odvodnění komunikací nebo
podmáčením sousedních nemovitostí. Prů-
tah bude dokončen v září 2008.

„Řešení těchto dopravních nepříjemností
a komplikací spočívá ve vytvoření předpokla-
dů pro zintenzivnění výkonu státního dozoru
a kontrolní činnosti na pozemních komuni-
kacích, které jsou v působnosti silničního
správního úřadu Magistrátu města Karlovy,
a v současném vytvoření podmínek pro pro-
jednávání přestupků a správních deliktů
nejen na těchto komunikacích, ale i na silni-
cích I. třídy ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, které je rovněž
v působnosti Magistrátu města Karlovy Vary.
Podněty k těmto řízením budou dávány
Odborem dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Karlovarského kraje,“
vysvětluje vicehejtman Jan Zborník.

Staveništní dopravou, kterou je přepravo-
vána zemina jako přebytečný materiál na
tzv. Vintířovskou výsypku v rámci stavby
„Silnice R6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba -
přepravní trasy“ dochází ke značnému zne-
čišťování silnic II. a III. třídy. Toto znečiště-
ní může tvořit i závadu ve sjízdnosti silnic.
Rovněž jsou nadměrným způsobem znečiš-
ťovány součásti a příslušenství těchto silnic.
Znečištěné a nečitelné dopravní značky
nemohou plnit svou funkci. To může přímo
ovlivnit bezpečnost silničního provozu.

„Podle zákona musí ten, kdo znečištění
způsobil, jej bez průtahů odstranit a uvést
komunikaci do původního stavu. Nestane-li

se tak, je povinen uhradit vlastníkovi  této
pozemní komunikace náklady spojené
s odstraněním znečištění a s uvedením
pozemní komunikace do původního stavu,“
doplňuje Jan Zborník.

O zintenzivnění kontrol se zaměřením na
vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní
komunikace staveništními sjezdy i mimo ně
a pohyb těchto vozidel po pozemních komu-
nikacích, kdy dochází k padání zeminy
a materiálů z ložných prostor vozidel, byla
požádána i Policie ČR. Ta je oprávněna zjiš-
těné přestupky řešit na místě blokovou
pokutou. Krajský úřad má v této věci ome-
zené kompetence, které spočívají v kontrol-
ní a dozorové činnosti. Řízení o přestupcích
a správních deliktech je v působnosti
Magistrátu města Karlovy Vary.

„Největší efekt přinášejí kontroly s oka-
mžitým postihem na místě. K takovému
postupu bohužel nemají správní úřady pro-
středky ani kompetence. Ke zvýšené kon-
trole silnic II. a III. třídy a uplatňování práv

a povinností vlastníka těchto silnic, které
jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, byla
samozřejmě také vyzvána  Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského kraje. Státní
dozor pro silnice II. a III. třídy provádí ze
zákona o pozemních komunikacích obecní
úřad s rozšířenou působností. V tomto pří-
padě tedy Magistrát města Karlovy Vary.
Kromě dalších složek oslovil Krajský úřad
karlovarský magistrát se žádostí o zinten-
zívnění výkonu státního dozoru nad silnice-
mi II. a III. třídy dotčených stavbou průta-
hu. Celý dohled kraje nad čistotou komuni-
kací chápeme jako nutnou součinnost vlast-
níka komunikace zastoupeného krajskou
správou silnic, Krajským úřadem, Magistrá-
tem města Karlovy Vary a Policií ČR. Prob-
lematika čistoty komunikací je také velmi
intenzivně projednávána na kontrolních
dnech stavby. V případě přetrvávajících
markantních problémů přislíbil stavebník
případnou změnu subdodavatelů prací,“
dodává hejtman Josef Pavel.

Karlovarský kraj vyhlásil další ročník ankety o nej-
lepšího sportovce a sportovního kolektivu za rok
2004. 

Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlap-

ci)
• dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mlá-

dež, dospělí)
• trenér - jednotlivci 
• zasloužilý cvičitel - jednotlivci 
• sportovní legenda - bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcio-

nář
• sportovní osobnost - nejúspěšnější sportovec roku 2004 
• umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS 
• účast na významných mezinárodních soutěžích 

Návrhy zasílejte nejpozději do 11. února 2005
Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor školství mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, e-mail: josef.koci@kr-karlovarsky.cz

www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajskyurad/odbory/skolstvi/mladeze/

Krajský úřad Karlovarského
kraje, jako úřad příslušný

v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí, oznamuje, že
byla předložena dokumentace
vlivů záměru „Farma větrných
elektráren Abertamy“ na životní
prostředí. Jedná se o 3 stožáry
o výšce věže 80 m, průměru
rotoru 90 m a výkonu jedné tur-
bíny typu Vestas 1800 kW. Větr-
né elektrárny by měly být umís-
těny v katastrálním území Hře-
bečná, obec Abertamy. Stavba by
měla být zahájena po vydání sta-
vebního povolení a ukončena do
6 měsíců. Celkové náklady stav-
by jsou odhadovány na 130 mili-
onů korun. Oznamovatelem je
obec Abertamy. Dokumentace
hodnocení vlivů na životní pro-
středí je k nahlédnutí na Kraj-
ském úřadě Karlovarského
kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, a na OÚ Aberta-
my. Vyjádření k dokumentaci je
možné zaslat nejpozději do 2.
února 2005 na Krajský úřad Kar-
lovarského kraje, Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary.

S ČISTOTOU SILNIC PŘI VÝSTAVBĚ PRŮTAHU NEJSME SPOKOJENI

Evropské peníze pro neziskové organizace

VYBUDOVÁNÍ VĚTRNÝCH
ELEKTRÁREN

v Abertamech
Nejlepší sportovec

KARLOVARSKÉHO KRAJE 2004
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OKNO? VRATA? ROLETU?     KALIBRA – TO NESPLETU!!!    WWW.KALIBRA.CZ

AKCE ÚNOR – GARÁŽOVÁ VRATA

OD6.900,- KČ

Hroznětínská 183

KARLOVY VARY – OTOVICE

Tel. 353 505 515, Fax 353 505 517

VRATA

OKNA

ŽALUZIE

cena bez montáže a DPH

systémy pro okna 
dveře zimní zahrady

SC
-1
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Seat finance od Škofinu •  www.carsbad.cz

CARS BAD, s.r.o. 
Jáchymovská 53
360 04 KARLOVY VARY

Prodejní výstava SEAT 
Truhlárská 14 
350 02 CHEB

ˇ
tel. 354 437 236, 606 683 500
fax 354 437 236
e-mail: carsbad.ch@iol.cz

tel. 353 229 029, 602 444 983
fax 353 236 552
e-mail: autosalon.seat@carsbad.cz

SC
-1

04
11
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Dokončení ze strany 1

Investice ve výši 40 milionů
korun poputují do středních

škol v kraji. Oproti minulým létům
budou zvýšeny výdaje na obnovu
památek v kraji nebo podporu roz-
voje venkova. Kraj se chystá na
opětovná jednání s Fondem národ-
ního majetku o podobě dalších
rekultivací oblastí dotčených těž-
bou hnědého uhlí na Sokolovsku. 

Letos čeká váš kraj zkrátka
mnoho výdajů a mnoho práce. Je

to dobře, každá z vyjmenovaných
akcí přinese nám, obyvatelům
Karlovarského kraje, lepší služ-
by. Zároveň také samozřejmě
znamená zakázky pro firmy
a s tím související pracovní místa.
Těším se, že si v lednu 2006
budeme moci společně říct, že
letošní rok byl rokem dobrým.
Přeji vám do něj hodně optimis-
mu a energie. 

VÁŠ HEJTMAN

JUDr. JOSEF PAVEL

REKONSTRUKCE KARLOVARSKÉ NEMOCNICE 
Dokončení ze strany 1

Už teď Karlovarský kraj plánuje a připravuje konečnou III. etapu
rekonstrukce a dostavby Nemocnice Karlovy Vary. V jejím

rámci vznikne mezi pavilony č. 4 a č. 50 moderní multifunkční objekt
s centrální jednotkou intenzivní péče, emergency a výtahy. Na stře-
še objektu bude umístěn heliport pro přistávání vrtulníků záchranné
služby.

„Na konečnou fázi rekonstrukce nemocnice, která si vyžádá další
stovky milionů korun, si Karlovarský kraj zřejmě vezme úvěr. Usilo-
vat budeme dále i o státní dotaci. Po dokončení rekonstrukce by
Karlovarský kraj neměl podle našich odhadů s výjimkou běžné údrž-
by do nemocničních budov investovat příštích zhruba 25 let,“ dodá-
vá hejtman Josef Pavel.   

Sloupek hejtmana

Karlovarský kraj se stal novým majite-
lem letiště v Karlových Varech.
O tento majetek se musí také přimě-

řeně starat. Koncepce rozvoje letiště počítá
s tím, že prosperita kraje je závislá na
cestovním ruchu, ke kterému letecká
doprava patří. 

„První etapa modernizace letiště počítá se
zvýšením únosnosti vzletové a přistávací
dráhy. Náklady na tento projekt, který počí-
tá s úpravou dráhy tak, aby v případě potře-
by mohla být prodloužena o zhruba 500
metrů, se pohybují kolem 113 milionů
korun. Financování tohoto projektu bude
částečně zajištěno z operačního programu
Infrastruktura, kde je opatření týkající se
regionálních letišť. Zde mohl kraj získat až
49 procent peněz potřebných na první etapu
modernizace letiště, přiznáno ale bylo pouze
29 procent. To je 33 milionů korun, zbylých
80 bude muset uhradit Karlovarský kraj,“
říká 1. náměstek hejtmana Jan Zborník. 

Při rekonstrukci dráhy dojde pouze k její-
mu prodloužení. K rozšíření dráhy, které by
uvítaly zejména nízkonákladové letecké
společnosti, v nejbližších letech nedojde. 

„My jsme si udělali kalkulaci, podle které
by rozšíření dráhy ze současných 30 na 40
metrů stálo dalších 250 milionů korun. To je
zatím mimo finanční možnosti tohoto
kraje,“ vysvětluje náměstek Zborník.

S rekonstrukcí vzletové a přistávací dráhy
je spjata druhá etapa modernizace letiště,
kterou je obnova světelného přistávacího
vybavení včetně jeho rozšíření za 38 milionů
korun. Kraj podá v nejbližší době žádost

o spolufinancování z programu Iniciativy
společenství INTERREG IIIa pro česko-
bavorskou hranici. Maximálně by mohl
z tohoto programu získat 24 milionů korun,
zbytek uhradí Letiště Karlovy Vary, 
s. r. o., z vlastních zdrojů. 

„Abychom si nezavřeli cestu tím, že na
karlovarském letišti může přistát pouze
letadlo ze zemí Schengenské dohody, musí
být modernizována odbavovací budova.
V této chvíli je zpracována studie rekon-
strukce budovy tak, aby splňovala do
budoucna požadované podmínky. Odhad
nákladů činí více než 60 milionů korun. 85
procent bychom chtěli čerpat z finančního

mechanismu Evropského hospodářského
prostoru, známého také jako Program Nor-
ského království. Zbývajících 15 procent,
což je necelých 10 milionů korun, by uhra-
dil ze svých prostředků kraj,“ popisuje třetí
etapu modernizace letiště vicehejtman Jan
Zborník.

Celkové náklady na 3 etapy modernizace
Letiště Karlovy Vary jsou kalkulovány na 209
milionů korun. Pokud se podaří získat před-
pokládané dotace, Karlovarský kraj na
modernizaci letiště dá zhruba 110 milionů
korun. Realizace všech tří etap způsobí výlu-
ku v provozu letiště, která je plánována na
období od února do konce června 2006. 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI

Do dvou let by tak obyvatelům kraje měla
mimo jiné začít sloužit nová krajská knihov-
na, zrekonstruované mosty na silnici do

Kraslic v Sokolově, dvě zrenovované silnice 2. třídy
z Karlových Varů do Dubiny a z Údolí do Horního
Slavkova, a dále nové výukové prostory s moderní
technikou na SOU stavebním v Karlových Varech.
Vybudováno bude i rekvalifikační zařízení pro
osoby, které hledají obtížněji zaměstnání, zejména
matky po mateřské dovolené a ženy po 50. roku
věku. Obyvatelům i turistům začne sloužit také
Areál zimních sportů včetně uměle zasněžovaných
svahů v Mariánských Lázních a nové ubytovací
a občerstvovací zařízení na známé křižovatce turis-
tických cest Ryžovna u Božího Daru. Rekonstrukce
se dočká kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kyn-
šperku nad Ohří,“ vyjmenovává úspěšné projekty
náměstek hejtmana Petr Horký. 

Schvalovací procedurou na ministerstvu pro
místní rozvoj tak úspěšně prošlo všech devět pro-
jektů z Karlovarského kraje, které v září 2004
vybrala k realizaci Regionální rada regionu sou-
držnosti NUTS II Severozápad. Regionální rada je
složena z 10 členů krajského zastupitelstva Karlo-
varského kraje a stejného počtu jejich kolegů
z Ústeckého kraje. Vybrané projekty byly předlo-
ženy v rámci 1. výzvy k předkládání projektů do
Společného regionálního operačního programu
(SROP), která byla ukončena 30. července 2004.
V rámci 1. výzvy bylo v Karlovarském kraji předlo-
ženo 10 individuálních projektů a šest grantových
schémat (velkých zastřešujících projektů zpraco-
vaných Karlovarským krajem pro podporu men-
ších podnikatelů a menších projektů veřejných
subjektů). Podmínky stanovené programem SROP
nesplnil v rámci 1. výzvy pouze jeden z předlože-
ných individuálních projektů.

V první výzvě k předkládání projektů se mohli
žadatelé na území Karlovarského kraje ucházet
o celkem 668 milionů korun, z toho  500 milionů
korun mohlo být rozděleno mezi takzvané individu-
ální projekty (168 milionů korun připadá na granto-
vá schémata). Na celkovou částku 668 milionů

korun přispěje EU zhruba 508 miliony korun, zby-
tek bude spolufinancovat česká strana. Do konce
roku 2006 tak zbývá v Karlovarském kraji k rozdě-
lení mezi individuální projekty celkem  219 milionů
korun a na grantová schémata 108 milionů korun.

„O dosud nerozdělené prostředky se uchází dal-
ších 21 projektů z Karlovarského kraje, které byly
předloženy v rámci 2. výzvy k předkládání projektů
do SROP.  Předložené projekty na vybudování infra-
struktury pro rozvoj lidských zdrojů, infrastruktury
cestovního ruchu a dále na rozvoj informačních
a komunikačních technologií v regionech v součas-
né době vyhodnocují pracovníci Sekretariátu Regio-
nální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad
v Karlových Varech. Nejúspěšnější projekty bude
k realizaci vybírat Regionální rada na svém jednání
18. února 2005 v Kadani,“ dodává náměstek Horký.

Celkem může být mezi projekty v Karlovarském
kraji v období 2004 až 2006 rozděleno prostřednic-
tvím SROP 917 milionů korun, z nichž zhruba 75
procent bude tvořit příspěvek EU. Celková hodno-
ta zrealizovaných projektů bude ale vyšší, protože
většina žadatelů musí do projektů vložit i vlastní
příspěvek. Ten dle typu žadatele tvoří 10–54 pro-
cent celkové hodnoty projektu.

Projekty získaly peníze z EU
V Karlovarském kraji získaly první projekty dotaci ze Strukturálních fondů EU. Příslušné rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ze Strukturálních fondů a také ze státního rozpočtu pro prvních devět projektů,
které budou na území kraje realizovány v rámci Společného regionálního operačního programu
(SROP),  podepsal ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek 23. prosince 2004. Celková hodnota projek-
tů činí 451,9 milionu korun, z toho přibližně 70 procent uhradí EU.

Modernizace letiště se blíží
Uplynulý rok přinesl Karlo-

varskému kraji mnoho slo-
žitých a zajímavých problé-

mů k řešení. S jedním z nich bych
vás seznámil blíže.

V květnu minulého roku jsem
obdržel žádost starosty obce
Rovná Jaroslava Parůžka o pos-
kytnutí půjčky na dodávky plynu,
vody a elektřiny, které obec neby-
la schopna zaplatit, jelikož jí naří-
zená exekuční řízení znemožnila
nakládat s finančními prostředky
na účtech i dispozici s nemovitým
majetkem obce. Obec měla neza-
placené závazky vyšší než 15
milionů Kč. Hrozilo okamžité
přerušení dodávek plynu, a tedy
i tepla z centrální plynové kotel-
ny, vody a elektřiny  do obecních
bytů. Bylo nutné ukončit exekuč-
ní řízení, aby obec mohla dispo-
novat svými financemi a svým
majetkem, zaplatit energie a začít
splácet dluhy. Řešení nalezl
vedoucí legislativního a právního
oddělení Krajského úřadu,
JUDr. Josef Král. Po jednání
s exekutory předložil neobvyklý,
ale zajímavý návrh. Pokud
by kraj krátkodobě
půjčil obci Rovná
1 mil. Kč, ta by
mohla uhra-
dit část exe-
kucí. Při
dodržení přís-
ných podmí-
nek mohla
obec získat
d o d a t e č n é
finance prode-
jem některých
pozemků a části
obecních bytů.
Z těch-

to prostředků by uhradila zbytek
exekucí a půjčenou částku by do
konce roku 2004 mohla kraji vrá-
tit. Toto zdánlivě prosté řešení
samozřejmě představovalo celou
řadu konkrétních úkonů a jedná-
ní, která bylo nutné vést s exeku-
tory, katastrálním úřadem, doda-
vateli, kterým obec dlužila, práv-
ními zástupci těchto věřitelů
i s potencionálními kupci části
nemovitého majetku obce. Velmi
důležité, vlastně rozhodující bylo,
že rada i zastupitelstvo Karlovar-
ského kraje dokázaly návrh
posoudit a po důkladném rozbo-
ru i včas schválit. Zásluhu na
řešení obecního problému mají
i občané Rovné, kteří rozumně
přistoupili ke koupi obecních
bytů. Na realizaci odvážného kri-
zového plánu se s velkým nasaze-
ním podílel i starosta Rovné Jaro-
slav Parůžek.

Dnes, na počátku nového roku,
jsem rád, že se situaci v Rovné
podařilo společnými silami a týmo-
vou prací zvládnout tak, že její oby-
vatelé nezažili přerušení dodávek

energií nebo exekuce
obecních bytů. Obec

vrátila kraji zapůjče-
ný milion korun
a je schopná své
další dluhy
postupně splatit.

Obec Rovnou
se podařilo
zachránit před
krachem.

JOSEF PAVEL

HEJTMAN 

KARLOVARSKÉHO

KRAJE

„

RNDr. Petr Horký, náměstek hejtmana (ČSSD)

www.airport-k-vary.cz



Inzerce KARLOVARSKÝ KRAJ strana 4 | Leden



Leden | strana 5 KARLOVARSKÝ KRAJ Informace z úřadu

www.skoda-auto.cz

SC
-1

04
12

/1

Okénko ředitele

SIMPLY CLEVER

Střední zdravotnická škola
a Vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary

otevírá ve školním roce 2005/ 2006 obory:

Čtyřleté s maturitou:
- Zdravotnický asistent
- Zdravotnické lyceum (jako příprava na studium specializace VOŠ,

VŠ - zdravotnické obory, sociální sféra, lékařská fakulta)
- Asistent zubního technika 
- Masér pro sportovní a rekondiční masáže.

Tříleté se závěrečnou zkouškou:
- Ošetřovatel (denní studium)
- Ošetřovatel (studium při zaměstnání) 

Vyšší odborné studium tříleté s absolutoriem:
- Diplomovaná všeobecná sestra
- Diplomovaný zdravotní laborant
- Diplomovaný zubní technik

Škola má vlastní DM a školní jídelnu. 

Maturitní ples školy :  18. 2. 2005  -  GH PUPP 
Informace na tel. čísle: 353 233 936 - paní Kočová

Střední odborné učiliště zemědělské, 
Odborné učiliště a Učiliště, Toužim, Plzeňská 330

informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel. číslech:
353 312 190 (601 268 179) Ing.Nykodym    353 311 476 Bc.Rudolfová

41-52-H/001 zahradník(-ce)  
41-51-H/007 zemědělec
23-51-H/001 zámečník   

nabízí vyučení v tříletých učebních oborech
23-68-H/001 automechanik
23-55-H/002 autoklempíř
26-57-H/001 autoelektrikář
65-51-H/002 kuchař-číšník

přednostně pro žáky z 9. tříd ZvŠ: v dvouletém učebním oboru
69-53-E/001  práce v autoservisu

v tříletých učebních oborech
41-55-E/002 opravářské práce
41-51-E/006 farmářské práce
41-52-E/008 květinářské a aranžérské práce

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
41-51-E/001 zemědělská výroba 
41-56-E/001 lesní výroba
23-68-E/001 technické služby v autoservisu
41-52-E/010 zahradnická výroba
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SOU keramické a sklářské a U
Závodu míru 144, 360 17 KARLOVY VARY

vyučuje učební obory:
KERAMIK - porcelán a keramika 28-57-H/007
KERAMIK - modelování 28-57-H/007
MALÍŘ skla a keramiky 28-62-H/003
SKLÁŘ - duté a lisované sklo 28-58-H/005
BRUSIČ SKLA - vybrušování 28-61-H/005
KERAMICKÁ VÝROBA 28-57-E/002

Škola má zažádáno o nové uměleckořemeslné obory.  

nástavbové studium:
KERAMICKÝ PRŮMYSL 28-46-L/501
SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL - výroba skla 28-45-L/502
SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL - zušlechťování skla 28-45-L/503

Telefon: 353 561 682, 353 562 962, 724 212 106, fax: 353 561 582
sou-keramika-kv@cmail.cz                  www.atlasskolstvi.cz 

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
LOGISTICKÝCH SLUŽEB

A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Hlavní 114, Karlovy Vary–Dalovice 362 63, tel./fax 353 227 565,
e-mail: karlovarskykraj@logistickaskola.cz  http://www.logistickaskola.cz

Zveme Vás na Den otevřených dveří: 27. 1. 2005 od 15.00 do 17.00
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Školní rok 2005/2006

NÁKUP A PRODEJ PIAN A PIANIN
OPRAVY • LEASING • PRODEJ

DOPLŇKŮ • KOMPLETNÍ SERVIS
• DOPRAVA • 

ZÁRUKA OD 1 DO 5 LET

Sportovní 28, KARLOVY VARY
Tel.: 353 114 326, 603 157 679
info@forte-piano.cz, www.forte-piano.cz

SC-10409/1
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Záruka 2 roky, nejlevnější, nejlepší

ŽALUZIE, ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
!vykupujeme staré žaluzie na protiúčet!

261 263 847, 261 260 416, 777 038 001
www.gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4

☎

HLEDÁME TECHNIKY,
spolupracovníky – vlastní ŽL, mobil, auto –
pro montáž našich výrobků

sleva 50 %
z ceny montáže hliníkových žaluzií

Platnost do 
28. 2. 2005

pátá žaluzie na plastová okna
ZDARMA

SC-10378/1

inzerce

Do roku 2005 bez nervů
„Jsem šťastný, že naše dcera při přijímacím řízení na tuto střední školu
nepíše žádný test. Představte si: pouze předloží výsledky testu Cermat
(jen test Studijní dovednosti), který píše v únoru na své ZŠ.
Odbornost ji vždy zajímala, ale bála se stresů při zkouškách. A teď
jenom předloží test ze základní školy, a ještě jí započítají dosavadní
pěkný prospěch.“

STUDIJNÍ OBORY – LOGISTICKÉ ZAMĚŘENÍ 
• Poštovní a peněžní služby •

• Provoz a ekonomika dopravy •

NA TOMTO
MÍSTĚ BY MOHL BÝT

VÁŠ
INZERÁT

TAKNA CO
JEŠTĚ

ČEKÁTE
VOLEJTE
777 193 779
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S čím vstupuje Krajský úřad do nového
roku? Které úkoly na něj čekají?

Letošní rok není v porovnání s těmi minu-
lými tak dramatický. V letech 2003–4 jsme
přebírali řadu agend po bývalých okresních
úřadech, což už máme za sebou. Největším
úkolem pro letošní rok je bezesporu dobré
úřadování různé evropské strukturální
pomoci pro náš region. 

Jakým způsobem můžete
pomáhat v této oblasti?

Úloha Krajského úřadu je dvojí.
Jednak je to úloha rozhodovací, kdy
zastupitelé a radní rozhodují o tom,
které projekty budou vybrány ke
spolufinancování z evropských
peněz. Druhou oblastí je
s a m o t n á
p o m o c
jedno-
t l i -
v ý m

žadatelům připravovat jejich projekty tak,
aby uspěli u ministerstva pro místní rozvoj.

Kdo může žádat o pomoc ze strukturál-
ních fondů EU?

Strukturální pomoc je zaměřena přede-
vším na rozvoj drobného a středního podni-

kání, rozvoj cestovního ruchu
a lázeňství, podporu sociální

oblasti, školství, kultury
a památkové péče

a v neposlední
řadě na rozvoj

dopravní infrastruktury.

V této pomoci má
Krajský úřad zkuše-
nosti už z loňského

roku. Jaký byl
zájem ze strany

žadatelů?
Z á j e m

například
o b c í

o vyhlá-
š e n í

grantových schémat je veliký. Problém je
v tom, jak velké množství finančních pro-
středků mohou tito žadatelé uvolnit na spo-
lufinancování projektů, které je podmínkou
pro čerpání dotací.

Jaké další rady mohou žadatelé od
Krajského úřadu získat?

Odborná veřejnost už možnosti kraje
dobře zná. Představitelé obcí se pravidelně
dvakrát za rok scházejí s hejtmanem a vede-
ním kraje, kde jsou seznamováni s plány
kraje. Jako další formu pomoci jsme připra-
vili kalendář pro obce, kam jsme zakompo-
novali termíny všech povinností, které musí
během roku plnit. Jsme rádi, že komunikace
s obcemi funguje a že se na Krajský úřad
obracejí s žádostí o pomoc ať už odbornou
nebo materiální.

Když hovoříme o komunikaci, pomohla
v tomto směru internetizace kraje?

Pomohla možná víc, než si uvědomujeme.
Jednak zjednodušila práci Krajskému úřadu
i obcím, hlavně ale urychlila tok informací
z centra do regionů a zlepšení jejich kvality
a rozsahu. 

Plánujete další přijímání pracovníků na
Krajský úřad?

Zaměstnance přijímáme průběžně podle
toho, kolik lidí změní bydliště nebo odejde
do důchodu. Už se ale nejedná o navyšování
počtu pracovníků. Máme  vytvořenou stabil-
ní personální strukturu zhruba 300 lidí, kte-
rou už nechceme měnit. 

(RED)

V dnešním povídání s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje Romanem Rokůskem
se dozvíte o plánech a úkolech, které na Krajský úřad čekají v letošním roce.

35 let existence výuky

AUTOOBORŮ
Střední odborné učiliště automobilní a strojírenské a Učiliště Ostrov

je škola zřizovaná Karlovarským krajem. V rámci dlouhodobého roz-
voje krajské sítě škol byla určena jako garant výuky v automobilních
oborech. Těchto škol je v České republice 14, v každém kraji je vybrá-
na jedna. Tyto školy ověřují nové trendy ve výuce a novou formu  ukon-
čování studia (státní závěrečná zkouška). Škola úzce spolupracuje s fir-
mami Auto Škoda Mladá Boleslav a Bosch, které ji podporují jak mate-
riálně tak i školící spoluprací, jakou je výuka učitelů a mistrů v jejich
střediscích.

Jako jediná v kraji zajišťuje pro své absolventy tříletých oborů získá-
ní maturitního vzdělání v nástavbovém studiu Autoelektronika, po
jehož absolvování získávají žáci ty nejmodernější poznatky z oblasti
autoopravárenství.

Škola je nadstandardně vybavena různými učebními pomůckami
v odborných učebnách až do úrovně čtyř plně funkčních automobilů
a k nim odpovídající měřící a diagnostické technice. Zajišťuje komplex-
ní výuku jak teorie tak i praxe ve vlastních dílnách, které jsou vybave-
ny tím nejlepším co se v praxi používá. Zde výuka probíhá v plně pro-
vozních podmínkách na autech zákazníků. Žáci mají možnost ve třetím
ročníku pracovat v provozovnách soukromých podnikatelských sub-
jektů. Škola také nabízí tříleté učební obory Elektrikář - silnoproud
a Zámečník, kde vzhledem k měnícím se požadavkům na profil absol-
venta, přešla na výuku čtyřletého studijního oboru Mechanik strojů
a zařízení, jehož studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Jde o tendenci vyučovat na našem SOU obory s vysokou náročností
na teoretické i praktické vědomosti a dovednosti a umožnit získání
výučního listu a maturity co největšímu počtu žáků díky různým for-
mám studia a možnosti jak horizontální tak i vertikální prostupnosti jed-
notlivých oborů se společným základem. Většina absolventů by měla
odcházet ze školy ve věku 20 let, tedy průměrně po 5 letech studia.

Ing. Roman Rokůsek,
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje
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Minulé zastupitelstvo na svém
posledním zasedání schváli-

lo zřízení Fondu na podporu
nestátních neziskových organiza-
cí, které pracují v sociální oblasti.
Fond byl zřízen proto, aby nezis-
kové organizace na začátku roku

mohly čerpat peníze a nemusely
čekat až na schválení krajského
rozpočtu. Fond má k dispozici
určité finance, rada na svém zase-
dání 13. ledna schválila rozdělení
1 milionu korun mezi 15 nestát-
ních neziskových organizací.
„Přišlo 16 žádostí na celkovou
sumu 3 milionů korun. V této
částce byla zahrnuta řada poža-
davků, my jsme uznali jen opráv-
něné náklady na první dva měsíce
z oblasti mezd, úhrady energií
a nájmů, aby se neziskové organi-
zace poskytující denně sociální
služby nedostaly do patové
finanční situace,“ říká radní pro
oblast sociální péče Ellen Volav-
ková. Ostatní žádosti bude kraj
vyřizovat až po rozhodnutí minis-
terstva práce a sociálních věcí,
kolik peněz převede na Karlovar-
ský kraj. Ten žádá pro nestátní
neziskové organizace 28 milionů
korun, ministerstvo má rozhod-
nout do konce ledna 2005. „Rom-

ské občanské sdružení, které
v Karlových Varech provozuje
občanskou poradnu, si v rozporu
s pravidly podalo žádost na 400
tisíc korun, krajská rada ale může
rozhodovat o příspěvcích do 200
tisíc korun. Jejich žádost tak bude
předložena 27. ledna zastupite-
lům ke schválení. Ostatních 15
subjektů požadující finance kraj
uspokojil v mezích možností
svého rozpočtu,“ pokračuje radní
Volavková. V loňském roce se
podařilo do fondu převést 1,1
milionu korun z úspor odboru
sociálních věcí, v letošním roce
do fondu kraj převede zhruba 2,5
milionu. „Ve fondu ale musí zůstat
peníze právě na překlenutí konce
roku, jinak veškeré finance spa-
dají do vyúčtování v rozpočtu
a může se o nich jednat až po
schválení rozpočtu. Proto existuje
tento fond, který pomáhá toto
období překlenout,“ uzavírá Ellen
Volavková.

Vláda začala realizovat Kon-
cepci řešení ekologických

škod vzniklých před privatizací
hnědouhelných těžebních spo-
lečností v Ústeckém a Karlovar-
ském kraji. Tu v roce 2003 zpra-

coval pro Fond národního
majetku ČR mostecký Výzkum-
ný ústav pro hnědé uhlí. 

„Po schválení koncepce zve-
řejnila meziresortní komise
v listopadu loňského roku poky-
ny pro žadatele na podporu pro-
jektů k odstranění ekologických
škod v obou krajích. Do té doby
mohly o peníze vyčleněné vlá-
dou na rekultivaci území žádat
pouze těžební společnosti.
V současné době může stejné
žádosti podávat i 22 obcí ze
Sokolovska a Karlovarský kraj,“
říká radní pro oblast životního
prostředí Luboš Orálek. 

K dnešku už podaly obce
a Karlovarský kraj žádosti na
realizaci deseti projektů za
zhruba 300 milionů korun.
V současné době je vládou uvol-
něna pro oba dva kraje částka
1,5 miliardy korun. 

„Pro obce a kraj je připravena
více než 1 miliarda korun,
o další více než 4 miliardy může
požádat Sokolovská uhelná, a. s..
Součet rekultivačních nákladů
zahrnutých do působnosti vlád-
ního usnesení o revitalizačních
opatřeních přesahuje 17 miliard
korun, do kterých ale ještě není
zahrnuta cena projektové doku-
mentace. Na této částce se soko-
lovská pánev podílí více než 5
miliardami, zbytek připadá na
severočeskou pánev,“ dodává
radní Orálek.

V současné době probíhá
vyhodnocování projektů, které
lze předkládat průběžně. Jedná
se zejména o opravy místních
komunikací, budování cykloste-
zek, sanace vodních toků, nebo
zakládání parků a lesoparků.
Podrobné pokyny pro žadatele
najdete na: www.kzv-most.cz

Stát dal peníze na odstranění škod

Ing. Luboš Orálek (ODS)

Průběh rekonstrukce Nemocnice Karlovy Vary ve fotografiích

Krajský fond pomáhá neziskovkám

Mgr. Ellen Volavková (ODS)

www.nemkv.cz

Pavilon č. 4 před zahájením rekonstrukce (červen 2004).

Kompletní rekonstrukcí prošla také střecha.

Rekonstrukce inženýrských sítí se dotkla také potrubní pošty, kterou
zdravotníci využívají k posílání dokumentace i krevních konzerv.

Objekt dostal nové rozvody a nová okna.

K rekonstrukci budovy samozřejmě patřilo i zateplení fasády.

Rekonstruovaná oddělení dostala stovku nových elektricky polohova-
telných lůžek se speciálními matracemi.

Bylo nutné posílit statiku budovy.

Jednotlivá podlaží dostala zcela nová dispoziční řešení celých oddělení,
interiér každého patra má vlastní barevné ladění.

Sociální zařízení už nejsou společná pro celé patro, ale jsou na jednotli-
vých pokojích.



Také v loňském roce
Karlovarský kraj pokra-

čoval v realizaci další etapy
projektu „IS – jednotný
informační a naváděcí sys-
tém k významným kultur-
ním památkám na území
Karlovarského kraje“. Bě-
hem projektu bylo doprav-
ními značkami a informač-
ními tabulemi označeno
několik nejvýznamnějších
památek kraje a velká část
památkově hodnotných ú-
zemí. V roce 2004 byla označena například městská
památková rezervace Loket, městská památková
zóna Jáchymov či městská památková zóna Žlutice.
Karlovarský kraj je prvním regionem, který vyvíjí již
několik let úsilí zaměřené na propagaci kulturních
cílů tímto způsobem. Kraj se může pyšnit rozsáhlým

kulturním bohatstvím. 
K jeho efektivnímu využití
je však třeba návštěvníky
na památky upozornit.
Karlovarský kraj tak činí
nejen prostřednictvím
tohoto projektu, ale také
formou vydávání propa-
gačních materiálů vztahují-
cích se k památkám a zve-
řejňováním informací 
o památkách na svých
webových stránkách.
Účinná je i spolupráce na

propagaci významných památkových objektů na
veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí.
Investice do značení památkově cenných objektů či
území a zpřístupňování a přibližování informací
návštěvníkům i obyvatelům kraje se regionu vrací
formou zvýšeného zájmu turistů o tyto cíle.
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111

tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

zástupce ředitele Krajského úřadu 
vedoucí odboru správních agend,

dozoru a Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný

tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann

tel.: 353 502 117
werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kontroly
tel.: 353 502 215

vedoucí ekonomického odboru
Ing. Olga Jurištová
tel.: 353 502 266

olga.juristova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková

tel.: 353 502 270
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru investic 
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461

milan.novak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Mgr. Petr Chlebek,
tel.: 353 502 443

petr.chlebek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Miroslava Kurcová

tel.:  353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420

josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr

tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

Průběh roku býval, a po
pravdě řečeno více či
méně je i dnes, zpestřován

dodržováním jednak rodinných,
jednak obecně platných zvyků
a zvyklostí. Ty obecně  zažité
zvyklosti jsou označovány jako
výroční zvyky a obyčeje. Výroční
proto, že jsou vázány na určité
významné a sváteční dny
v kalendářním roce. Masopust,
Popeleční středa, Smrtná nedě-
le, Květná neděle, vynášení
Smrtky a chození s Létem, Paši-
jový týden, honění Jidáše, Velký
pátek a jeho poklady, Boží hod
velikonoční a mnoho dalších. To
vše a mnoho jiného mělo v životě
minulých generací nezaměnitel-
ný význam. To vše podvědomě
vnímáme i my z knížek, filmů,
vyprávění, z vlastních zasutých
vzpomínek z dětství, něco z toho
i sami dodnes dodržujeme. Otisk
všeho najdeme v církevním
umění, v lidovém umění nebo ve
zvykoslovných předmětech. To
vše by měla přiblížit připravova-
ná výstava. 

Když od masopustu k Veliko-
nocům, pak je třeba začít správ-
ným masopustním veselím.

Vrcholem každého masopustu je
masopustní průvod. Krajské
muzeum Cheb spolu se Západo-
českým divadlem v Chebu
a Základní uměleckou školou
v Chebu zve všechny chebské
občany na masopustní férii
„Masopuste, masopuste...“. 

Masopustní průvod 
Nezbedný masopustní průvod

plný masek vyrazí v sobotu 12.
února v 15 hodin od budovy
Západočeského divadla v Chebu,
proplete se uličkami starého
města, aby zakončil svoji pouť
v dolní části náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad před budovou
muzea. Všechny masky maso-
pustního reje si pak budou moci
prohlédnout výstavu „Od maso-
pustu k Velikonocům“, v nádvoří
muzea a v muzejní kavárně na ně
budou čekat lahůdky masopust-
ních vepřových hodů, masopust-
ní koblihy, koláče, nápoje všeho
druhu a jiné laskominy, které při-
praví chebské firmy a soukrom-
níci. Vyvrcholením veselého reje
bude slavnostní pochování
Masopusta, ke kterému dojde na

prostranství před muzeem při-
bližně kolem 17. hodiny. Maso-
pustní odpoledne bude zakonče-
no vyhlášením a odměněním nej-
zajímavější masky.

Masopustní průvod má být
početný, veselý a barevný. Přij-
měte proto pozvání také jako
výzvu pro všechny, kteří nejen
rádi sledují zábavu, ale rádi se jí
i osobně zúčastní. Pracovníci
muzea a herci Západočeského

divadla v Chebu zvou všechny:
vyrobte si masku, vezměte děti
a celou rodinu a pojďte do maso-
pustního průvodu. Každý je
vítán, na každého se těšíme. Kdo
ví, třeba 12. únor 2005 bude jed-
nou označen za den, kdy se
v Chebu podařilo obnovit tradici
masopustních průvodů! A odmě-
na pro nejzajímavější masku?
Nechte se překvapit. Rozhodně
bude „masopustní“!

Výstava „Od masopustu k Veli-
konocům“ potrvá ve výstavním
sále Krajského muzea Cheb do
10. dubna. Na sobotu 19. března,
kdy proběhnou tradiční „Veliko-
noce v muzeu“, jsou připraveny
pro návštěvníky komentované
prohlídky výstavy. Tyto komen-
tované prohlídky jsou připrave-
ny v průběhu výstavy rovněž
pro žáky a studenty chebských
škol.

12. února se po měsíční přestávce znovu otevřou výstavní a expo-
ziční prostory Krajského muzea Cheb. Letošní muzejní rok bude
zahájen výstavou „Od masopustu k Velikonocům“. 

Od masopustu 
k Velikonocům

Masopustní průvod z Chebska. Motiv z národopisných kamen Williho Russe, 1944. Krajské muzeum Cheb,
Chebský hrad, expozice chebského kamnářství.

Do 28. února 2005 mohou
vlastníci kulturních pamá-
tek předkládat Národní-

mu památkovému ústavu v Plzni
žádosti o příspěvek  z Havarijní-
ho programu Ministerstva kultu-
ry České republiky pro rok 2005.
Příspěvky z Havarijního progra-
mu jsou určeny na zabezpečení
nejnaléhavějších oprav nemovi-
tých kulturních památek, zejmé-
na na odstranění havarijního
stavu střech a nosných kon-
strukcí staveb. Žádat o příspěvek
může pouze vlastník kulturní
památky. Poskytnutí příspěvku je
vázáno finanční spoluúčastí pří-
jemce. O příspěvek je třeba žádat
písemně na předepsaném formu-

láři, který je nutné s ostatními
požadovanými doklady doručit
do výše uvedeného termínu na
adresu: 

Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště 

Prešovská 7 
306 37 Plzeň 

Formuláře žádostí a bližší infor-
mace o programu je možné získat
na Krajském úřadu Karlovarské-
ho kraje, odboru kultury, památ-
kové péče, lázeňství a cestovního
ruchu u Hany Strnadové, telefon:
353 502 314, e-mail: hana.strnado-
va@kr-karlovarsky.cz.

Bližší informace budou též
zveřejněny na webové adrese:
www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj v roce
2004 přispěl částkou 5
milionů korun na obnovu

památkového fondu v regionu
formou příspěvků vlastníkům
objektů. Z celkem 115 přijatých
žádostí podpořila Rada a Zastupi-
telstvo Karlovarského kraje 70
projektů. Průměrná výše přís-
pěvku se pohybovala nad část-
kou 70 tisíc korun. Specifikou
příspěvků tohoto typu v Karlo-
varském kraji je možnost získat
podporu i pro objekt, který není
prohlášen za kulturní památku.
Pro zařazení do programu
je však třeba přiměřeně popsat
architektonickou, historickou či
památkovou hodnotu objektu,
případně tuto doložit vyjádřením
odborníka na danou oblast
(například pracovníka Národní-
ho památkového ústavu či jiného
experta). Díky této zvláštnosti se
daří podpořit řadu projektů,
které jinak nemají šanci získat

podporu z jiných dotačních pro-
gramů.

Vzhledem k bohatosti památ-
kového fondu v Karlovarském
kraji na jedné straně a poměru
poskytované celkové částky
s množstvím žadatelů na straně
druhé se nejedná o úplné finan-
cování rozsáhlých projektů, ale
spíše o podporu projektů s povin-
ným minimálně 20procentním
podílem žadatele. V loňském
roce se tak podařilo podpořit
obnovu mnoha staveb drobné
architektury, která tvoří neod-
myslitelnou součást především
venkovské krajiny.

Tou nejdůležitější informací
pro žadatele je však skutečnost,
že program bude vyhlášen
i v letošním roce. Uzávěrka pro
přijímání žádostí je stanovena na
30. dubna  2005.

(RED) I díky podpoře Karlovarského kraje bylo možné obnovit fasádu kapličky ve Štoutově.

Kraj přispívá na obnovu památkových objektů

JEDNOTNÝ NAVÁDĚCÍ SYSTÉM K PAMÁTKÁM HAVARIJNÍ PROGRAM NA OBNOVU PAMÁTEK

PROGRAM PRO DRUHÝ TURNUS BESLANSKÝCH DĚTÍ

Do 11. února je v karlovarské lázeňské léčebně Mánes ubytována s rodiči
a doprovodem již druhá skupina dětí z ruského Beslanu, které v září 2004
zažily teroristický útok na jejich školu. „Karlovarský kraj tak jako v prosinci
2004 připravil program pro beslanské děti. Děti z Beslanu 21. ledna popr-
vé navštívily rekreační středisko na Božím Daru, kam by se do odjezdu
domů měly ještě podívat. 23. ledna si prohlédly hrad Loket. Loketským
hradem je opět velmi vstřícně provázel kastelán Václav Lojín, který zajistil
prohlídku památky v ruštině. Karlovarský kraj sponzorsky zajistil dopravu
dětí autobusem po dohodě s dopravcem Ligneta, přichystal výlet dětí do
Mariánských Lázní s prohlídkou města a s koupáním v bazénu hotelu Espla-
nade,“ informuje šéf kanceláře hejtmana Werner Hauptmann.
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„Karlovarský kraj se tohoto
veletrhu zúčastnil již potřetí
s vlastní krajskou expozicí. Hlav-
ním tématem nové expozice bylo
jako v předešlých ročnících
i letos lázeňství jako doména
Karlovarského kraje. Celou
expozicí se prolínala jednotná
grafika lázeňství, které vévodila
nová podoba již tradiční empíro-
vé kolonády s miniaturním pra-
menem. Kraj se prezentoval pod
jednotnou hlavičkou Karlovar-
ský kraj: Západočeské lázně,“
informuje náměstek hejtmana
Jiří Behenský.

Velikost pronajaté
výstavní plochy činila

112 m2

„Kraj zažádal o dotaci na poří-
zení expozice v rámci Státního
programu podpory cestovního
ruchu pro rok 2004, Podprogram
č.3 Podpora prezentace ČR jako
destinace cestovního ruchu.
Dotace ministerstva pro místní
rozvoj byla našemu kraji přiděle-
na ve výši 500 tisíc korun. Celko-
vé náklady na pořízení veletržní-
ho stánku činí 1 milion korun
včetně nákladů na dopravu, mon-
táže a demontáže na všechny
čtyři veletrhy, na kterých se Kar-

lovarský kraj v letošním roce
prezentuje, tedy na Region-
touru v Brno, na Holiday
World v Praze, na RDA v Kolí-
ně nad Rýnem a na TUC
v Lipsku,“ vysvětluje Jiří
Behenský.

Ministerstvo pro místní roz-
voj poskytlo také příspěvek ve
výši 100 tisíc korun na proná-
jem výstavní plochy na kaž-

d é m
z veletrhů
Regiontour a Holi-
day World. Spolu s Kraj-
ským úřadem Karlovarského
kraje, jako hlavním vystavovate-
lem, se na krajské expozici podí-
lelo dalších devatenáct spoluvy-
stavovatelů z Karlovarského
kraje. Tři z vystavovatelů pochá-
zeli z Německa. Na Regiontouru

se v karlovarské expozici prezen-
toval zatím nejvyšší počet sub-
jektů.

Další subjekty z Karlovarského
kraje se v Brně prezentovaly pro-
střednictvím prospektového ser-
visu. Doprovodný program na
stánku Karlovarského kraje obsta-
ral prodej teplých lázeňských
oplatek a míchaných nápojů
z Becherovky. Při happy hour se
rozdávaly teplé oplatky zdarma.

O expozici Karlovarského
kraje byl v Brně letos mimořád-
ný zájem, který podle vyjádření
návštěvníků byl za poslední tři
roky, kdy se Karlovarský kraj
veletrhu účastní, jednoznačně
nejlepší. Podle slov nadšených
návštěvníků karlovarského stán-
ku o přitažlivosti expozice roz-
hodla nejen nová podoba stánku,
ale i prezentované míchané
nápoje a teplé oplatky.

„Náš záměr zaujmout návštěv-
níky všemi smysly, tedy i vůní

n a š e h o
pohostinného
lázeňského kraje,
vyšel na jedničku. Na rozdíl
od jiných krajů, které tradičně

spoléhaly na folklorní hudbu
nebo na videoprezentace, jsme
vsadili na nejjednodušší pro-
středky prezentace,“ přiznává
spokojeně náměstek hejtmana
Jiří Behenský.

P ř i
zahájení vele-

t r h u
p ř i v í t a l

hejtman Josef
Pavel ve stánku Kar-

lovarského kraje řadu
hostů. 

Mezi nimi byli například minis-
tr pro místní rozvoj Jiří Paroubek
nebo hejtman Jihočeského kraje

Jan Zahrad-
ník.

Souběžně s veletrhem
Regiontour se Karlovarský kraj

prezentoval na veletrzích cestovní-
ho ruchu CMT ve Stuttgartu (ve
dnech 15.–23. ledna) a Vacantie
v Utrechtu (ve dnech 11.–16.
ledna). Těchto prezentací se Karlo-
varský kraj zúčastnil pod hlavičkou
CzechTourism jako spoluvystavo-
vatel. V Utrechtu se Karlovarský
kraj v minulém roce prezentoval
poprvé a zaznamenal v Holandsku
o velký zájem.

Mimořádný úspěch kraje na 14. ročníku Regiontour 2005
Ve dnech 13. až 16. ledna proběhl na brněnském výstavišti již 14. ročník Mezinárodního veletrhu turis-
tických možností v regionech REGIONTOUR 2005. Veletrhu se zúčastnil s vlastní expozicí také Karlo-
varský kraj, který v Brně zaštítil všechny prezentace subjektů z našeho regionu. Karlovarský stánek
zaznamenal mimořádný zájem návštěvníků.

Základní statistické údaje 2005 

Počet zúčastněných firem 1162

Počet zúčastněných zemí 26

Čistá výstavní plocha v m2 10 186

Výstavní plocha brutto v m2 19 200

Počet návštěvníků 37 000*

Počet akreditovaných novinářů 562*

*předpokládaná návštěvnost vycházející z údajů za první tři dny

Nový veletržní stánek Karlovarského kraje měl svou premiéru v Brně.

O možnostech cestovního ruchu v regionech hovořil na stánku kraje hejtman Josef Pavel (vlevo) i s hejtma-
nem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem.

Expozici Karlovarského kraje navštívil i ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek, se kterým náměstek hejtma-
na Jiří Behenský a hejtman Josef Pavel (na foto zleva) hovořili o důležitosti cestovního ruchu pro náš kraj. Expoziční stánek byl tradičně umístěn při vstupu do výstavní haly.


