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KARLOVARSKÝ KRAJ INVESTUJE DO ROZVOJE SVÉHO REGIONU

více než 600 milionů
Jasno v hospodaření na letošní rok už mají na úřadu Karlovarského kraje. O příjmech a výdajích, které stanovuje rozpočet, jsme
hovořili s Jiřím Červenkou, náměstkem hejtmana pro oblast ekonomiky a informatiky.

Priority 2006
247 442

S loupek hejtmana
Vážení čtenáři,
vítejte nad prvním
vydáním
měsíčníku Karlovarského kraje
v roce 2006. Loňský rok i letošní
zima nám přinesly mimořádné
počasí,
které
tvrdě prověřilo naši připravenost na
podobné situace.
Koncem července řádila v našem
kraji vichřice, zima zase přinesla
obrovské sněhové srážky. V obou případech se projevilo, jak jsme jako společnost závislí na civilizačních výdobytcích, především na dodávkách elektrické energie. Po letních bouřích
zůstaly bez dodávky elektřiny některé
lokality v našem kraji i několik dnů.
Podobné problémy se objevují i nyní,
a nejen v našem kraji. Především z jižních Čech přišly další zprávy o dlouhodobých výpadcích proudu. Ty způsobují především sněhem přetížené stromy, které padají na elektrické vedení.
V obou případech je jednou z hlavních
příčin nedostatečná údržba ochranných pásem elektrických vedení.
Proto jsem zahájil jednání se společností ČEZ Distribuce, a. s., i s Krajským inspektorátem Lesů České
republiky, s. p. Cílem těchto jednání
je zajistit pravidelnou, včasnou
a dostatečnou údržbu okolí elektrických vedení. Rozmary počasí ovlivnit
nemůžeme, ale věřím, že můžeme
ochránit rozvodnou síť před padajícími stromy.
Přeji vám, aby vám letošní zima přinesla co nejvíce radosti a co nejméně
problémů.
VÁŠ HEJTMAN
JOSEF PAVEL
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rozpočtu z predikce výnosů sdílených daní predikovaných
Ministerstvem financí České
republiky včetně dopadů legislativních změn v oblasti nově přijatých daňových zákonů, zejména
novely zákona o dani z příjmu.
Z tohoto pohledu je rozpočet
kraje na rok 2006 omezen
v oblasti příjmů, neboť uvedené
Poprvé v historii Karlovarlegislativní změny znamenají pro
ského kraje je rozpočet
příští rok výpadek daňových příjsestaven jako deficitní, tedy
mů krajů ve výši zhruba 1,3 milischodkový. Proč?
ardy korun. Součástí rozpočtu je
Jediným důvodem je čerpání i finanční vztah státního rozpočtu
úvěrového rámce schváleného k rozpočtu obcí.
zastupitelstvem z důvodu potřeby realizovat projekty spolufinan- Co tvoří největší část výdajů?
cované Evropskou unií. Jeho účeZnačnou část plánovaných
lem je financování z úvěru příj- výdajů, tedy asi 74 procent, tvoří
mem kraje, takže příjmy jsou takzvané výdaje mandatorní. To
nižší než plánované výdaje. Jde jsou běžné výdaje, ke kterým je
tedy o deficit technického cha- kraj zavázán buď ze zákona nebo
rakteru, který vyplývá z principu smluvně. Znamená to, že prostor
v zákoně. Celková výše úvěru pro aktivity samosprávy je značčiní 247.442.000 korun, z čehož ně zúžen, jen na pouhých 26 prov roce 2006 splatíme 72 milionů cent výdajů. Výdajová stránka
korun.
rozpočtu je navržena v návaznosti na organizační strukturu KrajDotkly se rozpočtu kraje
ského úřadu Karlovarského
legislativní změny v oblasti
kraje včetně potřeb příspěvkodaňových zákonů?
vých organizací zřizovaných kraV příjmové části vychází návrh jem.
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo 15. prosince 2005 rozpočet kraje na
rok 2006. V jaké výši?
Celkový úhrn příjmů Karlovarského kraje je stanovený na
1.884.752.000 korun, úhrn
výdajů představuje částku
1.812.752.000 korun.
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PRIORITY KRAJE

Zastupitelé schválili rozpočet na
letošní rok. Připravili jsme přehled nejdůležitějších oblastí,
kam půjde většina peněz z krajské pokladny.
strana 6

PRO ROK 2006
První číslo novin Karlovarský kraj nabízí přehled investičních akcí, s jejichž realizací kraj
počítá v letošním roce. Patří sem například
další investice do nejdůležitější infrastruktury
kraje – do souvislých oprav silnic, rekonstrukce stávajících a výstavby nových výjezdových
stanovišť záchranné služby, modernizace
mezinárodního letiště v Karlových Varech, ale
i celá řada dalších, pro život regionu důležitých akcí.

Regiontour 2006

„V první řadě se zaměříme na realizaci
dopravních staveb,“ říká hejtman kraje Josef
Pavel. Pokračovat bude především rekonstrukce komunikací mezi Karlovými Vary a Dubinou, Údolím a Horním Slavkovem, a práce na
opravách mostů v Sokolově. V letošním roce
probíhá i nadále také rekonstrukce letiště
v Olšových Vratech, dostavba odbavovací
budovy je naplánována na rok 2007.

Ing. Jiří Červenka, náměstek hejtmana, (ODS)

Sněhová kalamita prodražila údržbu silnic
Náklady na zimní údržbu vozovek I. třídy a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji neustále
rostou. Důvodem je především neočekávaná sněhová kalamita v prosinci roku 2005, kdy došlo
k více než stoprocentnímu růstu nákladů na
zimní údržbu oproti plánovanému předpokladu.
V Karlovarském kraji je celkem 227 km silnic
I. třídy a 1824 km silnic II. a III. třídy.
„Příčinou nárůstu nákladů je především
množství sněhu, kterého oproti roku 2004
napadlo více,“ říká 1. náměstek hejtmana Jan
Zborník a dodává: „Nárůst cen pohonných
hmot je také jedním z důvodů navýšení celkových nákladů na zimní údržbu, na celkových
nákladech se podílí zhruba 27 procenty.“

Střípky z kraje
Nejdek – Od 1. ledna 2006
dochází ke změně názvu a loga
Střední odborné školy a středního
odborného učiliště Nejdek. Ostatní údaje jako adresa, bankovní
spojení nebo IČO se nemění.
Informace najdete na:
www.volny.cz/sos.nejdek

Pokračování na straně 3

Loňský rok byl obdobím investic
Nový rok je vždy příležitostí k ohlédnutí, ke zhodnocení toho, co přinesly roky minu- neexistují. Podařilo se však najít takové
lé, i toho, co očekáváme od let budoucích. Je to příležitost zamyslet se, bilancovat, cesty, které dané problémy vyřeší systémově s minimem nepříznivých dopadů.
ale také ujasnit si své záměry, přání a plány.

Je tomu pět let, co v naší zemi vznikly
samosprávné kraje, aby naplnily myšlenky reformy veřejné správy. Cílem této
reformy bylo zavést do rozhodování
o věcech regionálního významu více
demokracie, přiblížit veřejnou správu
občanům, umožnit jim větší veřejnou kontrolu a dát jim právo, aby si v samostatných volbách vybrali své reprezentanty.
Kraje od samého počátku čelily řadě
nelehkých problémů. Dostaly do vínku
mnoho povinností, ale ne vždy také odpovídající finanční zdroje. Část jejich „dědictví“
byla také zadlužená, ať už špatným hospodařením nebo nedostatečnou údržbou.
Kraje se však osvědčily v tom, že se jim
podařilo většinu těchto problémů uchopit
a najít jejich řešení. Bezbolestná řešení
podobně závažných problémů bohužel

Brno se opět po roce stalo centrem cestovního ruchu. Po čtvrté
se veletrhu s vlastním stánkem
účastnil i Karlovarský kraj. Celé
expozici vévodila maketa lázeňské kolonády v bílém provedení.
strana 8

Prvním vážným problémem, se kterým
se Karlovarský kraj setkal, bylo převzetí
krajských silnic (II. a III. třídy), často
v neuspokojivém technickém stavu.
Dopravní infrastruktura se okamžitě stala
jednou z největších priorit kraje, závisí na
ní nejen dostupnost jednotlivých obcí
a měst, ale také možnost dojíždění za
prací, studiem nebo například také rychlost, s jakou dokážou na určitém místě
zasáhnout záchranné jednotky. Kraj se
rozhodl řešit stav silnic opravami celých
souvislých úseků, při jejichž financování
byl nucen využít bankovního úvěru ve
výši 270 milionů korun. Jen v roce 2005
bylo do komunikací v kraji investováno
522 milionů korun, za které bylo opraveno 18 mostů, 60 kilometrů souvislých
úseků silnic, 5,5 kilometru opěrných zdí.
Pokračování na straně 3

Cheb – Nedávno vybudovaný zimní
stadion v Chebu se v průběhu
letošního roku dočká nové chladicí
technologie. Ta stávající je totiž
pozůstatkem ještě z dob původního
nekrytého kluziště. Hlavní přednost
nové technologie spočívá v tom, že
pro výrobu ledu je zapotřebí podstatně méně nebezpečného čpavku
než je tomu v případě současného,
již zastaralého zařízení.
Sokolov – Sokolovská radnice
vyhlásila šest témat pro druhý
ročník soutěže studentských
prací. Oproti loňsku, kdy měla
soutěž premiéru, už přitom není
určena pouze pro studenty místních středních škol. V porovnání
s loňským rokem došlo také
k navýšení celkové částky určené
na odměny, a to na 40 tisíc korun,
a zkrácení termínu, do kdy musí
studenti práce vyhotovit.

NEDOSTÁVÁTE
DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB)
je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/.
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese marek.necekal@kr-karlovarsky.cz.

VOLEJTE 242 450 505

z úřadu

strana

KARLOVARSKÝ KRAJ

2 | L eden

inzerce

S lovo zastupitele
Vážení čtenáři,
v našem kraji proběhne v letošním roce
mnoho akcí. Chtěl
bych vás seznámit
s jednou z nejvýznamnějších - krajinnou
výstavou v Chebu.
Krajinná výstava je
svým původním zaměřením
ukázkou a preMUDr. Jan Svoboda
zentací zahradního
(ODS)
umění a krajinotvorby. Během svého dlouholetého vývoje
v Německu, odkud k nám byla tato myšlenka přenesena, dochází vedle výše uvedeného
cíle navíc ještě k vytváření trvalých hodnot
v oblasti příměstské rekreace a ekologie
v problémových územích.Krajinné výstavy
mají podporu jednotlivých vlád a jsou značně
podporovány z jednotlivých spolkových rozpočtů.
V letošním roce se bude poprvé konat přeshraniční Krajinná výstava v nové členské
zemi po rozšíření EU směrem na východ.
Jedná se o zrcadlový projekt mezi Chebem
a bavorským Marktredwitz, který předpokládá statisícové počty návštěvníků tak, jak

je tomu již tradičně v Německu. V obou městech dojde k revitalizaci části příměstské krajiny, která byla ekologicky zatížena, a na jejíchž plochách vznikne klidová zóna, která
bude i po skončení samotné výstavy sloužit
k rekreaci obyvatel a návštěvníků města.
V rámci Krajinné výstavy je mezi Chebem
a Marktredwitz budována cyklostezka, měřící necelých 50 kilometrů.

Součástí Krajinné výstavy bude přehlídka
nejrůznějších květinových záhonů, typizovaných zahrádek vybraných evropských států,
ukázky umění landArtu, prezentace ekologického zemědělství, halová show ve fóliovníku,
která zahrne pět po sobě jdoucích expozic.
Bohatý kulturní program, který poběží celé
čtyři měsíce a kromě pondělků shlédneme
denně množství koncertů, divadelních představení, fotografických výstav, workshopů,
vystoupení škol a sportovních klání. Je předpokládaná též účast odborných firem a uměleckých těles z našich partnerských měst.
Gastrocentrum s bohatou nabídkou občerstvení doplní příjemně strávené chvíle v centrálním území Krajinné výstavy.
Pro Karlovarský kraj je to jedinečná příležitost k presentaci,protože jak bylo již výše
řečeno,je to vůbec poprvé,kdy se podobná
akce koná na území České republiky.Jsem
hrdý na to,že Karlovarský kraj je nositelem
této myšlenky,průkopníkem v akci,která
může být dobrou příležitostí i pro jiná města
v naší vlasti.
Srdečně vás zvu,přijeďte se podívat do
Chebu od 24.05 do 24. 09 2006 na Krajinnou
výstavu
MUDR. JAN SVOBODA (ODS)

vrata a brány přímo od výrobce
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Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Jsme tu pro vás volejte:
Radek Šoltész:
775 200 003
Petr Fiala:
775 200 004
Michal Jílek
608 200 525
www.kalibra.cz
Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

SC-60023/1
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Hejtmani jednali o budoucnosti nemocnic
Hejtmani krajů České republiky začátkem ledna v Brně v rámci
8. zasedání Rady Asociace krajů
projednávali aktuální témata, mezi
kterými nechyběla problematika
krajského zdravotnictví. Zasedání
rady se konalo den před schůzkou hejtmanů s premiérem Jiřím
Paroubkem.
Na pátek 13. ledna pozval premiér hejtmany do Kramářovy vily ke
společnému jednání s ministrem
zdravotnictví Davidem Rathem. Zákona o veřejných ústavních
Nejvyšší představitelé krajů dostali zdravotnických zařízeních. Podle
na místě nejnovější verzi návrhu tohoto dokumentu by krajské

Příprava a úspěšné projednání Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad
u Evropské komise v Bruselu,
to je pro letošní rok stěžejní
úkol odboru regionálního rozvoje. Na tomto úkolu Karlovarský kraj úzce spolupracuje
s Ústeckým krajem, neboť
uvedený program bude řešit
podporu ze strukturálních
fondů právě pro tyto dvě
oblasti. Příprava Karlovarského kraje na čerpání strukturálních
fondů
v
období
2007–2013 spočívá rovněž ve
spolupráci s klíčovými aktéry
v kraji, s cílem připravit dostatečné množství vhodných projektů, včetně tzv. velkých integrovaných projektů, založených na principu vzájemně
provázaných individuálních
-REDprojektů.

hejtman Josef Pavel. „Převzali
jsme tato zařízení od státu
s obrovskými dluhy a podařilo se
nám dát jejich ekonomickou situaci do pořádku. Fungují bezproblémově. Zajímavé je, že nad převodem tepláren, vodovodních
a jiných společností se nikdo
nepozastavil, jen v oblasti zdravotnictví se vláda obchodním společnostem brání. Samozřejmě nemohu souhlasit s jakýmkoli zásahem
státu do něčeho, co v kraji úspěšně funguje,“ uzavírá hejtman
-REDPavel.

Vintířovští dostali nový most

SC-60010/1

REGIONY PŘIPRAVUJÍ
OPERAČNÍ PROGRAM

nemocnice, které jsou obchodními
společnostmi nemusely dostávat
platby od zdravotních pojišťoven.
Členové Asociace krajů ČR se ale
shodují na tom, že přijetím zákona
by došlo především k porušení
Ústavy ČR, k popření nedotknutelnosti vlastnictví a principu rovnosti
před zákonem. Návrh zákon
mohou hejtmani připomínkovat do
10 dnů.
„Ministr zdravotnictví nás obvinil, že převodem na obchodní společnosti chceme nemocnice rozkrádat. Opak je ale pravdou,“ říká

Strategic Consulting, spol. s. r. o., vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní samosprávu, hledá právě vás:
Za Karlovarský kraj se slavnostního zahájení provozu zúčastnil hejtman Josef Pavel (druhý zprava)a ředitel
Krajské správy a údržby silnic Martin Leichter (druhý zleva).

Nový most za více než 46 milionů korun byl předán do užívání těsně před vánočními svátky ve Vintířově. „Rozsáhlá a náročná stavba na silnici třetí
třídy byla realizována kvůli naprosto havarijnímu
stavu původního mostu, který musel být v květnu
loňského roku nejprve podepřen a v srpnu pak stavební firma provedla jeho demolici,“ uvedl 1.

náměstek hejtmana Jan Zborník. Při likvidaci
mostu byl mimo jiné použit i těžký jeřáb, prolomené nosníky museli odborníci nejprve rozříznout
a poté demontovat po polovinách.
Nový most, jehož výstavba trvala čtyři měsíce, je
proveden jako třípolový a je tu vybudován pravo-REDstranný chodník o šířce 1,5 metru.

Obchodní zástupce pro noviny Karlovarský kraj
Nabízíme: • práci pro prestižní krajské médium • jistotu silného zázemí • kvalitní produktové a obchodní školení • výdělek ovlivněný pouze vlastním výkonem • obchodní materiály
Práce je vhodná i pro studenty či seniory. Nevyžadujeme živnostenské oprávnění.
Více info na www.ceskydomov.cz
Vaše profesní C.V. očekáváme na e-mailu mayerova@consultants.cz nebo faxem: 224 816 818

Kraj přispěje i na čistírny odpadních vod

SC-60019/1

Pravidla pro poskytování příspěvků na
realizaci drobných vodohospodářských
ekologických akcí schválili zastupitelé Karlovarského kraje.
„Finance jsou určené na výstavbu čistíren
odpadních vod, zdrojů pitné vody, úpraven
vody a vodojemů, kanalizací, vodovodů
a jejich rozšíření pro obce do 2000 obyvatel,“ vysvětluje radní Luboš Orálek.
O příspěvek, jehož maximální výše
Ing. Luboš Orálek,
dosáhne až 80 procent skutečně proinvestoradní (ODS)
vaných nákladů, mohou žádat obce, právnické a fyzické osoby. Ke každé žádosti
musí být doložen projekt, pravomocné vodoprávní povolení,
smlouva se zhotovitelem a také zdůvodnění stavby.
„Příspěvek rozhodně není určen na projektovou dokumentaci,
stavbu kanalizačních nebo vodovodních přípojek, stavby pro jednotlivé domácnosti nebo pouze objekty podnikání a zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu,“ doplňuje Luboš Orálek. Stavba musí být
dokončena a zkolaudována do 15. prosince 2006. Žádost o příspěvek se všemi požadovanými doklady je nutné předložit na Krajský
úřad Karlovarského kraje nejpozději 28. února. Pravidla včetně
žádosti jsou k dispozici na webových stránkách kraje: www.kr-karlovarsky.cz a na odboru životního prostředí a zemědělství.
-RED-

www.kr-karlovarsky.cz

L eden | strana 3

I nformace

KARLOVARSKÝ KRAJ

z kraje

inzerce

Nabídka vzdělání se rozšiřuje
RADA KRAJE SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ
NABÍDKY OD 1. ZÁŘÍ 2006 O NÁSLEDUJÍCÍ OBORY:

okna přímo od výrobce

MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA
ej

Jsme tu pro vás volejte:

Jindřich Moudrý:

777 200 529

Ondřej Motlík

777 200 008

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

ko

vý

pr
od

v Integrované střední škole v Chebu:
• Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
• Výpočetní technika
• Správce informačních systémů
• Tesařské a truhlářské práce – truhlářské práce ve stavebnictví
• Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
ve Střední odborné škole v Kynšperku nad Ohří:
• Konstrukce a tvorba nábytku
• Dřevařství
• Umělecký truhlář

sp
lá
t

v Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově:
• Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
• Řízení jakosti ve strojírenství
• Strojírenství
ve Střední průmyslové škole v Lokti:
• Geodézie – geodézie
• Informační technologie – aplikace osobních počítačů
• Pozemní stavitelství

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

ve Střední odborné škole stavební v Karlových Varech:
• Mechanik silnoproudých zařízení
• Mechanik tepelných zařízení
ve Střední zemědělské škole v Dalovicích:
• Zahradnictví

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

ve Středním odborném učilišti automobilním a strojírenském v Dolní Žďáru:
• Autotronik

SC-60024/1

Nové vzdělávací obory přibudou od příštího školního roku v nabídcce středních škol,
které zřizuje Karlovarský kraj. „V důsledku
optimalizace středoškolské sítě nebyl žádný
z dosavadních oborů zrušen a dokonce přibyly nové. Velice zajímavý je obor Mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení
budov, který spojuje vodoinstalatéra s elektrikářem a je nový v celé republice,“ říká radní
pro oblast školství Kamil Řezníček.
V současné době jsou v některých periodiIng. Kamil Řezníček,
kách zveřejňovány přehledy oborů vzdělání
radní (ODS)
středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2006/2007, které ne vždy poskytují zcela přesné informace.
„Vzhledem k tomu a také proto, že v Karlovarském kraji dochází
v souvislosti s optimalizací ke změnám v názvech a oborové struktuře středních škol, doporučuji, aby se uchazeči o vzdělávání a jejich
zákonní zástupci v případě potřeby obraceli přímo na příslušné
školy, kde získají ty správné a aktuální údaje, případně navštívili
webové stránky krajského úřadu,“ doplňuje K. Řezníček.
Ten však také upozorňuje, že obory uvedené v tabulce budou
moci školy v letošním přijímacím řízení nabízet pouze za podmínky,
že je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
zařadí do rejstříku škol a školských zařízení, a to nejpozději do 31.
ledna 2006. Do stejného data je také ředitel každé střední školy ze
zákona povinen stanovit a zveřejnit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání
pro následující školní rok. Teprve tyto údaje jsou tedy konečné
-REDa závazné.

www.kalibra.cz

V Chodově jezdí bezpečněji

Dokončení ze strany 1

Hejtman
Karlovarského
kraje Josef Pavel upozorňuje na
to, že zimní údržbu silnic v Karlovarském kraji sice výrazně
ovlivnila prosincová kalamita,
ale celkové náklady v zimním
období 2005/2006 nemusí být
v porovnání s plánovaným
odhadem dvojnásobné.
„Všechny kraje v České
republice avizují překročení rozpočtů na zimní údržbu s ohledem na prosincovou kalamitu,
která byla dramaticky nejhorší
za mnoho let. Při celkovém vyúčtování uvidíme, jaké náklady
na zimní údržbu budou v měsících leden, únor a březen, jestli
k nám počasí bude přívětivější,“
-REDuvedl hejtman.

Chodov 7,7 milionů korun. Stavba
trvala čtyři měsíce a vyžádala si
i omezení železniční dopravy.
Drobné nedodělky, tedy vodorovné dopravní značení a úpravy zele-

ně, které však nebrání užívání silnice a železničních objektů,
budou dokončeny za příznivějšího
počasí do 31. května 2006.
-RED-

Loňský rok byl obdobím investic
Dokončení ze strany 1

Důležitou investicí do dopravy
je také modernizace mezinárodního letiště v Karlových Varech, jejíž
první etapa začala v listopadu
2005. Zahrnuje výškové vyrovnání
vzletové a přistávací dráhy a vyžádá si náklady přes 110 milionů
korun. Naváže na vybavení letištní
dráhy moderní světelnou technikou za 30 milionů korun pro přistávání za špatné viditelnosti,
které skončí spolu s první etapou
v polovině letošního roku. V příštím roce proběhne oprava stávajícího terminálu a výstavba nové
odbavovací haly pro neustále rostoucí počet cestujících s ohledem
na předpisy Evropské unie.
Velkou pozornost věnuje kraj
samozřejmě rychlé zdravotní
pomoci. Aby byla zajištěna kvalitní
a včasná urgentní zdravotní péče
pro celé území, přistoupil kraj
k modernizaci výjezdových stanovišť v Mariánských Lázních a Aši,

kterou bude následovat výstavba
tří nových stanovišť v Nejdku, Žluticích a Horním Slavkově. Do příštího roku kraj investuje do stanovišť na 60 milionů korun a související provozní náklady. Rychlá
zdravotní péče bude však díky
tomu dostupná všem občanům
kraje během 15 minut od přijetí tísňové výzvy. Nejvýznamnější investicí do zdravotnictví byl však zcela
určitě centrální pavilon Nemocnice Karlovy Vary, dokončený nákladem 160 milionů korun v roce
2004, a vytvoření krajského kardiointervenčního centra za 50 milionů korun v roce minulém.
Významnou investicí loňského roku byla i oprava bývalé
vojenské budovy
v areálu Krajského
úřadu pro Krajskou
knihovnu,

která si vyžádala 88 milionů. Knihovna byla pro veřejnost otevřena
počátkem prosince. Kromě moderních knihovních služeb a soustředěného knihovního fondu nabízí
nová krajská knihovna také služby
konferenční a výukové.
Věřím, že díky masivním investicím do těch nejdůležitějších veřejných služeb bude Karlovarský
kraj pro nás, jeho občany a obyvatele, i nadále dobrým
a ještě lepším místem
pro život.

Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: 353 564 928, 353 561 932

SC-60018/1

Kalamita
prodražila
údržbu

hledný a velmi dopravně nebezpečný. Proto Karlovarský kraj,
Město Chodov a Krajská správa
a údržba silnic Karlovarského
kraje přistoupili k uskutečnění tak
rozsáhlé opravy,“ vysvětluje 1.
náměstek hejtmana Jan Zborník.
Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo
v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, byla vybrána jako nejvýhodnější zhotovitel firma Berger Bohemia a.s., Plzeň. Státní
fond dopravní infrastruktury
uhradil 30,8 milionů korun, Karlovarský kraj 20 milionů a město

JOSEF PAVEL, HEJTMAN

SC-60006/1

Kompletně rekonstruovanou
a mnohem bezpečnější silnici
druhé třídy v Chodově využívají
v novém roce motoristé. Vozovka,
která byla kvůli nevyhovujícímu
podjezdu pod železniční tratí Karlovy Vary – Chodov – Nové Sedlo
– Sokolov místem častých dopravních nehod, prošla celkovou opravou za více než 60 milionů korun.
„Původní podjezdná výška objektu byla pouze 3,7 m, nevyhovovaly
ani směrové poměry vedení trasy,
pod viaduktem nevedly žádné
chodníky pro pěší a celý úsek
uvedené silnice byl značně nepře-

Karlovarské letiště získá moderní kabát
Ve znamení rozsáhlé rekonstrukce bude letošní rok na letišti v Karlových Varech. Oprava
podélného profilu a povrchu stávající vzletové a přistávací dráhy
byla zahájena už loni v listopadu.
„V současné době probíhají přípravné práce, například zpevnění
příjezdových cest, skrývka ornice a navážení násypových materiálů do vyrovnávacího tělesa
vzletové a přistávací dráhy.
Vyrovnání podélného profilu
bude provedeno zhruba ve čtvrtině délky nynější dráhy,“ uvedl
1. náměstek hejtmana Jan Zborník. Ke konci roku 2005 kraj prostavěl přibližně 6 milionů z celkových plánovaných investičních
nákladů ve výši 113 milionů
korun. Termín dokončení celé
akce je stanoven na červenec.

Společnost
Eden Group, a. s.,
vypisuje

pro nový hotel

výběrová řízení na pozice:
Lékař
Požadujeme:
• Vzdělání a praxi v oboru • Znalost AJ, NJ, RJ a práce na PC • Presentační schopnosti a prodejní dovednosti

Dále přijmeme zaměstnance na ty to pozice:
fyzioterapeut, zdravotní sestra, recepční, číšník/ servírka, lázeňská/
masér, pokojská, kuchař, pradlena, pomocná síla, uklízečka
Požadujeme: Vzdělání a praxi v oboru • Znalost jazyků (u profesí,
které přímo komunikují s klientem)

SC-60028/1

Nabízíme:
• Zajímavou práci a možnost profesního růstu • Příjemné pracovní
prostředí • Odměňování ve vazbě na výsledky
Kontakt: Eden Group, a.s., Na Vyhlídce 50, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 236 391, E-mail: pavlickova@edengroup.cz, www.edengroup.cz

-RED-

www.kr-karlovarsky.cz

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
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

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

Střední zemědělská škola

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
41-51-E/501 zemědělská výroba
41-56-E/501 lesní výroba
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba
informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel. číslech:
353 312 190 (775 268 179) Ing.Nykodym 353 311 476 Bc.Rudolfová

Karlovy Vary - DALOVICE
studijní obor AGROPODNIKÁNÍ
Přijímání uchazečů:
na základě testu z přírodopisu učiva ZŠ; přijetí může zajistit průměr z prvního pololetí 9. ročníku ZŠ do 1,70
SC-60027/1

SC-60015/1

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

SOU stravování a služeb,
Karlovy Vary, Ondřejská 56
Pro š. r. 2006/07 škola přijímá ke studiu následujících oborů:

Volitelné bloky předmětů
EKONOMICKÝ
a EKOLOGICKÝ; zahraniční
praxe; ekologické hospodaření;
výuka myslivosti, chovu koní
a dendrologie; bezplatné
získání řidičského
oprávnění
B a T; internet
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 1. 2. 2006
Telefon: 353 223 129
SC-60007/1
www.volny.cz/szes.dalovice/hlavni.htm

Čtyřletý studijní obor s maturitou
66-41-L/504 Obchodník

Tříleté učební obory s výučním
listem
SC-60016/1

65-52-H/001 Kuchař
65-53-H/001 Číšník, servírka

Studium při zaměstnání dálkovou
formou

1. SOUKROMÉ SOU DROGISTICKÉ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jediné soukromé SOU tohoto druhu v ČR nabízí žákům ZŠ
možnost získat výuční list v tříletých učebních oborech:

65-52-H/001 Kuchař
65-41-L/504 Společné stravování (nástavba pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)

PRODAVAČ(-KA) DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ ( 66-51-H/006)

Kriteria pro přijímání jsou zveřejněna na www stránkách školy

V učebním oboru prodavač (-ka) drogistického zboží získávají žáci vedle všeobecných znalostí (zde je kladen důraz na výuku německého jazyka, německé konverzace a anglického jazyka) odborné znalosti např. v předmětech zbožíznalství, herba- byliny, technika administrativy,
obchodní provoz, ekonomika, účetnictví, chemická laboratorní cvičení, foto atd.
Uplatnění absolventů je široké: prodavač v drogeriích, parfumeriích, zelených lékárnách,
ale i jako promotion, obchodní zástupce.
Nadstandard: v průběhu studia žáci pracují na svých specializacích. Pokud práci obhájí před
komisí, získají na konci studia certifikát. Záštitu nad nimi převzal prezident Evropského drogistického svazu pan G. Fischer z Vídně.

SC-60017/1

SOKROMÉ SOU STAVEBNÍ A AUTOOPRAVÁRENSKÉ
Konečná 21, 360 05 KARLOVY VARY

ARANŽER(-KA) (66-52-H/001)

Délka denního studia: 4 roky zakončené maturitní zkouškou

Nástavbová studia určená pro žáky vyučené v oboru:

V učebním oboru aranžér(- ka) získávají žáci vedle všeobecných znalostí také znalosti a
dovednosti v předmětech jako např. odborné kreslení, písmo, foto, aranžování, dějiny umění,
výpočetní technika, ekonomika. Žáci mají možnost uplatnit svojí kreativitu, fantazii, zručnost,
samostatnost. Uplatňují se jako samostatní aranžéři nebo pracovníci reklamních agentur.

Délka denního studia: 2 roky zakončené maturitní zkouškou
Délka večerního studia: 3 roky zakončené maturitní zkouškou

Pro absolventy pak škola nabízí nástavbové studijní obory zakončené maturitou:

39-41-L/001 Autotronik – osobní automobily

ŠKOLNÉ:
• pro denní vzdìlávání èiní 1750 Kè mìsíènì (17 500 Kè roènì)
• pro dálkové nástavbové vzdìlávání èiní 1250 Kè mìsíènì (12 500 Kè roènì)
Školné je splatné ve dvou splátkách – první pøi podpisu Smlouvy o poskytnutí
úplného støedního odborného vzdìlání za úplatu, další pak vždy k 30. 6. a 31. 1. pøíslušného školního roku. Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladù z 1. pololetí roku 2004. V pøípadì rùstù cen nákladù mùže být školné v pøimìøené míøe
upraveno.

TRIVIS – Støední škola veøejnoprávní
Karlovy Vary, s. r. o.

36-44-L/502 Stavební provoz • 23-43-L/506 Provozní technika • 26-41-L/501
Elektrotechnika

VLASOVÁ KOSMETIKA a PROPAGACE.
Kontakt na adrese:
1. soukromé SOU drogistické, Ke Kostelu 83, Mariánské Lázně
tel./fax: 354 626 386, mobil 607 758 452, http://web.quick.cz/soudrog

Učební obory určené pro žáky s ukončeným základním vzděláním:
Délka studia: 3 roky zakončené výučním listem

26-57-H/001 Autoelektrikář • 23-68-H/001 Automechanik • 26-51-H/003
Elektrikář-silnoproud • 36-52-H/001 Instalatér • 23-55-H/002 Klempíř-strojírenská výroba, zaměření: „Silniční motorová vozidla“ • 36-55-H/001 Klempíř-stavební výroba • 23-61-H/001 Lakýrník • 36-57-H/001 Malíř
• 36-59-H/001 Podlahář • 36-64-H/001 Tesař • 36-67-H/001 Zedník
• 23-51-H/001 Zámečník • 33-56-H/001 Truhlář

SC-60020/1

Úspěšné dokončení vzdělání na Střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost
uplatnění ve státní správě, samosprávě, Policii ČR, obecní (městské) policii a odborech
ochrany velkých podniků, v bankovnictví, pojišťovnictví, hasičských záchranných
sborech aj. Je vhodné i pro podnikání v oboru civilních bezpečnostních služeb.
Řada absolventů Střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na
Vyšší odborné škole TRIVIS Praha ve studijním oboru „Prevence kriminality“
a „Krizové řízení“ i na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a na
Policejní akademii ČR.

SC-60009/1

Možnosti uplatnění

Střední průmyslové studium určené pro žáky s ukončeným základním vzděláním:

Další vzdělávací program:

SOU automobilní a strojírenské
a Učiliště Ostrov,

Ve spolupráci s živnostenským a pracovním úřadem provádíme rekvalifikační a kvalifikační
zkoušky a doplňující studia.

www.sou-kv.cz • e-mail: info@sou-kv.cz • telefon-sekretariát: 353 565 689

Dolní Žďár č. 43 (areál Škoda), PSČ 363 29

Ve školním roce 2006/2007 nabízí tyto studijní a učební obor y:

Studijní obor:
• Veøejnoprávní ochrana
• Ètyøleté denní vzdìlávání pro žáky s ukonèenou ZŠ
• Tøíleté dálkové nástavbové vzdìlávání

Čtyřletý studijní obor s maturitou
Mechanik strojů a zařízení
23-44-L/001
Autotronik
39-41-L/001
Tříleté obory s vyučením:
Elektrikář - silnoproud
26-51-H/003
26-57-H/001
Autoelektrikář
Automechanik
23-68-H/001

pro absolventy SOU a SOŠ bez maturity, s minimální délkou
studia 3 roky

Oba druhy vzdìlávání jsou zakonèeny maturitní zkouškou
Informace o vzdìlávání získáte na adrese školy:
T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 585 603,
e-mail: trivis-kv@trivis.karlovyvary.indos.cz, www.trivis-kv.cz

Nástavbové maturitní studium:
Autoelektronika
26-46-L/505

SC-60025/1

Informace: Tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.volny.cz/soustravov

Informace na tel./fax: 353 613 229
SC-60021/1

SC-60008/1

Zároveň vás srdečně zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají
KAŽDÝ DEN – Po až Pá 8.00–14.00

Střední odborné učiliště řemesel, Cheb, Komenského 29
Ředitel: ing. Puda Jan
Zřizovatel: Karlovarský kraj

Obor
Mechanik elektronik
Mechanik elektronických zařízení
Mechanik elektrotechnických zařízení
Obráběč kovů
Zámečník
Prodavač

Kont.: Piskáčková Jaroslava
Tel.: 354 422 881-2

Kód oboru
26-43-L/001
26-53-H/001
26-52-H/004
23-56-H/001
23-51-H/001
66-51-H/004

E-mail: sour.cheb@tiscali.cz
Web: www.stredniskoly.cz

Délka studia

Ukončení studia

4
3
3
3
3
3

MV
VL
VL
VL
VL
VL

Přijímací zkoušky: mechanik elektronik- ČJ, M, pohovor
Pozn.: Od 1. 7. 2006 dochází ke sloučení škol ISŠ Cheb, SOU řemesel Cheb a SOŠ Cheb

SC-60005/1
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Na obnovu venkova vyčlenil kraj rekordní sumu
Rekordních 24 milionů korun přerozdělí žadatelům v letošním roce
formou dotací Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Největší příspěvek je už tradičně vyčleněn na Program obnovy venkova, celkem 21 milionů.

„Tento příspěvek je v roce 2006 nastaven jako dotační program
podporující integrované projekty venkovských mikroregionů.
Budou dotovány zejména projekty, které pokrývají území několika
obcí, zahrnují několik oblastí rozvoje a podobně,“ vysvětluje radní
Luboš Orálek.
Významný je i dotační program odboru regionálního rozvoje na
podporu územně plánovací dokumentace. Finanční objem je pro rok
2006 stanoven na 3 miliony korun.
Program obnovy venkova je již třetím rokem na „startovní čáře“
v barvách Karlovarského kraje. Vzhledem k potřebám obcí a také
k vazbě na přípravu dalšího programovacího období EU zaznamenal
návrh pravidel programu některé důležité změny oproti minulému
roku. Zejména se jedná o zařazení dvou dotačních titulů, které byly
odborem regionálního rozvoje administrovány v minulých letech
separátně. Je to titul s názvem Příprava projektů pro získávání
finanční podpory a další, pojmenovaný jako Informační a komunikační technologie. Novinkou je i snížení dotované částky pro individuální projekty obcí a naopak zvýšení finanční podpory pro poslední dotační titul, kde je žadatelem pouze mikroregion.
„Karlovarský kraj se již od svého vzniku snaží pomocí různorodých
dotačních programů podporovat co nejširší spektrum oblastí a subjektů. Největší finanční objem a zároveň ‚poptávka‘ ze strany žadatelů je tradičně, v rámci samostatné působnosti kraje, po dotacích administrovaných odborem regionálního rozvoje. Celkově lze konstatovat, že v roce 2005 bylo na našem odboru podáno 220 žádostí o příspěvek z rozpočtu kraje. Z toho jich 80 procent bylo uspokojeno
a v rámci všech dotačních programů odboru jsme přerozdělili částku
přesahující třiadvacet milionů korun,“ doplňuje radní Orálek.
Na obnovu venkova z toho připalo 16 milionů korun. Více než 2,5
milionu z rozpočtu putovalo do informačních a komunikačních technologií obcí a mikroregionů Karlovarského kraje a do přípravy projektů pro získávání finanční podpory z prostředků Evropské unie.
Zbylá částka posloužila na tvorbu územně plánovací dokumentace.

Programy obnovy
venkova
Karlovarského kraje pro rok 2006
Dne 15. 12. 2005 byla zastupitelstvem Karlovarského kraje schválena pravidla pro Program obnovy venkova Karlovarského kraje pro
rok 2006
Vhodný žadatel: obce a města (dotační titul 1–4, 5, 6),
příp. mikroregiony (dotační titul 7)
Termín podání žádostí: do 28. 2. 2006
(na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje)
Dotační tituly:
§ Dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení,
kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby,
hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura atd., to vše vyjma kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek)
§ Dotační titul 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova
a zřizování veřejné zeleně
§ Dotační titul 4 – Rekonstrukce a výstavba místních komunikací,
výstavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce
a výstavba veřejného osvětlení (zejména rekonstrukce a výstavba
místních komunikací, které mají důležitý význam pro rozvoj mikroregionu)
§ Dotační titul č. 5 – Příprava projektů pro získávání finanční podpory
§ Dotační titul 6 – Informační a komunikační technologie
§ Dotační titul č. 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů
Podrobnější informace:
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/dotaceKK/seznam_prispevku/obnova.htm

z úřadu

Okénko ředitele
V dnešním okénku ředitele vás Roman Rokůsek seznámí s odpověďmi na nejčastější dotazy, které občané kladou krajskému
úřadu k územně plánovacím dokumentacím.

Chtěl bych si postavit rodinný
dům v určité lokalitě. Kde zjistím, zda tudy nepovede dálnice nebo obchvat města ?
Základními dokumentacemi
řešícími rozvoj území jsou tzv.
územně plánovací dokumentace.
Jsou to územní a regulační plány
pořizované obcemi a územní
plány velkých územních celků
pořizované kraji. Do nich je nutné
zapracovávat všechny záměry
typu výstavba dálnice či obchvatu
města. Územní a regulační plány
pak také podrobně určují plochy,
ve kterých je možné za určitých
podmínek stavět například rodinné domy. Postup zpracování
dokumentací je přesně určen
právními předpisy, především pak
stavebním zákonem. Územně plánovací dokumentace a jejich
změny bývají po svém schválení
uložené a přístupné veřejnosti
vždy na několika místech. Na
obecním úřadu, stavebním úřadu,
v obci s rozšířenu působností a na
krajském úřadu. Pokud uvažujete
o stavbě rodinného domu a potřebujete získat aktuální informace
o území, je nejvhodnější navštívit
přímo obecní úřad v místě plánované výstavby. Tam mají pracovníci největší znalost území a zároveň aktuální přehled o platných
územně plánovacích dokumenta-

cích. Poté je vhodné zamířit pro
podrobnější informace na místně
příslušný stavební úřad. Zde
doporučujeme prostudovat za
odborné pomoci pracovníků celý
územní plán obce, tj. všechny grafické přílohy i textovou část
a obecně závaznou vyhlášku. Je
vhodné mít s sebou kopii katastrální mapy, aby bylo možné určit
v plánech místo stavby. Zeptejte
se také na schválené změny dokumentace, případně změny rozpracované. Důležité je ověřit, zda
obec nepřipravuje územní plán
nový, ve kterém se může objevit
zcela jiné řešení. Některé obce
mají pro svá území zpracovány
také regulační plány či urbanistické studie. I jim je potřeba věnovat
pozornost. Na stavebním úřadu
nahlédněte také do schématu
hlavního výkresu územního plánu
velkého územního celku. V případě potřeby je jeho kompletní
dokumentace k dispozici na krajském úřadu. Pracovníci oddělení
územního plánování krajského
úřadu vám v rámci své metodické
činnosti mohou poskytnout
výklad k jednotlivým územním
plánům obcí. V územním řízení je
však jako jediný oprávněn rozhodovat o souladu staveb s územně
plánovací dokumentací stavební
úřad.

-RED-

inzerce

SIMPLY CLEVER

100

LET

Inzertní oddělení

HISTORIE AUTOMOBILŮ
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Roman Zápolský
Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779
e-mail: vary@consultants.cz

ONDŘEJ SI NEDOSÁHNE
ŠPIČKOU JAZYKA NA NOS,
ALE ZATO DOKÁŽE VYCÍTIT
DOBROU NABÍDKU
CENOVÁ VÝHODA
10 000 Kč

2

SADA ZIMNÍCH KOL
ZDARMA

POHONNÉ HMOTY ZA
20 000 Kč

FABIA SEDAN V LIMITOVANÉ SÉRII JIŽ ZA 249 900 Kč
Pořiďte si nyní vůz Škoda Fabia nebo Fabia Combi a získáte nejenom cenovou výhodu 10 000 Kč, ale i pohonné hmoty v hodnotě 20 000 Kč.
S leasingem od ŠkoFINu, který zahrnuje kompletní pojištění od České pojišťovny, se navíc můžete těšit na sadu zimních kol zdarma.
Tato výhodná nabídka platí pro vozy vyrobené v roce 2005. Jděte za svým nosem a navštivte nás! Těšíme se na Vás!
Pojďte si k nám prohlédnout český vůz, který má charakter a tvar klasické limuzíny s tříprostorovým uspořádáním a bohatou základní výbavu,
např.: • airbag řidiče • posilovač řízení • volant nastavitelný ve dvou osách • zadní dělená sedadla
Vůz Fabia Sedan si můžete obohatit o dva cenově zvýhodněné pakety: • paket bezpečí • paket pohodlí
Líbí se Vám naše nabídka? Rádi Vás uvidíme!

ŠkodaOctavia Tour

• akční model již od 369 900,- Kč
• Octavia Combi s možností odpočtu DPH

ŠkodaSuperb
SC-51800/2

ŠkoFIN

• nová atraktivnější cena od 519 900,- Kč

Nová ŠkodaOctavia

• již od 424 900,- Kč
• bezkonkurenční prostor ve své třídě
• Nová Octavia Combi s možností odpočtu DPH

Zveme Vás na předváděcí jízdu

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:
Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 622 770
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

SC-60026/1

www.skoda-auto.cz

www.kr-karlovarsky.cz

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum2000.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz
SC-60012/1
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Karlovarský kraj letos investuje do rozvoje svého regionu více než 600 milionů

Silnice spolknou další stamiliony Sportovci dostanou skoro devět milionů
Příspěvek ve výši téměř 400
milionů korun schválil pro
letošní rok Karlovarský kraj
Krajské správě a údržbě silnic
Karlovarského kraje. Na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy
je z toho vyčleněno celkem
300 milionů. Tato částka zahrnuje běžnou letní i zimní údržbu. „Na neinvestiční výdaje,
Ing. Jan Zborník,
tedy například souvislé opra1. náměstek hejtmana vy povrchů, je určeno 26 mili(ODS)
onů korun, na svislé a vodorovné dopravní značení
dohromady 15 milionů, na rekonstrukce mostů pak 21
milionů a opěrných zdí 5 milionů korun,“ upřesňuje
některé výdaje 1. náměstek hejtmana Jan Zborník.

Mezi investiční akce na silnicích II. a III. třídy,
financované z peněz Karlovarského kraje, patří
rekonstrukce průtahu Novým Sedlem. Jeho první
část má stát 15 milionů korun, na dokončení opravy silnice a podjezdu v Chodově vyčlenil kraj necelých 10 milionů a na rekonstrukci mostu ve Smolných Pecích pak 5,5 milionu korun.
„Opomenout nelze ani investiční akce realizované v rámci Společného regionálního operačního
programu, které financuje EU. „Například rekonstrukce silnice Karlovy Vary–Dubina přijde na
zhruba 64 milionů korun, téměř stejně bude stát
financování spojnice mezi Údolím a Horním Slavkovem, oprava mostů v Sokolově přijde na 38 milionů a v Kynšperku na více než 12 milionů korun.
V Hrzíně pak zrenovují most za 4 miliony,“ dopl-REDňuje Jan Zborník.

Částka 8,5 milionu korun jako
celková výše finanční podpory
sportovním subjektům je vyčleněna v krajském rozpočtu. Celkem bylo podáno 284 žádostí o
příspěvek. Návrhy byly posuzovány dle Pravidel pro hodnocení
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje. Pro
posuzování žádostí si sportovní
komise odsouhlasila svá kritéria.
Těmi hlavními jsou podle radního pro oblast školství Kamila Řezníčka podpora sportovních akcí
regionálního a nadregionálního
významu, vrcholového sportu –
nejvyšších soutěží v České repub-

lice a talentované mládeže.
„Vrcholový sport dotujeme částkou 4,3 milionu korun, ostatní
subjekty téměř shodnou sumou.
Oproti loňskému roku jsme celkovou výši příspěvků subjektům
v oblasti sportu navýšili o půl milionu korun,“ uvedl K. Řezníček.
Největší, tedy třímilionový příspěvek byl přidělen extraligovému hokejovému týmu HC Energie Karlovy Vary, 700 tisíc korun
obdržely basketbalistky Lokomotivy Karlovy Vary, 300 tisíc extraligoví nohejbalisté SK Liaporu
Karlovy Vary a vzpěrači TJ Baníku Sokolov. Z plánovaných vel-

kých mezinárodních akcí dostaly
jako tradičně nejvíce Kánoe Martini, mezinárodní parkurové závody „Mistrovství ČR seniorů“
v Karlových Varech a Světový
pohár spřežení v Nebanicích.
Subjekty s požadavky nad 200
tisíc Kč bude schvalovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne
26. 1. 2006. Ostatní žádosti bude
schvalovat Rada Karlovarského
kraje, a to dne 19. ledna 2006.
Poté bude seznam odsouhlasených příspěvků k dispozici na
internetových stránkách Karlovarského kraje na adrese:
-REDwww.kr-karlovarsky.cz.

Studenti získají lepší prostředí

Kultura si letos velmi polepšila

Více než 35 milionů korun investuje letos Karlovarský kraj do
oblasti školství, což je skoro o 7
milionů více než vloni. V této kapitole je pro rok 2006 naplánováno
celkem 23 akcí, z nichž mezi nejvýznamnější bezesporu patří desetimilionová investice do přestavby
objektu bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných pro potřeby Dět-

Výrazné zvýšení investičních
výdajů zaznamenala pro letošní
rok oblast kultury. Rozpočet Karlovarského kraje na ni totiž letos
pamatuje částkou téměř 6 milionů korun, zatím co vloni to bylo
necelých 3,5 milionu.
„Jednou z nejdůležitějších akcí
je bezesporu vybudování elek-

ského domova v Aši. „Více než dva
a půl milionu korun spolkne také
první etapa rekonstrukce topného
systému Hotelové školy v Mariánských Lázních, jen o něco méně
budou stát stavební úpravy a renovace rozvodů zdravotně technické
instalace v budově Integrované
střední školy technické v Sokolově. Půl druhého milionu si vyžádá

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Prvního českého gymnázia v Karlových
Varech,“ říká radní Kamil Řezníček. Na Karlovarsku bude letos
realizováno devět akcí za více než
11 milionů, na Sokolovsku šest za
zhruba 8,5 milionu a na Chebsku
osm akcí za částku přesahující 15
-REDmilionů.

tronické požární signalizace ve
výstavních prostorách Krajského
muzea v Sokolově za více než
jeden milion korun, zhruba stejně bude stát také nové osvětlení
výstavních sálů v radničním paláci Galerie výtvarného umění
v Chebu. Na půl milionu korun
přijde budování odvodňovacích

jímek v Letohrádku Ostrov,
který využívá Galerie výtvarného umění Karlovy Vary,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast
kultury Jiří Behenský. Z celkem
13 plánovaných investičních akcí
se jich pět uskuteční na Karlovarsku, tři na Sokolovsku a pět
-REDna Chebsku.

Nejvíce investic získalo Chebsko Zdravotnictví má dvojnásobek
Téměř 14 milionů korun je na letošní rok vyčleněno pro oblast sociální, tedy
ústavy sociální péče a domovy a penziony pro důchodce.
Ústav sociální péče v Mariánské tak získá 900 tisíc na stavební úpravy pavilonu, Okresní ústav sociálních služeb Kynšperk nad Ohří dostane téměř 2 miliony
na opravu střechy na budově Ústavu sociální péče v Lubech a domovu důchodců
v Hranicích přispěje kraj 1,8 milionu korun na odstranění pronikání vlhkosti do
budovy a opravu komunikací a zpevněných ploch.
„Z 16 naplánovaných investičních akcí se jich deset uskuteční na Chebsku
a kraj tam investuje více než 7 milionů korun. Celkem pět akcí za 5,6 milionu
proběhne na Sokolovsku a jen jedna za 900 tisíc na Karlovarsku,“ doplňuje radní
Mgr. Ellen Volavková, pro oblast sociální péče Ellen Volavková.
radní (ODS)

-RED-

Ing. Jiří Mutinský,
radní (ODS)

Téměř na dvojnásobek oproti loňsku, tedy na více než 46 milionů korun
stoupla letos částka, kterou hodlá kraj
ze svého rozpočtu investovat do oblasti
zdravotnictví. Nejvíce si z tohoto koláče ukousla Územní záchranná zdravotní služba – výjezdové stanoviště ve Žluticích, a to 12 milionů korun, jen o dva
miliony méně je připraveno pro stanoviště v Aši. Projektová dokumentace
pro výjezdové stanoviště v Horním
Slavkově přijde zatím na 500 tisíc
korun. Rekonstrukce prádelny a prá-

delenské technologie v Krajském dětském domově pro děti do 3 let v Aši
bude stát více než 3 miliony.
„Z celkem devíti plánovaných investičních akcí se jich pět uskuteční na
Karlovarsku, z toho jedna přechází
z loňského roku. Dohromady je na ně
vyčleněno téměř 30 milionů korun. Na
Chebsku jsou připraveny tři akce za
zhruba 17 milionů a na Sokolovsku
pouze jedna za 500 tisíc korun,“ uvádí
radní pro oblast zdravotnictví Jiří
-REDMutinský.

V roce 2005 se v kraji podařilo zrealizovat řadu investičních akcí

V listopadu začala I. etapa postupné modernizace mezinárodního
letiště v Karlových Varech. Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající přistávací a vzletové dráhy, čímž dojde ke zlepšení technicko-provozních parametrů letiště. Kraj zaplatí téměř 80 milionů, celá stavba
bude stát více než 113 milionů korun.
Koncem roku začali obyvatelé kraje využívat nové sídlo Krajské knihovny, které se stalo i multifunkčním informačním centrem regionu. Celkový
náklad stavby činí 85,6 milionu korun. 80 % bylo financováno z evropských peněz, o zbytek se podělil kraj a stát.

Nový sanitní vůz za 3,5 milionu korun předal v lednu Karlovarský kraj
do užívání Záchranné a dopravní zdravotní službě Karlovy Vary. Stejný vůz získala v loňském roce také sokolovská záchranka, další
dostali záchranáři v Toužimi. Vznikla také nová základna záchranky
v Mariánských Lázních a další se začala budovat v Nejdku.

V loňském roce kraj také pokračoval v rekonstrukcích souvislých
úseků krajských silnic. Oprava silnice mezi Loktem a Horním Slavkovem přijde na 151 milionů korun, 91 zaplatí Evropská unie. Rekonstrukce komunikace Karlovy Vary – Dubina bude stát 103 milionů,
příspěvek EU činí 70 milionů.

www.kr-karlovarsky.cz

Po čtyřleté přípravě bylo 1. července 2005 slavnostně otevřeno nové pracoviště Nemocnice Karlovy Vary, spol. s.r.o. – oddělení intervenční kardiologie. Díky novému zařízení nebudou muset nemocní pacienti dojíždět za odborným vyšetřením srdce do Plzně a Prahy. Celkové náklady
dosáhly částky 56 milionů korun, příspěvek kraje činil 18 milionů.
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Kontakty
na Krajský úřad

Prezentací v zahraničí chce kraj
přitáhnout turisty i investice


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)

Zastupitelskou kancelář v Bruselu otevře v březnu letošního roku
Karlovarský kraj. Hodlá tak být v příštím programovém období
Evropské unie (2007–2013) přímo v centru dění. „Vlády jednotlivých
zemí budou v této době hrát menší úlohu při rozdělování prostředků z fondů EU. Národní rozvojové programy budou totiž nahrazeny
rozvojovými plány regionů. Karlovarský kraj se na spolurozhodování samozřejmě chce podílet, proto zřizuje Evropskou kancelář v Bruselu,“ vysvětluje hejtman Josef Pavel. V současné době má v hlavním
městě Belgie zastoupení 5 ze 14 krajů České republiky.
Karlovarský kraj se však hodlá prezentovat také jinde v zahraničí
formou výstav i osobních setkání s představiteli místní samosprávy.
„V dubnu navštíví náš kraj gubernátor Samarské oblasti v Ruské
federaci K. A. Titov. Účelem návštěvy je zejména prezentace lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje a projednání možného
leteckého spojení z Karlových Varů do Samary. Ve stejném měsíci se
uskuteční i naše prezentace v Moskvě. Představíme tu nejen tradiční lázeňství, ale také průmysl, který je pro Karlovarský kraj typický,
tedy výrobu hudebních nástrojů, skla, porcelánu a další,“ doplňuje
Josef Pavel.
V létě 2005 navštívili Karlovarský kraj představitelé z čínské provincie Hunan a Hainan. Letos se česká strana chystá na tyto návštěvy navázat a pokračovat ve spolupráci. O stejném tématu se bude
jednat také s francouzským regionem Auvergne.
Opomenout samozřejmě nelze ani účast na veletrzích s tematikou
cestovního ruchu, kde se Karlovarský kraj představí s vlastní expozicí. Jeho stánek viděli návštěvníci GO a Regiontouru v Brně, najdeme ho i na proslulé Holiday World v Praze a na výstavách v Hamburku a Lipsku.
Jako součást expozice České republiky se pak kraj hodlá prezentovat například i ve Spojených arabských emirátech, Holandsku,
-REDŠpanělsku, Lucembursku či Německu.


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího
odboru správních agend a dozoru,
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



Balneologové se sešli v Karlových Varech
HEJTMAN PAVEL VYZDVIHL VÝZNAM LÁZEŇSTVÍ PRO REGION
Už 12. ročník Dnů karlovarských balneologů, které tradičně pořádá Kolegium Karlovarských lázeňských lékařů,
se uskutečnil ve dnech 11. – 13. ledna 2006 v Karlových
Varech. V rámci odborných přednášek v obou dnech
vystoupili lékaři z celé České republiky. Cyklu přednášek
o nových poznatcích a metodikách léčebné a preventivní
medicíny se zúčastnili také odborníci na lázeňskou léčbu
z Bratislavy a Berlína. Společenskou záštitu nad akcí převzal kromě jiných i hejtman Karlovarského kraje Josef
Pavel.
„Karlovarský kraj si uvědomuje, že lázeňství je jeho největším „vývozním artiklem“ a také odvětvím s tradicí
mnoha staletí. Rozsáhlý balneologický knižní fond, který
spravuje Krajská knihovna je důkazem toho, že náš kraj
byl nejen místem, kde se lázeňství praktikovalo, ale také
místem, kde se podrobovalo metodickému a vědeckému
výzkumu,“ řekl při zahájení balneologických dnů Josef
Pavel.
Konec dvacátého století s sebou podle něj přinesl určité
ustrnutí v balneologickém výzkumu. Stejně tak se v obrovském rozmachu moderních medicínských technologií lo. „Velice proto vítám jakoukoliv aktivitu, která upozorní
jaksi ztratila prestiž, kterou si lázeňství po staletí udržova- na to, že lázeňství je především medicínský obor, nabízí

ZASTOUPENÍ V BRUSELU
POVEDE
WERNER HAUPTMANN

Prvním reprezentantem Karlovarského kraje v Bruselu a zároveň šéfem tamní Evropské kanceláře se od ledna 2006 stal Werner
Hauptmann, dosavadní vedoucí
Odboru kanceláře hejtmana.
Koordinátor mezinárodní spolupráce kraje v rámci EU porazil
zbývající tři přihlášené kandidáty,
kteří splnili kvalifikační požadavky a předpoklady pro tuto diplomatickou práci. Došlé přihlášky
hodnotila spolu s ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje
Ing. Romanem Rokůskem také
společnost Skřivánek a Hofírek
Consulting. Vlastní kancelář v
Bruselu zřídí kraj prozatím na
dobu dvou let. Poté jeho představitelé zhodnotí přínos zastoupení
a rozhodnou, zda kancelář zacho-REDvají či zruší.

léčebné možnosti, které nejdou nasimulovat sebesložitějším přístrojem na klinice. Komplexní součinnost mnoha
faktorů, vliv prostředí, diety, možnost změny životního
stylu pacienta, vlivy psychologické, to vše hraje v lázeňské
léčbě úlohu. A to vše ve složitých vzájemných vztazích spolupůsobí při navracení zdraví,“ připomněl hejtman.
Karlovarský kraj se v minulém roce stal iniciátorem
a zároveň třináctým členem sdružení MEDISPA, jehož
členy jsou nejvýznačnější lázeňské společnosti regionu.
Cílem tohoto sdružení je zaručit vysokou kvalitu poskytované lázeňské péče, a tuto kvalitu také všemi dostupnými
způsoby inzerovat a propagovat na světovém trhu. „Věřím,
že právě pro potenciální klienty našich lázeňských měst
bude prezentace MEDISPY nejen dobrou reklamou, ale
také zdrojem velice důležitých informací, které budou
moci využít při rozhodování o své léčbě. Instituce, které
jsou členy sdružení MEDISPA naplno využívají primárních léčivých zdrojů regionu, dlouhodobě poskytují péči
na nejvyšší dostupné úrovni a jsou tak tradičními „tahouny“ celého odvětví, a to v měřítkách přesahujících hranice
našeho kraje,“ uzavírá Josef Pavel.

Hejtman diskutoval s houslaři
Slavnostně otevřít Integrovanou střední školu zemědělskomanažerskou v Chebu, která
v závěru loňského roku přijala
v rámci sloučení i 58 studentů
Středního odborného učiliště
hudebních nástrojů v Lubech,
přijel hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel. Společně s ním
se celé akce zúčastnil i radní pro
oblast školství Kamil Řezníček
a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu
Martina Klánová. Součástí
návštěvy byla i prohlídka prostor
budovy školy a beseda s jejími
žáky. Ti se při otevřené diskusi
nejvíce ptali na důvody sloučení
a zániku tradiční lubské školy.
Josef Pavel jim vysvětlil nutnost
tohoto kroku, ke kterému musel
kraj coby zřizovatel přistoupit
zejména z důvodu nesplnění
zákonem stanoveného minimálního počtu žáků pro existenci
střední školy. S tím samozřejmě
bezprostředně souvisejí vysoké
ekonomické náklady na zajištění
provozu a činnosti vzdělávacího
zařízení. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že rozhodnutí zastupitelstva kraje bylo správné a pro
zachování tradice a fungování
těchto v naší republice unikátních oborů nezbytné a že právě
integrovaná škola je zárukou dalšího úspěšného rozvoje vzdělává-

z kraje

ní v oborech výroby hudebních
nástrojů. „Sloučení obou škol do
chebské rozhodně nebylo jednoduchým rozhodnutím, a to především s ohledem na studenty, kteří
byli zvyklí na školu v Lubech
u Chebu,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a dodal:
„Studenti stojí vždy na prvním
místě a naším záměrem bylo a je
vytvořit jim důstojné zázemí a co
nejlepší podmínky pro studium.“
O tom, že se to řediteli školy Janu
Kotovi a zástupcům kraje povedlo, svědčí i názory některých studentů „houslařské školy“.
„Původně jsem do Chebu z Lubů
vůbec nechtěla, ale po krátké
době jsem zjistila, že obavy byly
zbytečné, v chebské škole se mi
líbí,“ uvedla jedna ze studentek
houslařského oboru. Další student, který už má vystudovanou
jednu střední školu, a může tedy
porovnávat, uvedl: „Integrovaná
střední škola v Chebu je první
školou, ve které mám pocit, že je
tu učitel kvůli mně, ne já kvůli učiteli. Velmi si vážíme i osobního
kontaktu s panem ředitelem.“
Právě řediteli školy Janu Kotovi
vyjádřili představitelé kraje
v závěru diskuse poděkování za
přístup k přestěhovaným žákům
a za to, jak rychle zvládl přesun
lubské školy.
-RED-

-RED-

vedoucí odboru kontroly
Ing. Martina Fišarová
Odbor kontroly pověř. zast.
vedoucí odboru
tel.: 353 502 218
martina.fisarova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 266
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
JUDr. Josef Král
Odbor majetkoprávní pověř. zast.
vedoucí odboru
tel.: 353 502 270
josef.kral@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
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@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



Hejtman se zajímal i o praktickou část výuky.

www.kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Z ajímavosti
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Stánek kraje v podobě kolonády oslnil na Regiontouru 2006
Centrem cestovního ruchu se opět po roce stalo město Brno. Ve
dnech 12.–15. ledna 2006 se zde konal již 15. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech s názvem Regiontour. Počtvrté se s vlastním stánkem účastnil i Karlovarský kraj. Celé
expozici vévodila maketa lázeňské kolonády v bílém provedení.

„Náš stánek byl lákavý nejen
na pohled, ale navíc skutečně
navozoval lázeňskou atmosféru,“
říká náměstek hejtmana Jiří
Behenský. „Ta byla dokonalá
nejen díky tradičním oplatkám,
které, ještě teplé, mohli návštěvníci veletrhu ochutnat. Novinkou
naší expozice byla také miniaturní fontánka s proudícím bylinným likérem. I jeho vůně přitahovala návštěvníky, kterým jsme
chtěli přiblížit lázeňskou idylickou dobu přelomu 19. století.
Atmosféru této doby nabízejí
Františkovy a Mariánské Lázně,
Karlovy Vary, Jáchymov, Lázně
Kynžvart, ale i města Loket či
Cheb. Stejně jako v dobách
dávno minulých jezdí do těchto
míst klienti a turisté z mnoha
zemí světa,“ doplňuje J. Behenský.
„Veletrh Regiontour znamená
výraznou podporu domácího
cestovního ruchu. Jde o prezentaci především měst, infocenter,
kulturních zařízení a jejich nabídek a také podnikatelských subjektů. A Karlovarský kraj má
skutečně co nabídnout. Návštěv-

níci si mohli vybírat z nabídek
lázeňských i historických měst
regionu, léčebných společností
a krajských muzeí. Prezentovala
se tu i města Sokolov a Chodov.
Je nutné si uvědomit, že této
akce se účastní touroperátoři
z mnoha zemí Evropy a právě ti
se rádi nechávají inspirovat
k pořádání zájezdů či výletů.
Regiontour je také místem setkávání mnoha významných lidí,
vzniká tu prostor k navazování
nových kontaktů, projednávání
různých témat, nejen z cestovního ruchu,“ informuje Jiří Behenský a doplňuje: „Zatímco některé
kraje řeší problém s malým
počtem spoluvystavovatelů, Karlovarský kraj takové potíže
nemá. Regiontouru se s námi
zúčastnilo 15 spoluvystavovatelů, další pak prostřednictvím prospektového servisu. Je vidět, že
atraktivních míst u nás stále přibývá a představitelé měst i dalších subjektů se snaží o to, aby
se tyto staly přístupnými pro
všechny zájemce – tuzemské
i zahraniční.“
-RED-

O propagační materiály na stánku kraje byl velký zájem.

Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimermann, hejtman Josef Pavel, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (vlevo) a hejtman Královehradeckého kraje Pavel Bradík (zleva) u lázeňské fontánky načerpali tradiční bylinný likér.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC

O významu cestovního ruchu pro náš region hovořil s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem
náměstek hejtmana Jiří Behenský (ČSSD).

KARLOVARSKÉHO KRAJE 2005
Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji
k podání návrhu na vyhlášení nejlepšího sportovce v roce 2005.
Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci
• zasloužilý cvičitel – jednotlivci
• sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář
• sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2005
Důležité údaje:
umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS, účast na významných mezinárodních soutěžích; u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS,TJ, sportovní klub, oddíl atd., příjmení,
jméno, datum narození, kategorii, sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2005;
vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby OS, TJ, klubu, oddílu, svazu atd.


Nominace – kategorie – důležité údaje
………………………………………………………….…………………………………………………
……….………………………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….…………………………………
……………………….………………………………………………………….…………………………
……………………………….
………………………………………………………….…………………………………………………
……….………………………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….…………………………………
……………………….………………………………………………………….…………………………
Návrhy zasílejte do 17. února 2006
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz,
Informace: Josef Kočí, tel. 353 502 491, mobil 736 650 340, www.kr-karlovarsky.cz
Přímo před očima návštěvníku byly pečeny a rozdávány lázeňské oplatky.
●
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