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Doprava

V kraji stále pokračují rekon-
strukce některých komunikací
a mostů. Přinášíme podrobné
informace o jejich průběhu a ter-
mínech dokončení.
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Zdravotnictví

Nové kardiocentrum v karlovar-
ské nemocnici pomůže pacien-
tům s chorobami srdce. Vysoce
odbornou péči mohou využívat
lidé z celého Karlovarského kraje.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

Vážení čtenáři,
vítejte nad dalším vydáním měsíč-

níku Karlovarského kraje. Pomalu
končí léto, čas dovolených, čas
prázdnin. Školáci a studenti, stejně
jako kontoři a profesorové, se při-
pravují na začátek dalšího školního
roku. Začne další kolo přípravy mla-
dých lidí na jejich budoucí život. 

Karlovarský kraj je zřizovatelem
veřejných středních škol a učňov-

ských učilišť na svém území. Velice nám záleží na tom,
aby naše střední školy připravily své studenty co nejlé-
pe, aby po jejich absolvování nalezli co nejlepší uplat-
nění na trhu práce či aby jim jejich škola poskytla
dobré východisko pro jejich další vysokoškolské studi-
um, rozhodnou-li se pro něj. 

V letošním roce se o středním školství hodně mluvi-
lo, o jeho kvalitě, o jeho perspektivách, o demografic-
kém vývoji, který přináší stále klesající počet mladých
lidí, tedy možných studentů středních škol. Hledaly se
cesty, jak školství reorganizovat, aby i pro nižší počet
studentů dokázalo poskytovat co nejlepší služby. Tro-
chu mne v této souvislosti mrzí, že diskuse o kvalitě
školství obvykle skončí u diskusí o stravování či ubyto-
vání studentů, nebo o nové střeše jejich školy. Ano, kva-
lita prostředí a související služby jsou určitě věcí pří-
jemnou. Musím se však ptát, jestli jsou pro kvalitu
školství tím hlavním, tím prvotním důvodem, proč
školy existují. A můj názor je, že dobrá a úspěšná škola
se pozná především podle uplatnění jejích studentů ve
skutečném životě, v práci, ve světě. Na to je nemůže
připravit sebelepší školní jídelna nebo internát přímo
v budově školy, na to je mohou připravit pouze schop-
ní, zkušení a vysoce profesionální pedagogové. 

Věřím, že toto chápou všichni ředitelé škol a že se
podle toho začnou časem orientovat i samotní studenti
a jejich rodiče. Že začneme školu brát ne jako instituci,
kam své děti odkládáme, kam jednoduše docházejí, ale
jako instituci, od níž vyžadujeme určitou službu, a to
službu hodnotnou: připravit naše děti, příští generaci,
na jejich vlastní život a na jejich práci. Dát jim nejen
vědomostní základ, ale také všeobecný rozhled
a rozumné chápání světa, který nás obklopuje.  

Přeji proto všem žákům a studentům v našem kraji,
aby je škola bavila, a především aby pro ně čas, který
v ní stráví, nebyl časem ztraceným, ale naopak časem,
který jim dává to, co budou využívat po celý svůj život. 

JOSEF PAVEL

HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

Karlovarský kraj zřizuje celkem 65
škol a školských zařízení, z toho 36
středních škol. Kromě těchto 36 kraj-
ských škol existuje na území našeho
kraje 7 soukromých středních škol.
Na všech 43 středních školách bylo
přijato do 1. ročníku ve školním roce
2003/2004 celkem 4750 žáků (z toho
4 397 na krajské školy). Dle záměrů
jednotlivých škol se počet přijatých
žáků pro školní rok 2005/06 měl
pohybovat na stejné úrovni, tj. kolem
4 700 žáků.

K 1. kolu přijímacího řízení pro
školní rok 2005/06 se na tyto krajské
školy přihlásilo 4 328 žáků a bylo při-
jato 3 587 žáků.       Pokračování na straně 3

„Jedním z pozitiv, která přinesl
nový školský zákon a s ním sou-
visející legislativa, je i zjednodu-
šení zasílání prostředků škol-
ským subjektům. Do konce roku
2004 bylo totiž nutno zasílat veš-
keré prostředky pro školy přes
rozpočet zřizovatele, tedy z kraj-
ského úřadu napřed na obec,
následně pak na školu, školku,
uměleckou školu a podobně. Od
nového roku jsou veškeré dotace
posílány v co možná nejkratších
termínech rovnou na školy,“ říká
náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky Jiří Červenka. 

Vzhledem k tomu, že se jedná
o značné objemy prostředků
(v našem kraji ročně cca 2 mili-
ardy korun), je na krajském
úřadu po obdržení dotace nutno
zajistit některá administrativní
opatření, aby bylo možno pro-
středky zaslat. 

„Zdržení prostředků je však
minimální, školy peníze obdrží
vždy v dostatečném předstihu
před výplatními termíny.
V poslední době došlo dokonce
k takovému posunu, že u někte-
rých vybraných dotací, kde
ministerstvo školství  stanoví
konkrétní částku pro jednotlivou
školu, jsou peníze posílány
téměř obratem,“ pokračuje
náměstek hejtmana Červenka. 

Finanční převody související
s financováním škol již nepodléhají
schvalovacímu procesu v Zastupi-
telstvu Karlovarského kraje, to je
však o těchto skutečnostech pravi-
delně informováno. Ministerstvo
školství také periodicky kontroluje
včasnost zasílání prostředků,
dokonce i dodržování termínů roz-
pouštění zákonných rezerv. 

„Školským evergreenem je
otázka nedostatku prostředků na

platy pracovníků a školní pomůc-
ky, neustále je připomínán příslib
předchozích vlád, že v roce 2006
dosáhne plat učitele 130 % prů-
měrné mzdy v České republice.
K postupnému zvyšování průměr-
né mzdy pedagogických pracovní-
ků skutečně dochází. Srovnáme-li
například vyplacenou průměrnou
mzdu za rok 2002 se skutečností
za I. čtvrtletí 2005, činí navýšení
platu u pedagogických pracovníků
v základních školách z 16 630 na
20 395 korun, tj. 122,63 % , u mateř-
ských škol z 13 023 na 16 013
korun, tj. 122,90 %, ve středních ško-
lách z 19 597 na  22 800 korun, tj.
116,34 %, a na gymnáziích z 19 145
na 22 848 korun, tj. 119,34 %,“ vypo-
čítává Jiří Červenka. 

Zároveň se zvyšováním prů-
měrného platu se ale mění
poměr mezi tarifními platy
a osobními příplatky a odměna-
mi, kdy dochází k výraznému
nárůstu tarifních platů a příplat-
ků daných platnou legislativou
na úkor nenárokových složek
platu. Například u základních
škol bylo na odměnách a osob-
ních  příplatcích v roce 2002
vypláceno měsíčně 3 408 korun,

v roce 2005 je to jen 1 408 korun. 
Jedná se ale o průměrné část-

ky vyplácené v Karlovarském
kraji. Situace na každé škole či
školce je závislá na řadě faktorů.
Objem prostředků vyplácených
jednotlivým pracovníkům a slo-

žení mzdy je ovlivněno řadou
faktorů, z nichž nejdůležitější je
počet dětí ve škole, počet  peda-
gogických i nepedagogických
zaměstnanců  školy, jejich kvalifi-
kační a věková struktura a další
vlivy.                Pokračování na straně 3

VVáážžeenníí  ssttuuddeennttii,,

plni zážitků, dojmů a nových zkušeností vstoupíte do školy, své
třídy a usednete do lavic. Jedni natěšeni, druzí neradi. Před někte-
rými z vás stojí nelehký úkol v podobě složení závěrečných zkoušek,
ať už praktických či teoretických nebo zkoušek maturitních. Jsou
mezi vámi i tací, kteří před prázdninami opustili „silné zázemí“
základních škol  a směřují právem nervózně
k hlavním dveřím školy zcela nové, neznámé…

Napjatí jsou bezesporu i pedagogové, kteří
svým neustálým zkoušením, zadáváním píse-
mných prací a stále se opakujícím přednáše-
ním látky vytvářejí nikdy nekončící proces
vzdělávání. Vám studentům tedy přeji hodně
úspěchů ve studiu teoretickém i praktickém,
studentům prvních ročníků ať se jim líbí
v nové škole, pedagogům pak hodně síly
a trpělivosti.    

ING. KAMIL ŘEZNÍČEK, RADNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

NEDOSTÁVÁTE 
DO SCHRÁNKY 
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505

Školství: financování je náročné, ale funguje
Jedním z důležitých úkolů, které plní krajský úřad v oblasti školství, je zasílání prostředků na platy
a související odvody, školní pomůcky a prostředky na financování různých rozvojových programů pro
školy a školská zařízení v kraji. Tyto prostředky jsou zajišťovány pro školy zřizované krajem, obcemi
i soukromými subjekty. Zdrojem těchto prostředků jsou zatím dotace z ministerstva školství, v poslední
době jsou již zapojovány i prostředky z Evropských sociálních fondů. 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

„V první etapě budeme nej-
dříve modernizovat celou vzle-
tovou a přistávací dráhu. Ta
bude zrekonstruována tak, aby
ji mohla používat také velká
dopravní letadla. Z vlastních
zdrojů uvolníme asi 70 milionů
korun, zbytek je zajištěn
z dotací operačního programu
Infrastruktura. Celkové nákla-
dy na tuto etapu budou zhruba
110 milionů,“ říká 1. náměstek
hejtmana Jan Zborník.

Na rekonstrukci dráhy
naváže výměna zabezpečova-
cího a světelného vybavení.
Náklady jsou odhadovány na
38,5 milionu korun. Část pro-
středků by měla pocházet z
programu Evropské unie
Interreg IIIA, chybějící peníze

kraj získá z úvěru od Komerč-
ní banky.

„V první etapě plánované na
období od února do června
2006 bude provedena také
rekonstrukce staré odbavovací
haly. Na tuto etapu s náklady
zhruba 25 milionů korun má
kraj získat dotaci 18 milionů
korun z evropských fondů. 

Po dobu modernizace odba-
vovací haly bude letiště mimo
provoz. Letadla budou přistá-
vat v Praze a cestující dojedou
do Karlových Varů autobusy.
Stejný postup bude i při cestě
zpět. Letiště bude zprovozněno
nejpozději do začátku prázd-
nin,“ vysvětluje Jan Zborník.

Letiště odbavilo v loňském
roce 38 704 osob, což byl mezi-

Rozsáhlá rekonstrukce letiště v Karlových Varech částečně ovliv-
ní provoz a letadla přinutí k mezipřistání v Praze. Tady se budou
muset zbavit části paliva před přistáním na zkrácené karlovar-
ské dráze. V další etapě pak letadla nahradí  autobusy. Výluky
mají trvat od května příštího roku maximálně tři měsíce.

Letiště čeká v příštím roce zásadní rekonstrukce

roční nárůst téměř o 50 procent. Po komplet-
ní rekonstrukci a dostavbě nové haly pro
odbavování bych chtěl Karlovarský kraj zvýšit
počet ročně odbavených lidí až na 60 tisíc. 

RED 
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cena bez DPH a montáže

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

garážová 
vrata 
od 6.990,- Kč

www.kalibra.cz

vrata a brány přímo od výrobce

prodej na splátky

Jsme tu pro vás volejte:

Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Stanislav Volf: 608 200 523   
Radek Šoltész: 775 200 003
Petr Fiala: 775 200 004 SC
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SC-51526/1 

PRODÁM POZEMKY
o výměře 2890 m2 a 4244 m2

pro výstavbu rod. domů. 9 km od Prahy 
– obec Úhonice.  Cena dohodou. 

Info na tel. 353 223 615.

Prodám VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ OBCHODU 
v Karlových Varech.

Používané 2 roky. 
Dřevěné pulty, regály, osvětlení, dekorace,

monitorovací zařízení. 
Info : 602 407 222

inzerce

www.ceskydomov.cz

Vážení čtenáři,

před více než dvěma lety se stát
vzdal podstatné části přímé odpo-
vědnosti za zdravotnictví, když
poněkud zbrkle předal bývalé
okresní nemocnice (spolu napří-
klad se záchrannou službou) do
kompetence krajů. Tím se ovšem
také z velké míry zbavil problémů
s jejich hospodařením a vyvázal
se z povinnosti rozhodnout
o jejich dalším osudu. Zadlužené
a mnohde neefektivní nemocnice
se pod správou krajů zvolna zota-
vují, ale stav českého zdravotnic-
tví se rapidně zhoršuje. Náklady
začaly vykazovat takřka exponen-
ciální růst. Neustále se prohlubu-
jící deficit dokládá, že takovému
tempu růstu nestačí sekundovat
ani různé pokusy o navyšování
úhrad ze zdravotního pojištění. Je
proto nutné hledat možnosti, jak
zajistit finanční udržitelnost naše-
ho zdravotnictví i pro příští léta.
Přitom je zároveň žádoucí zacho-
vat dosavadní míru solidarity
s nemocnými či méně majetnými
občany, skutečnou kvalitu posky-
tované péče a rozumnou úroveň
její dostupnosti. 

Podíváme-li se do vyspělého
světa, setkáme se s poměrně pest-
rou škálou variant několika
základních systémů úhrady zdra-
votní péče. V evropských podmín-
kách jde buď o „odstátněný“
systém založený na existenci
zdravotních pojišťoven, anebo
o „státní“ systém národní zdravot-
ní služby. U nás jsme se po roce
1989 přiklonili k prvnímu modelu,
a navázali tak na hodně starou tra-
dici „bismarckovského sociálně-
-zdravotního pojištění“, které se
vyvinulo ve střední Evropě kon-
cem 19. století (na rozdíl od
Rakouska a Německa však u nás
byla přerušena historická konti-
nuita a po znovuobnovení systé-
mu zdravotního pojištění už nedo-
šlo k jeho propojení s pojištěním
nemocenským a úrazovým).
Všechny evropské systémy však
mají jeden společný klíčový pro-
blém – jsou svým způsobem zasta-
ralé. Vznikly většinou v dobách,
kdy byly k dispozici zcela jiné
medicínské technologie, omeze-
ný sortiment léků a lidé umírali na
výrazně odlišné spektrum nemo-
cí. To vše se změnilo a přibyly
nové výzvy, jako je pokles podílu
ekonomicky činného obyvatelstva
(stárnutí populace), eskalace
nákladů a rostoucí očekávání paci-

entů. Ani Česká republika nemů-
že ustrnout ve starých kolejích.
Nečiní tak ani naši nejbližší „bis-
marckovští“ sousedé – vzpomeň-
me na reformní snahy v Německu
či na razantní slovenskou refor-
mu. Nelze zkrátka používat úžas-
né možnosti moderní medicíny
21. století v systému nastaveném
na limity poznání a ekonomiky
předminulého století. 

Nemusíme zrovna vyhlásit
revoluci. Stačí, když dáme pro-
stor skutečnému zdravotnímu
pojištění, jehož vývoj se zadrhnul
v půli cesty, a zapojíme do hry
více samotné občany. Už jen
proto, že máme nejvyšší podíl
veřejných zdrojů na hrazení zdra-
votní péče v Evropě a rekordně
nízkou spoluúčast pacientů. Naši
občané neznají ceny zdravotnic-
kých úkonů a léků, které jsou jim
poskytovány, a podle toho se
i chovají. Snadno zaměňují bez-
platnost zdravotní péče s pocitem,
že je také zadarmo. To s sebou
nese rizika zneužívání zdravotnic-
kých služeb, zanedbávání vlastní-
ho zdraví apod. Navíc jsou pojiš-
ťovny nuceny hradit náklady na
služby spojené s poskytováním
zdravotní péče, nejen na péči
samotnou. Nemocnému člověku
ležícímu doma vůbec nepřipadá
divné, když si platí stravování,
energie a další výdaje sám. Proč
by to mělo být v nemocnici jiné?
Zatížení pacienta například pade-
sátikorunou za den pobytu a stra-
vy na nemocničním lůžku by
nemělo pro nikoho, ba ani
důchodce, představovat nějaký
mimořádný, nezvládnutelný
výdaj. O možných formách spolu-
účasti pacientů by pro to měla být
vedena seriózní celonárodní
debata a přinejmenším by nemělo
být zakazováno připlatit si těm
nemocným, kteří proto mají důvo-
dy i peníze (stejně to nakonec
dělají i nyní, ale ponižující formou
úplatků). 

Krajské samosprávy se snaží
měnit tvář českého zdravot-
nictví i za stávajících pod-
mínek. Bezprostředně
po převzetí zdravot-
nických zařízení se
soustředily na
jejich ekonomic-
kou efektivitu,
a zabránily tak
jejich hrozícímu
k o l a p s u .
V Karlovar-
ském kraji

jsme transformací nemocnic na
obchodní společnosti nastavili
průhledné mechanismy jejich fun-
gování, zlepšili jejich finanční
„kondici“ a stanovili jasné odpo-
vědnosti managementu. Nyní
jsme postoupili dál a chceme
vytvořit dlouhodobě stabilní „síť“
poskytování kvalitních zdravot-
ních služeb. Na prvním místě jsou
zájmy občana/pacienta, a nikoliv
nemocnice nebo jiného zdravot-
nického zařízení. Pokud ovšem
chceme přizpůsobit strukturu
těchto služeb skutečným potře-
bám občanů našeho kraje a přitom
respektovat omezenost dostup-
ných finančních zdrojů, nevyhne-
me se restrukturalizaci oborů
v rámci regionu. Samozřejmě, že
v každé nemocnici musí být zacho-
vána škála základních lékařských
oborů. Nechceme ovšem nadále
uměle udržovat ve všech zaříze-
ních všechny specializované
obory, bez ohledu na kvalitu per-
sonálu a vybavení. Kapacitu léka-
řů s nejvyšší erudicí a špičkových
přístrojů musíme soustředit do
vybraných center. Jejich další roz-
voj musí vycházet z demografické-
ho vývoje v kraji, z údajů o nemoc-
nosti a dalších faktorů. V této sou-
vislosti se musíme dívat na
dostupnost zdravotní péče
vždy v kontextu služby,
o které uvažujeme.
Jinak je totiž třeba plá-
novat dostupnost
rychlé záchranné
služby a jinak

například dlouhodobě plánova-
ných chirurgických zákroků.
V době snadné dopravní obsluž-
nosti není pro pacienta až tak
důležité, zda je plánovaná operace
provedena ve 40 nebo 80 km vzdá-
lené nemocnici, jako to, aby ho
operoval zkušený lékař, který má
k dispozici kvalitní zázemí. Reope-
race a zbytečné komplikace, vedle
nesporného utrpení pacientů,
zdravotní péči nesmírně prodražu-
jí. Restrukturalizace je důležitá
také z pohledu kontraktů se zdra-
votními pojišťovnami. Ty budou
v blízké budoucnosti důsledněji
než dosud uzavírat smlouvy pouze
s takovými poskytovateli, kteří
budou svá zařízení provozovat
nejen ekonomicky efektivně, ale
budou také poskytovat kvalitní
péči. 

Ke Karlovarskému kraji patří
zcela přirozeně také lázeňství.
Vedle nesporného přínosu pro
rozvoj turistického ruchu může
– při dobré organizaci a připrave-
nosti odborníků – vhodně dopl-
ňovat systém poskytování zdra-
votní péče. Dostupnost lázeň-
ských služeb širokému okruhu
českých občanů ovšem překra-
čuje akční radius kraje a vyžadu-

je koordinaci centrálních
úřadů a pojišťoven. 

ING. JIŘÍ MUTINSKÝ (ODS)

RADNÍ PRO OBLAST

ZDRAVOTNICTVÍ

S lovo zastupitele

V úterý 16. srpna uctil hejtman památku tragicky zesnulého Ivana Hlinky na výjezdu z Karlových Varů, kde vzniklo pietní místo,
k němuž se v den smutného výročí sjíždělo velké množství lidí.

Vzpomínka na slavného trenéra
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Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.kalibra.cz

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

Jsme tu pro vás volejte:

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA
Jindřich Moudrý: 777 200 529

Ondřej Motlík  777 200 008

Radek Hloušek: 775 200 517
(ALU dveře, okna)
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Centrála: Karlovy Vary-Stará Role, Nádražní 15, 
PO–PÁ 7.00–17.00, 

SO 8.00–12.00, Tel. + Fax: 353 561 983 

www.topenarska.cz, info@topenarska.cz

prodej 
a realizace

BAZÉNY, ZASTŘEŠENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, CHEMIE

VÍŘIVÉ VANY  

w
w

w
.p

vp
oo

l.c
z SAUNY 

Prodejna: Moskevská 62, 360 01 Karlovy Vary,Tel. : 353 230 513 , mobil : 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz 

www.dyntar.com

SC
-5

15
23

/1
 

SC
-5

15
10

/1

Školství:
FINANCOVÁNÍ JE NÁROČNÉ, ALE FUNGUJE

Dokončení ze strany 1

„Současná metoda financování
je založena na principu, že srov-
natelné školy  se stejným počtem
dětí dostanou k dispozici stejné
objemy prostředků na platy. Roz-
počet je přitom orientačně rozdě-
len na prostředky na tarify a na
odměny. Pro rok 2005 byla na
nenárokové složky stanovena
částka 600 korun na pedagoga
měsíčně.  Pokud je ve škole pře-

vážně mladší sbor, zbývá na
odměny větší obnos, pokud je
zaměstnáno více pracovníků,
dochází často k situaci, že se
nedostává ani na tarifní platy.
Pokud je ve škole vyšší věkový
průměr pracovníků, krajský úřad
samozřejmě k věkovému složení
přihlíží a tuto skutečnost v roz-
počtu zohledňuje. Dále je brán
zřetel na to, zda jsou ve škole
zařazeny děti se zdravotním
postižením, na rozšířenou výuku

cizích jazyků, informatiky, těles-
né výchovy, na účast na soutě-
žích, zvyšování kvalifikace peda-
gogů a podobně,“ uzavírá náměs-
tek Červenka. 

Vlastní rozdělení prostředků
jednotlivým pracovníkům je však
plně v kompetenci ředitele orga-
nizace, a to samozřejmě při dodr-
žení zákonných norem upravují-
cích odměňování pracovníků ve
školství. 

RED

INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Dokončení ze strany 1

Dle aktualizovaných údajů
z 10. června 2005 byla naplně-
nost 1. ročníků krajských
středních škol na čísle 3 977
žáků, tj. po 2. a 3. kolech přijí-

macího řízení podle specifik
jeho organizace na jednotlivých
školách. Přijímací řízení dále
pokračuje minimálně na třetině
těchto škol, a proto na získané
údaje je nutno pohlížet jako na

neúplné a pouze orientační,
neboť skutečný stav bude znám
až po zahájení školního roku
2005/06 – žáci se po 1. kole
(pokud nebyli přijati) mohli
účastnit více kol na různých
školách.

Z výše uvedených dat se dá
předpokládat, že počty přija-
tých žáků na SŠ v KK ve škol-
ních rocích 2004/05 a 2005/06
si budou velmi blízké.       RED

Na novém, moderním pra-
covišti karlovarské
nemocnice bude provádě-

na diagnostika a léčba všech
forem koronární nemoci srdce,
a to katetrizací věnčitých tepen,
rozšiřováním zúžení věnčitých
tepen balonkem či stentem.
Centrem pracoviště je kardiolin-
ka (rentgenologický přístroj), na
které po vpichu katetru do třísel-
né stehenní tepny a aplikaci kon-
trastní látky sleduje lékař na
monitoru nález na věnčitých tep-
nách a dle nálezu následuje roz-
hodnutí o dalším postupu (buď
řešení balonkem či stentem
nebo indikace ke kardiochirur-
gickému výkonu).

„Zřízení pracoviště intervenční
kardiologie je nesporně velkým
přínosem pro pacienty Karlovar-
ského kraje, především z důvodu
neodkladného řešení akutního
zdravotního stavu,“ říká radní
Karlovarského kraje pro oblast
zdravotnictví Jiří Mutinský.

O odborných a organizačních
opatřeních budou postupně infor-
mována zdravotnická zařízení
v kraji, ambulantní specialisté
a praktičtí lékaři tak, aby péče
byla zajišťována plynule a bez pro-
blémů. Díky úzké spolupráci
s Fakultní nemocnicí v Plzni je

zajištěno zázemí pro řešení kom-
plikací a kardiochirurgie. Odbor-
nou péči na oddělení intervenční
kardiologie zajistí tým specialistů
složený z lékařů, rentgenologic-
kých asistentů, středně zdravot-
nického personálu, vyškoleného
v intenzivní péči, a vrchní sestry,
specializované na kardiointer-
venční metody. Vlastní činnost

oddělení bude postupně rozvíjena
do podoby nepřetržitého provozu.

Celkové náklady dosáhly část-
ky 56 milionů korun. Na financo-
vání se podílel stát (kardiolinka
30 milionů), Karlovarský kraj
(přístrojové vybavení 18 milio-
nů), nemocnice a sponzoři (sta-
vebně-technické úpravy 8 milio-
nů).                                           RED 

Kraj chce mít 
ZASTOUPENÍ V BRUSELU

Karlovarský kraj chce společ-
ně s dalšími regiony otevřít
v Bruselu své zastoupení při
Evropské unii. Do budovy neda-
leko Pražského domu, který
využívá hlavní město Praha, by
se vešli zástupci sedmi krajů.
Zatím tento plán podpořil Plzeň-
ský kraj a neodmítli ho ani
v Ústeckém kraji. „Třípatrovou
budovu v Bruselu nabízí k dlou-
hodobému pronájmu realitní
kancelář. V současnosti je pro
navrhovaná krajská zastoupení
rezervovaná do začátku září.
Zda bude záměr realizován,
bude jasné do konce srpna. Do
té doby se k němu mají vyjádřit
ostatní kraje,“ říká hejtman Josef
Pavel. Výhodou rezervované
budovy je právě blízkost Praž-
ského domu, kde by zástupci
krajů mohli využívat konferenč-
ní prostory. Předběžně by se
náklady na provoz krajského
zastoupení by se v případě plně
obsazeného domu pohybovaly
ročně kolem 408 tisíc korun za
nájemné a energie. „Pokud naše
zastoupení v Bruselu skutečně
vznikne, začneme pro něj hledat
svého reprezentanta. Určitě
vyhlásíme na tento post výběro-
vé řízení. Zástupce kraje bude
muset ovládat nejméně dva cizí
jazyky, znát evropskou legislati-
vu a orientovat se ve složitém
úřednickém světě Evropské
unie. Myslíme si však, že se nám
angažování takové osoby vypla-
tí,“ vysvětluje hejtman Pavel.
Podle něj by se kraji tímto způ-
sobem podařilo proniknut do
složitého systému více než tří
set evropských dotačních titulů
a grantů, o nichž zatím nemá
téměř žádný přehled. Je také
dobré mít obecný přehled
o tom, jak úřední aparát Evrop-
ské unie funguje. Zastoupení
v Bruselu už mají kromě Prahy
také kraje Středočeský, Jihočes-
ký a Vysočina.                             RED

inzerce

Nové kardiocentrum pomůže 
pacientům s chorobami srdce
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. K zahájení provozu došlo přesně
rok poté, co ministerská Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky
provoz kardio-angiografického kompletu odsouhlasila. Vysoce odbornou zdravotní péči mohou využí-
vat lidé s nemocemi srdce z celého Karlovarského kraje. Diagnostické a léčebné zdravotní péče se
dostane pacientům s akutními či chronickými projevy ischemické choroby srdeční.

Radní Jiří Mutinský (vlevo) s jednatelem karlovarské nemocnice Jiřím
Štefanem při slavnostním otevření kardiocentra.

Šk. rok 2004/05 2005/06 Aktual. k 10. 6. 05

Přihlášení k příj. říz. 4 385 4 328 -
Přijatí po 1. kole nezjišťováno 3 587 -
Přijatí celkem 4 397 Bude upřesněno  3 977

k 30. 9. 2005

SSttřřííppkkyy  zz  kkrraajjee
Nejdek - Po dobu výstavby kom-
plexu budov a parkovacích ploch
prodejny Penny Market na stáva-
jícím autobusovém nádraží
v Rooseveltově ulici jsou od
00.00 hodin dne 29. srpna
všechny spoje vedeny z a do
nástupišť na provizorním autobu-
sovém nádraží v Nádražní ulici.
Radnice žádá motoristy o respek-
tování nového dopravního znače-
ní a o ohleduplnost při průjezdu
touto částí města.

Františkovy Lázně - Od začátku
července funguje v kraji první
vodní park -  Aquafórum ve Fran-
tiškových Lázních. Jeho vybudo-
vání stálo zhruba čtyři sta milio-
nů korun. Vodní park tvoří uvnitř
velký nepravidelný bazén se záli-
vy, vířivkami a vodopádem,
mělký dětský bazén se širokou
vodní skluzavkou a úzký bazén se
třemi plaveckými dráhami. 

SPECIALISTA NA BAZÉNY
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VÝROBA ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

■■ SEDACÍ SOUPRAVY
klasické, rohové, rozkládací…

■■ VÁLENDY 

■■ KŘESLA

■■ POSTELE 
– lůžka i dvoulůžka

■■ VÝROBA DO 14 DNŮ

■■ MOŽNOST PROTIÚČTU

■■ POZÁRUČNÍ SERVIS
změna látky i sestavy 
po 2 letech

■■ DOPRAVA

Dle designových požadavků a přesných rozměrů zákazníka

s. r. o., ÚTVINA 55, tel. + fax: 353 312 788
mobil: 777 580 142, e-mail: tratep@centrum.cz

!CENY VÝROBCE!
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Telefon: 604 206 419 

Koupím váš zadlužený byt 
před vystěhováním nebo exekucí,
byt s neoprávněným uživatelem 

nebo právní vadou,
v š e  v  h o t o v o s t i

SC-51023/3 

Naučit se s pomocí počítače
a internetu využívat por-
tál veřejné správy, vyhle-

dávat v zákonech, komunikovat
s úřady prostřednictvím elektro-
nické podatelny, podávat daňové
přiznání přes internet a mnoho
dalšího je cílem ministerstvem
informatiky dotovaných kurzů
nazvaných „Sám sobě úřední-
kem“. Tyto dvouhodinové kurzy
začaly již o prázdninách a přihlá-
sit se do nich může kdokoli
z Karlovarského kraje prostřed-
nictvím bezplatné telefonní linky
800 800 028 – za dvouhodinový
kurz přitom účastník zaplatí
pouze symbolických 100 korun.

Kurz „Sám sobě úředníkem“
rozšiřuje základní nabídku kurzů
z Národního programu počítačo-
vé gramotnosti. Tento program,
který díky dotacím existuje již
několik let, vznikl jako odpověď
na stále vyšší potřebu zmírňovat
efekt rozvrstvení společnosti na

základě znalostí práce s počíta-
čem (tzv. digital divide), který 
s sebou přináší moderní techno-
logie. Za dobu jejich existence
těmito vzdělávacími programy
prošlo na 80.000 lidí, kteří se
naučili základům práce
s počítačem. „Zájemci
o tento nový kurz by měli
mít alespoň základní zna-
losti práce s počítačem –
nicméně ti, kteří je nemají,
mohou před tímto kurzem
absolvovat základní školení
práce s počítačem, které je tak-
též nabízeno za symbolických
100 korun,“ vysvětlil v této sou-
vislosti Petr Novák, ředitel spo-
lečnosti Computer Help, která je
Ministerstvem informatiky ČR
pověřená koordinací tohoto vzdě-
lávacího projektu.

V rámci kurzu „Sám sobě
úředníkem“ se účastníci naučí
mj. také to, jak s pomocí počítače
a internetu řešit různé životní

situace, orientovat se ve struktu-
rách úřadů, hledat v katastru
nemovitostí či dalších rejstřících,

a dozvědí se též o využití,
budoucnosti a výhodách elek-
tronického podpisu.              RED

Informační systém krajského
úřadu se stále vylepšuje a už
dávno nejde jen o převedený

fungující IS okresního úřadu.
Kromě vlastního systému použí-
vá krajský úřad na svých interne-
tových stránkách i odkazy na
informační portály jako další
zdroje informací. Jedním z těch-
to podporujících portálů je i RIS
– Regionální informační servis.

Pilotní projekt Regionálního
informačního servisu vznikl
v Agentuře pro regionální rozvoj,
a. s. Ostrava již v roce 1995.
Obsahová i technická stránka
systému byla poplatná tehdejší
úrovni informačních technologií
v ČR; RIS byl distribuován na
CD, a to zejména partnerským
institucím v kraji a návštěvní-
kům. Plná publikace RIS na síti
internet proběhla v roce 2000.
Pilotní projekt RIS byl podpořen
z prostředků Phare a zásadním
způsobem pomohl překlenout
„inkubační“ období podobným
informačním systémům.

Myšlenka Regionálního infor-
mačního servisu je budována na
základě usnesení vlády o Strate-

gii regionálního
rozvoje České
republiky, v rámci
i n f o r m a č n í h o
zabezpečení toho-
to úkolu. Gesto-
rem je Minister-
stvo pro místní roz-
voj ČR, pověřenou
institucí a koordi-
nátorem RIS přís-
pěvková organiza-
ce Centrum pro
regionální rozvoj ČR. Rutinní
provoz systémů (správa, aktuali-
zace, publikace na www atp.)
zajišťují teritoriálně příslušné
rozvojové agentury.

Dá se říci, že struktura, obsah
a rozsah dat, prezentovaných
jednotlivými RISy, je ve velké
míře srovnatelná. Tento fakt
tvoří hlavní komparativní výhodu
RIS – uživatel může na jednom
místě najít informace o všech
krajích. Souhrny informací jsou
členěny do různých větví –
O euroregionech, O kraji, Mapy,
Statistiky, Kontakty, Turistika
a doprava, Rozvojové programy
a Regionální projekty. Největší

prostor je logicky věnován zálož-
ce O kraji, která je stěžejní částí
každého krajského RISu. V této
sekci poskytuje RIS informace
o historii kraje, správním členě-

ní, kultuře, sportu,
školství, průmyslu
apod. Možná v sou-
časnosti nejhod-
notnější částí RISu
je sekce Mapy, kde
je možné zobrazo-
vat různé vrstvy
d y n a m i c k é h o
mapového prostře-
dí.

Za nadstavbový
nástroj všech RISů
je považován Inte-

grovaný regionální informační
systém (IRIS), který slouží ke
správě a distribuci centrálně zís-
kávaných dat na regionální úro-
veň. Spolu s RISy tvoří informač-
ní nástroj pro podporu tvorby
koncepce a realizace regionální-
ho rozvoje v ČR. Na stránkách
IRIS lze najít statistické ukazate-
le charakterizující regionální roz-
voj (s důrazem na sledování regi-
onálních rozdílů) a aktuální
údaje o rozvojových progra-
mech, regionálních projektech,
regionálních ekonomických sub-
jektech, administrativních insti-
tucích a obcích.

Správa jednotlivých RISů však

trpí některými procesními nedo-
statky. Výstupem redakčního
systému jsou statické HTML
stránky které nedovolují fulltex-
tové vyhledávání, generování
vlastních datových sestav, filtro-
vání záznamů, výměny dat atp.
Jedinou dynamickou složkou je
dnes mapový server. Původní
správa systému, která byla zalo-
žena na databázi ORACLE, byla
v roce 2003 upravena – byla při-
pravena nová verze aplikace RIS.
Tento on-line redakční systém je
založen na programování v PHP
a založený na technologii
MySQL. Ovládání aplikace je
více intuitivní a méně kompliko-
vané než předchozí verze.

V blízké budoucnosti se očeká-
vá změna grafické podoby RISů.
Moderní tvář tohoto systému má
doplnit i řada nových produktů –
uvažuje se např. o digitalizaci
rozvojových ploch obcí se schvá-
leným územním plánem.

Další rozvoj Regionálního
informačního servisu, včetně
jeho doplňkových nadstaveb,
závisí i na podnětech všech jeho
koncových uživatelů. I ti mohou
své nápady a připomínky adreso-
vat na správce tohoto krajského
informačního portálu.

ING. MARTIN CIRKL

ADMINISTRÁTOR RIS KARLOVARSKÉHO KRAJE

RRA EGRENSIS, WWW.RRAE.CZ

VYHLÁŠENÍ
CENY SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

pro rok 2005 v Karlovarském kraji

Odborná komise pro ochranu spotřebitele v Karlovarském kraji vyhlašuje soutěž

- Spokojený zákazník Karlovarského kraje pro rok 2005.
Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání a pro celý region Karlovarského kraje.

CCeennaa jjee  pprreessttiižžnníímm  oocceenněěnníímm  žžiivvnnoossttnnííkkaa,,  mmaalléé,,  ssttřřeeddnníí,,  
ččii  vveellkkéé  ffiirrmmyy  ss pprráávveemm  uužžíívvaatt  ppoo  ddoobbuu  ddvvoouu  lleett  oocceenněěnníí  „„SSppookkoojjeennýý  zzáákkaazznnííkk““..  

Návrh na ohodnocení lze přihlásit v regionálním kontaktním místě pro spotřebitele, na adrese:
Sdružení Podnikatelé občanům (Znalecká kancelář Dušek, s.r.o.), 
K Nemocnici 2375/2A, Cheb, e-mail: duskova@zkdusek.cheb.cz.

Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podni-
katelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) 

a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. 

Podrobné informace, včetně formuláře pro podání návrhu, jsou k dispozici také na internetu:
www.regio.cz/spotrebitel.

Uzávěrka pro podání návrhů je 30. 9. 2005.

Úspěšné kurzy Národního programu počítačové gramotnosti
(NPPG) mají od konce července své pokračování i v jednotlivých
regionech České republiky.

Reforma veřejné správy, která dostala za úkol mimo jiné decentra-
lizovat rozhodování o některých věcech veřejných na správu jedno-
tlivých krajů, je již plně rozběhnutá, i když ji občas provázejí „pro-
vozní“ problémy. Jednou z důležitých podmínek ke správnému
a efektivnímu řízení a rozhodování je úroveň informačního zázemí. 

Regionální informační servis 
INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ PRO OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

„Sám sobě úředníkem“
kurzy on-line komunikace s úřady startují
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Do poloviny června 2005,
kdy byl ukončen příjem
žádostí, jich přišlo 11,“

říká radní kraje pro oblast život-
ního prostředí Luboš Orálek. 

„Rada kraje stanovila pro čer-
pání příspěvku jasná pravidla.
Dva z žadatelů podmínky pravi-
del nesplnili, a proto byly jejich
žádosti vyřazeny. 9 žádostí splňo-
valo všechny náležitosti a bylo po
doporučení Komisí pro životní
prostředí předloženo Radě Kar-
lovarského kraje ke schválení,“
doplňuje radní. 

V rozpočtu kraje bylo původně
k výše uvedenému účelu vyčle-
něno 900 tisíc korun, maximální
částka příspěvku na jeden pro-
jekt byla 100 tisíc. Rada kraje
nakonec schválila příspěvky
v celkové výši 714 tisíc korun.

Částky budou poskytnuty do 21
dnů po podpisu smlouvy s Karlo-
varským krajem a do 10. prosince
2005 musí být akce vyhodnoceny.

Spolu s prostředky z jiných
zdrojů představují realizované
projekty v oblasti EVVO hodno-
tu díla 1 229 000 korun.

Mezi dotovanými jsou projek-
ty sdružení ZO ČSOP (základní
organizace Českého svazu
ochránců přírody) Kladská, ZO
ČSOP Františkovy Lázně, ZO
ČSOP ALTER MELES, ZO
ČSOP Oharka, Klub Za krásné

Karlovarsko, KV BIO, STUŽ -
Karlovy Vary, Občanské sdruže-
ní Ametyst a obecně prospěšná
společnost Horní hrad.

Na vzdělávání, osvětu a výcho-
vu k ohledu vůči životnímu pro-
středí Karlovarský kraj přispěje
i v dalších letech. Žádosti o přís-
pěvek pro příští rok budou přijí-
mány do 28. února 2006. 

„Předpokládáme, že počet
žadatelů bude stoupat. Proto,
s ohledem na letošní zkušenosti,
uvažujeme o úpravě pravidel pro
hodnocení žádostí tak, aby lépe
vyhovovala požadavkům sdruže-
ní, která se podílejí na environ-
mentální výchově, vzdělávání
a osvětě (EVVO),“ doplňuje
radní Orálek s tím, že tato pravi-
dla budou vedle dalších infor-
mací zveřejněna na webových
stránkách kraje. 

RED

Právě tolik jich žadatelé
doručili na Krajský
úřad v Karlových

Varech do 29. července
2005, kdy skončilo 4. kolo
příjmu projektů, jejichž reali-
zace má být spolufinancová-
na z EU prostřednictvím
Společného regionálního
operačního programu
(SROP). Předkladatelé pro-
jektů se ve 4. kole ucházejí
o podporu ve výši 173 milio-
nů korun. 

„Mezi projekty může být v rámci 4. kola v Kar-
lovarském kraji rozděleno přibližně 60 milionů
korun, z nichž přibližně 75 % pochází ze Struktu-
rálních fondů EU, zbytek z národních zdrojů,“
říká 1. náměstek hejtmana Jan Zborník. 

V rámci ukončené čtvrté výzvy k předkládání
projektů se mohli žadatelé v Karlovarském kraji
ucházet o podporu v oblasti rozvoje dopravní
obslužnosti v regionech, v oblasti rozvoje infor-
mačních a komunikačních technologií a v oblasti
regionální a místní infrastruktury cestovního

ruchu. 
Do 23. září 2005 by měla

Regionální rada regionu
soudržnosti NUTS 2 Seve-

rozápad vybrat ty projek-
ty, které doporučí
k financování z progra-
mu SROP. 

V prvním kole příj-
mu žádostí, které
skončilo 30. 7. 2004,

přijal Sekreta-
riát Regionální
rady regionu

soudržnosti NUTS 2 Severo-
západ na Krajském úřadu
v Karlových Varech celkem
16 projektů, v 2. kole ukon-
čeném 30. 11. 2004 dalších
21 projektů a ve třetím kole
16 projektů. Regionální rada
regionu soudržnosti NUTS 2
Severozápad složená ze
zastupitelů Karlovarského
a Ústeckého kraje vybrala
a doporučila k realizaci
postupně již 27 projektů
z Karlovarského kraje.

„Celkem může být mezi projekty v Karlovar-
ském kraji v období 2004 – 2006 rozděleno pro-
střednictvím SROP cca 917 milionů korun,
z nichž zhruba 75 % bude tvořit příspěvek EU.
Celková hodnota zrealizovaných projektů bude
ale vyšší, protože většina žadatelů musí do pro-
jektu vložit i vlastní příspěvek,“ dodává náměstek
Zborník. Ten dle typu žadatele tvoří 10 – 54 pro-
cent celkové hodnoty projektu. Z této celkové
částky bylo v Karlovarském kraji vyčerpáno již
456 milionů korun. Dalších cca 275 milionů
korun z celkové částky bude roz-dělováno pro-
střednictvím tzv. grantových schémat, které Kar-
lovarský kraj připravil pro žadatele s drobnějšími
projekty a také pro podnikatele.

Zájemci žádají například o:
• podporu projektů, týkajících se rozvoje regio-

nální infrastruktury (například na rekonstruk-
ce mostu)

• peníze na projekty, týkající se informačních
technologií a internetu: Boží Dar, Cheb, Ost-
rov, Chodov

• podporu cestovního ruchu – Loket, Valeč či
Plesná                                                               RED

Kraj přispěje na výchovu 
K OHLEDU VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Karlovarský kraj ještě v roce 2005 poskytne příspěvky ze svého roz-
počtu nestátním neziskovým organizacím na výchovu, vzdělávání 
a osvětu, týkající se ohledu k životnímu prostředí (EVVO). 

O podporu z fondů EU 
se uchází dalších 19 projektů

„

Inzertní oddělení - 
Roman Zápolský

Tel./fax: 353 549 133 
mobil: 777 193 779 

e-mail: vary@consultants.cz

Ing. Jan Zborník, 
1. náměstek hejtmana
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Na začátku prázdnin byl Kojeneckému ústa-
vu a dětskému domovu v Karlových
Varech předán výtěžek z benefičního kon-

certu ke stému výročí založení hnutí Rotary Inter-
national. U příležitosti stého výročí existence
Rotary Clubu se Rotary Club Bayreuth a Rotary
Club Kulmbach rozhodly pro organizaci benefič-
ního koncertu za účelem podpory dobrých sou-
sedských vztahů Německa s Českou republikou,
který se konal 19. března v Bayreuthu. Záštitu
nad tímto koncertem převzal hejtman Karlovar-

ského kraje Josef Pavel a vládní prezident Hor-
ních Frank Hans Angerer. 

Díky této finanční částce budou opraveny prač-
ky v dětském domově tak, aby se dalo prát teku-
tými pracími prostředky, a tím se šetřilo životní
prostředí. Sponzorský dar v Karlových Varech
předali (zprava) Joachim Hunger jako zprostřed-
kovatel a organizátor projektu, Nikolaus Richter
jako prezident Rotary Clubu Bayreuth a Jiří
Mutinský, radní Karlovarského kraje pro oblast
zdravotnictví.                                                   RED

4. Proč jsou občané některých
národnostních menšin zvýhodňo-
váni benevolentnějším posuzová-
ním plnění podmínek pro nárok
na dávku sociální péče, nebo nao-
pak proč jsou znevýhodňováni?

Správní orgány rozhodující o dáv-
kách sociální péče jsou při výkonu
agendy  mimo jiné vázány též usnese-
ním předsednictva České národní rady,
Listinou základních práv a svobod,
která zaručuje všem lidem rovné zachá-
zení při uplatňování jejich práv, právem
chráněných zájmů a povinností.

Lidé jsou svobodní a rovní v důstoj-
nosti i v právech. Základní práva a svo-
body jsou nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné.

Základní práva a svobody se zaručují
všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy
pleti, jazyka, víry a náboženství, politic-
kého či jiného smýšlení, národního
nebo sociálního původu, příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině,

majetku, rodu nebo jiného postavení. 
Občané mají právo na přiměřené

hmotné zabezpečení ve stáří a při
nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě
živitele. Každý, kdo je v hmotné nouzi,
má právo na takovou pomoc, která je
nezbytná pro zajištění základních život-
ních podmínek.

DDáávvkkyy  ssttááttnníí  ssoocciiáállnníí  ppooddppoorryy

1.  Na jaké dávky státní sociální
podpory či příspěvky mají klienti
nárok?

Státní sociální podpora zahrnuje cel-
kem osm dávek, z nichž přídavek na
dítě, sociální příplatek a příspěvek na
bydlení se poskytují v závislosti na výši
příjmu v rodině a zbývající dávky, tj.
rodičovský příspěvek, zaopatřovací
příspěvek, dávky pěstounské péče,
porodné a pohřebné, se poskytují bez
ohledu na výši příjmu v rodině. 

Rozdělení dávek státní sociální pod-
pory na uvedené dvě skupiny dávek
představuje rozdělení systému státní
sociální podpory na dávky poskytované
adresně podle výše příjmu v rodině a na
dávky poskytované každé osobě, bez
ohledu na výši jejího příjmu, pokud
splňuje ostatní podmínky stanovené
zákonem.

2. Jakou částku si může měsíčně
vydělat rodič pobírající rodičovský
příspěvek?

Pro nárok na rodičovský příspěvek
se již nesleduje výše příjmu z výdělečné
činnosti rodiče, ale nadále existuje
omezení možnosti návštěvy jeslí, mateř-
ské školy nebo jiného obdobného zaří-
zení dítětem v kalendářním měsíci.
Dítě uvedené zařízení může navštěvo-
vat v kalendářním měsíci v rozsahu nej-
výše 5 kalendářních dnů. Tato úprava
umožňuje, aby rodič takovým způso-
bem zajistil péči o dítě v době, kdy
např. potřebuje navštívit lékaře, úřad
apod. Přitom za návštěvu dítěte
v takovém zařízení se za jeden
kalendářní den považuje každý den,

kdy dítě takové zařízení navští-
ví, a to bez ohledu na
délku doby, kterou tam
dítě stráví.  

3. Jak se budou
prokazovat příjmy
u osob samostatně
výdělečně činných
(OSVČ) po novele
zákona o státní soci-
ální podpoře
u dávky přída-
vek na
dítě?

Zákon o státní sociální podpoře byl
novelizován s účinností od 30. 3.

2005. Od měsíce března 2005 se
činnost OSVČ dělí na hlavní
a vedlejší. Pokud se jedná

o vedlejší činnost
OSVČ, budou se započí-

távat do rozhodných příjmů
skutečné příjmy, nikoli měsíč-
ní částka odpovídající 50 %

průměrné měsíční mzdy
v národním hospodář-

ství, tj. fiktivní
měsíční část-

ka 8.400,-
Kč.

OOkkéénnkkoo  řřeeddiitteellee

V dnešním Okénku ředitele navážeme na minulé vydání, ve kterém ředitel kraj-
ského úřadu odpovídal na dotazy kladené v souvislosti se sociální péčí v kraji.

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

Červnové návštěvy ministra životního prostředí Libora Ambrozka (druhý zprava) v Karlovarském
kraji se zúčastnili i krajští zastupitelé Josef Malý (vpravo) a Jan Svoboda (vlevo). Jednalo se přede-
vším o zřízení krajského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny a o systému NATURA 2000.

Zájem Čínské lidové republi-
ky o Karlovarský kraj neu-
stále roste. Vypovídá o tom

další návštěva čínské delegace,
tentokrát z provincie Hainan.
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel přivítal v červenci
zároveň i radu čínského velvysla-
nectví v ČR Tao Wenxueho.
Tématem schůzky bylo mimo
jiné navázání spolupráce s pro-
vincií Hainan v oblasti cestovní-
ho ruchu. Součástí návštěvy čín-
ské delegace byla i prohlídka
města Karlovy Vary, muzea
Becher a sklárny Moser. 

Hainan je provincie Čínské
lidové republiky, ležící na jihu
země. Sestává se z několika ost-
rovů, z nichž největší je také
nazýván Hainan. Na 34
tisících km2 žije přes 8 milionů
obyvatel. Hainan je celoroční
zahrada Číny a prázdninový ráj
se 7 km pláží na jihu ostrova.
Ostrov má dvě mezinárodní letiš-
tě. 

RED  

Okresní rada Tirschenre-
uthu Karl Haberkorn
a zástupce německé

zdravotní pojišťovny AOK Lot-
har Müller (zleva) navštívili
koncem července Krajský úřad
Karlovarského kraje. Hlavním
tématem jednání s hejtmanem
Josefem Pavlem a radním pro
oblast zdravotnictví Jiřím
Mutinským byla vzájemná spo-

lupráce při poskytování pře-
shraniční zdravotní péče
a vyrovnávání následných pla-
teb – našim občanům na
německé straně a německým
občanům u nás. Dále byla za
účasti 1. náměstka hejtmana
Jana Zborníka projednána spo-
lečná žádost o zařazení Česko-
bavorského geoparku do sítě
evropských geoparků.           RED 

Kraj navštívila další delegace z Číny Přeshraniční zdravotní
péče funguje

Předání výtěžku z benefičního koncertu

Třetí Bečovské mumraje přilákaly o prázdninách do centra města velké množství návštěvníků. Těm
předváděli celý víkend své umění například historičtí šermíři, muzikanti,  kejklíři nebo sokolníci.
Součástí akce byl také historický jarmark s ukázkami mnoha řemesel. Zhruba 600 návštěvníků

mumrajů si nenechalo ujít prohlídku bečovského zámku s relikviářem svatého Maura.       FOTO ZDENĚK VAIZ

Bečovské mumraje přilákaly tisíce lidí

Ministr strávil pracovní den v kraji
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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,
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

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

Dana Martincová pověřena
zastupováním vedoucího odboru

tel.: 353 502 454
dana.martincova@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

www.kr-karlovarsky.cz

„Vše probíhá podle plánu,“
říká s uspokojením hejtman
Josef Pavel. „I finanční bilance je
velmi příznivá, v průběhu stavby
nedošlo k navýšení prostředků,“
dodává hejtman a prozrazuje:
„Celkové náklady na rekon-
strukci dosáhly výše 85,6 mil.
korun, z toho 80 %, tedy 68,5 mil.
půjde z evropského fondu pro

rozvoj lidských zdrojů v regio-
nu.“

V rekonstruovaném objektu
vznikne:
• velký prostor pro volný výběr
ve fondu knihovny
• oddělení pro nevidomé a slabo-
zraké, do kterého bude dobrý
přístup díky naváděcímu systému

• dětské oddělení pro všechny
věkové kategorie
• hudební oddělení, kde budou
k dispozici CD, notový materiál,
knihy a časopisy o hudbě
• počítačová učebna pro vzdělá-
vání knihovníků, veřejnosti i pro
potřeby jiných organizací a pod-
niků

• prostorné oddělení s přístu-
pem na internet
• součástí objektu bude kavárna
pro návštěvníky knihovny
• v přízemí objektu - víceúčelový
sál pro 150 osob

Celý objekt je řešen jako bez-
bariérový, tedy snadno dostupný

i pro tělesně postižené občany.
„Po dokončení rekonstrukce

a následné kolaudaci začne stě-
hování knihovního fondu,“ říká
náměstek hejtmana Jiří Behen-
ský a doplňuje: „Předpokládáme,
že veřejnosti bude knihovna
sloužit od prosince 2005.“

RED

Krajská knihovna dostane nové sídlo

Nově rekonstruovaný objekt bývalé vojenské jídelny v areálu Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje si dva týdny před dokončením
stavby prohlédli zástupci kraje, města i krajské knihovny. V budo-
vě, která se stane multifunkčním informačním centrem regionu, pro-
bíhají v současné době úpravy interiérů a rozmístění nábytku.
Rekonstrukce začala 27. ledna 2005, termín dokončení je stanoven
na 31. srpna 2005.

Tsunami ... Help! je název
putovní výstavy dětských
prací, které zaplnily vesti-

bul Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje. V době od 1. do 31.
srpna 2005 si zájemci mohou
prohlédnout dvě desítky obráz-
ků žákyň dívčí školy ze Srí
Lanky, z oblasti postižené v pro-
sinci roku 2004 zemětřesením
a ničivou vlnou tsunami. Obráz-
ky dokládají osobní prožitky

a traumata dětí z prožité pohro-
my.

Expozice byla v květnu k vidě-
ní v galerii G4 v Chebu, v červnu
pak v rámci festivalu Chebské
dvorky. Třetím místem je kraj-
ský úřad. Poté se uvažuje o puto-
vání po galeriích Karlovarského
kraje. Po skončení výstavního
projektu je v plánu aukce obráz-
ků, která se uskuteční pod patro-
nací Nadace Naše dítě. Výtěžek

z aukce bude zaslán dětskému
domovu na Srí Lance, kde žijí
mentálně a fyzicky postižené
děti. V přípravné fázi je i edice
pohlednic s mottem jednoho
z obrázků, na kterých by mělo
být uvedeno číslo konta pro posí-
lání případné finanční pomoci.
Prezentaci výstavy Tsunami ...
HELP! v našem kraji zajišťuje
občanské sdružení ATELIÉR
GALERIE 4.

Ve dnech 18.–21. srpna
byly v prostorách klášte-
ra premonstrátů v Teplé

vystaveny originály nejstarších
písemností, mezi něž patří
například Hroznatova závěť
z roku 1197. Jde o nejstarší
dochovanou listinu v naší zemi,
která byla vydána soukromou
osobou. Celý soubor dokumen-
tů, dochovaných v archivu kláš-
tera, zahrnuje 365 historických
listin ze 12. až 14. století. Více
než 6 desítek jich prošlo nároč-
nou obnovou a pouze 23 vzác-
ných dokumentů si mohli
návštěvníci prohlédnout
v rámci čtyřdenní prezentace

v tepelském klášteře. Po skon-
čení prezentace byly historické
listiny uloženy do klimatizova-
ného prostředí v oblastním
archivu a k vidění bude pouze
jejich digitální podoba. „Je
velká škoda, že si veřejnost
nemůže tyto vzácné skvosty
běžně prohlédnout,“ řekl na
slavnostním zahájení
výstavy hejtman Josef Pavel.
„Pergamenové listiny, jako
autentické  stopy minulosti,
jsou cenné zejména tehdy, když
je člověk může vidět na vlastní
oči,“ vyjádřil obdiv i lítost hejt-
man Pavel.  

RED

PŘÍRODNÍ KATASTROFU A PROŽITKY DÍVEK 
ze Srí Lanky odhaluje výstava Nejstarší listiny 

BYLY VYSTAVENY V TEPLÉ

Krajská knihovna Karlovy
Vary obdržela v polovině
července finanční dar ve

výši 50 tisíc korun. Dárcem je
společnost SLOT Game, a.s. 

Šek převzala v prostorách
Krajského úřadu Karlovarského
kraje z rukou zástupkyně společ-
nosti Markéty Azemovičové ředi-
telka krajské knihovny Eva
Žáková (vlevo). 

Peníze budou podle slov ředi-
telky využity na nákup knižního
fondu, encyklopedické literatury
a slovníků.                              RED

Knihovna dostala finanční dar

Vletošním roce oslavil kar-
lovarský malíř a výtvar-
ník Petr Strnad sedmde-

sát let. Hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel mu k této pří-
ležitosti věnoval pamětní list a
příspěvek ve výši 15 tisíc korun
na vydání katalogu jeho výstavy
obrazů. Tou známý malíř ozdo-
bí své jubileum na podzim toho-
to roku. Oslavenec překvapil
hejtmana vlastním darem, kte-
rým je triptych decentních kar-
lovarských malířských momen-
tek. Výtvarník v Karlových
Varech prožil 50 let tvořivou
uměleckou prací.                    RED

Výtvarník slavil jubileum



DDoprava KARLOVARSKÝ KRAJ strana 8 | SSrpen

www.kr-karlovarsky.cz

Ministr dopravy Milan
Šimonovský a hejtman
Karlovarského kraje

Josef Pavel (na fotce zprava) slav-
nostně přestřihli pásku přes sil-
niční obchvat Ostrova. K otevření
došlo 11. července 2005, což je
o více než dva měsíce dříve oproti

plánovanému termínu. „Obchvat
Ostrova je největší investicí do
silniční sítě na Karlovarsku,“ říká
hejtman Josef Pavel. „Dokonče-
ním této stavby se uleví nejen
řidičům, ale především obyvate-
lům Ostrova. Ve městě, které
bylo zatíženo průjezdem kamio-

nů, se jednoznačně zlepší bez-
pečnost provozu i životní prostře-
dí,“ dodává hejtman.

Stavbu realizovalo sdružení
firem Stavby silnic a železnic, a.
s., Metrostav, a. s., SMP Con-
struction, a. s., a Strabag, a. s.

Obchvat, jehož realizace trvala
od listopadu 2002, zahrnuje sil-
niční komunikaci s křižovatkami,
mosty i opěrnou zdí. Součástí
stavby je i 1220 metrů protihlu-
kových zdí. Celková cena díla
dosáhla 2 miliardy korun. Inves-
torem je Státní fond dopravní
infrastruktury. 

Hejtman Josef Pavel dále jed-
nal s ministrem dopravy o plá-
nované výstavbě dalších úseků
rychlostní silnice R6, o rozšíře-
ní hraničního přechodu Potůč-
ky pro automobilovou dopravu
a o dalších problémech, které
se dotýkají rozvoje dopravy
v Karlovarském kraji.    

RED

Projekt rekonstrukce silnice
podél vodního toku Stoka
v délce 5,7 km byl úspěšně

připraven k realizaci v rámci Spo-
lečného regionálního operačního
programu. Na financování akce
se tedy bude podílet Evropská
unie ve výši 75 % uznatelných
nákladů projektu. I v tomto přípa-
dě se podařilo vyjednat zálohové
předfinancování dotace z Evrop-
ské unie z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury.

Celkové předpokládané
náklady stavby činí 151 milionů
korun, z čehož je schválen přís-
pěvek Evropské unie ve výši 91
milionů korun.

Na základě výsledku zadáva-
cího řízení, které se uskutečnilo
v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách, byla vybrána
jako nejvýhodnější zhotovitel
firma Strabag, a. s.

I. etapa 01. 07. 05 – 30. 06. 06 
(2 úseky opěrných zdí + 1 pro-
pustek)

• finanční objem 52 milionů
korun

II. etapa 01. 06. 06 – 30. 06. 07 
(komunikace + 7 úseků opěr-
ných zdí + 3 propustky)

• finanční objem 99 milionů
korun

Jedná se o celkovou rekon-
strukci silnice v úseku mezi
městem Horní Slavkov a Lok-
tem nad Ohří. V rámci rekon-
strukce je prováděno zejména
statické zajištění silničního těle-
sa pomocí gabionových kon-
strukcí, které budou sloužit i
jako ochrana silničního tělesa
před účinky přilehlého vodního
toku. Tímto způsobem dochází
k rozšíření silnice na normovou
kategorii S 7,5. Součástí stavby
je dále kompletní rekonstrukce
vozovkových vrstev, odvodňova-
cích zařízení včetně propustků,
osazení svodidel a provedení
dopravního značení. 

RED

Kraj pokračuje v opravách regionálních silnic

Rekonstrukce silnice
v úseku Kyselka – Dubina
– Karlovy Vary byla zaháje-

na již v 90. letech minulého sto-
letí. V současné době se dokon-
čuje stavební objekt u obce
Muzikov a budou zbývat k reali-
zaci poslední 4 stavební objekty.

Specifikace stavebních objek-
tů: 
• rekonstrukce silnice v úseku

Karlovy Vary – odbočka na
Sedlečko

• rekonstrukce silnice v prů-
jezdním úseku obce Muzikov

Projekt dokončení této stavby
byl úspěšně připraven k realizaci
v rámci Společného regionálního
operačního programu. Na finan-
cování akce se tedy bude podílet
Evropská unie ve výši 75 % uzna-
telných nákladů projektu. Ke sní-

žení zadluženosti Karlovarského
kraje, respektive Krajské správy
a údržby silnic Karlovarského
kraje, se v tomto roce podařilo
vyjednat zálohové předfinanco-
vání dotace z Evropské unie
z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury, což je
úspora úroků z připraveného
úvěru.

Celkové předpokládané nákla-
dy stavby činí 103 milionů korun,
z čehož je schválen příspěvek
Evropské unie ve výši 70 milionů
korun.

Na základě výsledku zadávací-
ho řízení, které se uskutečnilo
v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách, byla vybrána
jako nejvýhodnější zhotovitel
firma Metrostav, a. s.

Stavba je rozdělena do dvou
etap s předpokládanými ter-
míny realizace :
I. etapa 13. 06. 05 – 31. 10. 05  
II. etapa  01. 05. 06 – 31. 10. 06 

Jedná se o celkovou rekon-
strukci silnice v úseku mezi měs-
tem Karlovy Vary a obcí Muzi-
kov. V rámci rekonstrukce je
prováděno zejména statické
zajištění silničního tělesa pomocí
technologie vrtaných mikropilot.
Tímto způsobem dochází k rozší-
ření silnice na normovou katego-
rii S 7,5. Součástí stavby je dále
kompletní rekonstrukce vozov-
kových vrstev, odvodňovacích
zařízení, zajištění skalních
výchozů, osazení svodidel a pro-
vedení dopravního značení.

RReekkoonnssttrruukkccee  ssiillnniiccee  KKaarrlloovvyy  VVaarryy  --  DDuubbiinnaa  

Rekonstrukce mostu přes
Bílý potok v Nových Ham-
rech byla vyvolána škoda-

mi, které způsobily povodně ze
srpna 2002. Z důvodu nedostat-
ku finančních prostředků byla
zahájena celková rekonstrukce
mostu až v 2004.

Specifikace stavebních prací:
• provizorní přemostění
• demolice stávajícího mostu
• úprava silnice
• úpravy místních komunikací
• dopravně inženýrská opatření
• nový most přes Bílý potok
• přeložka vodovodu
• přeložka kabelu Telecomu
• vegetační úpravy
• zemní úpravy terénu

Zahájení realizace 15. 9. 2004
Dokončení díla 15. 7. 2005

(termín byl upraven dodatkem
č. 1 vzhledem k prodlouženému

zimnímu období roku 2005)
Celkové předpokládané nákla-

dy stavby činily 6,6 milionu korun
dle smlouvy o dílo včetně rezervy.
V průběhu stavby nedošlo ke zvý-
šenému čerpání rezervy – vzniklá
úspora činí 200 tisíc korun.

V roce 2004 byla stavba
financována ze dvou zdrojů:
1. z rozpočtu SFDI 3,6 mil.

korun
2. z daru na odstranění povod-

ňových škod 166 tisíc korun

V roce 2005 pak byla stav-
ba dofinancována také ze
dvou zdrojů:
1. z rozpočtu Karlovarského

kraje 2,5 milionu korun
2. z rozpočtu obce Nové Hamry

118 tisíc korun
CELKEM cca 6,4 milionu korun

Na základě výsledku zadáva-

cího řízení, které se uskutečnilo
v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách, byla vybrána
jako nejvýhodnější zhotovitel
firma SaM silnice a mosty, a. s.,
Česká Lípa. Vlastní realizaci díla
prováděl závod Děčín.

Jedná se o celkovou rekon-
strukci mostu na třídu zatížení A a
na kategorii S 7,5 s potřebným roz-
šířením ve směrových obloucích.
Původní most byl zdemolován a
bylo vybudováno provizorní pře-
mostění, které sloužilo dopravě i
přes celé zimní období 2004-2005.
Nosná konstrukce je tvořena žele-
zobetonovými nosníky spřažený-
mi monolitickou deskou. Na
mostě jsou nové římsy, zábradlí a
vozovkové vrstvy. V rámci rekon-
strukce mostu došlo k úpravám
na souvisejících místních komuni-
kacích včetně jejich odvodnění a
k dalším úpravám zejména na při-
lehlých chodnících.

RReekkoonnssttrruukkccee  mmoossttuu  ppřřeess  BBííllýý  ppoottookk
vv NNoovvýýcchh  HHaammrreecchh  

Projekt této stavby byl
úspěšně připraven k reali-
zaci v rámci Společného

regionálního operačního progra-
mu. Na financování akce se tedy
bude podílet Evropská unie ve
výši 75 % uznatelných nákladů
projektu. Ke snížení zadluženos-
ti Karlovarského kraje, resp.
Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje, se v tomto
roce podařilo vyjednat zálohové
předfinancování dotace z Evrop-
ské unie z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury.

Celkové předpokládané
náklady stavby činí 74 milionů

korun, z čehož je schválen přís-
pěvek Evropské unie ve výši 50
milionů korun.

Na základě výsledku zadávací-
ho řízení, které se uskutečnilo
v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách, byla vybrána
jako nejvýhodnější zhotovitel
firma Berger Bohemia, a. s.,
Plzeň.

I. etapa 01. 07. 05 – 30. 06.06  
II. etapa 01. 06. 06 – 30. 06. 07 

Jedná se o celkovou rekon-
strukci tří na sebe navazujících
mostů v průjezdním úseku

Sokolova. Cílem rekonstrukce
je dosažení zatížitelnosti třídy A
a šířkového uspořádání v kate-
gorii S 7,5. Na mostech budou
odbourány všechny konstrukč-
ní vrstvy až na nosnou kon-
strukci, provede se spřahující
deska, nová hydroizolace a nové
vozovkové vrstvy. Součástí
rekonstrukce je dále řešení
odvodnění mostu, sanace beto-
nových ploch spodní stavby,
nové železobetonové římsy se
zábradlím a s novými chodníky.

Stavební práce budou probí-
hat pouze za částečného omeze-
ní provozu na mostech.

Rekonstrukce silnice v Soko-
lově v úseku od křižovatky
s I/6 po kruhovou křižovat-

ku u polikliniky v Sokolově je rea-
lizována v rámci programu
„Rekonstrukcí souvislých vybra-
ných úseků silnic II. a III. třídy
v Karlovarském kraji“ a je financo-
vána ze schváleného úvěrového
rámce ve výši 300 milionů korun.

Specifikace stavebních prací:
• rekonstrukce krytu komuni-

kace s částečným vyrovnáním
příčných sklonů

• oprava stávajícího rámového
mostu 

• obnova systému odvodnění
včetně opravy propustků

• úpravy krajnic
Zahájení realizace 1. 5. 2005
Dokončení díla 15. 7. 2005 

Celkové předpokládané nákla-
dy stavby činily 25 milionů korun.
V průběhu stavby došlo k úspoře
finančních prostředků vynakláda-
ných zejména na poplatky za
skládkové zeminy, na provedení
vodorovného dopravního značení,
na dopravu odfrézovaného materi-
álu a na lokální opravy odfrézova-
ného povrchu a sanaci spár. 

V roce 2005 byla stavba finan-
cována ze schváleného úvěru
21,6 milionu korun (úspora 3,3
milionu korun)

Na základě výsledku zadávací-
ho řízení, které se uskutečnilo
v souladu se zákonem o veřej-
ných zakázkách, byla vybrána
jako nejvýhodnější zhotovitel
firma Strabag, a. s.

Jedná se o celkovou rekon-

strukci silnice v Sokolově ve
výše uvedeném úseku. Komuni-
kace je rekonstruována na kate-
gorii S 7,5 s potřebným rozšíře-
ním ve směrových obloucích
a účelem akce bylo zesílit kon-
strukční vrstvy vozovky tak, aby
odpovídala současným doprav-
ním intenzitám.

Bylo provedeno odfrézování
stávajícího povrchu silnice a strže-
ní zvýšených krajnic. Dále pro-
běhlo čištění příkopů a propustků
včetně jejich opravy. Součástí stav-
by byla i celková oprava mostu.
Na vozovku byla položena nová
ložná a obrusná vrstva z asfaltové-
ho betonu včetně provedení
nových krajnic. V rámci akce byla
provedena kompletní obnova
záchytných bezpečnostních zaří-
zení včetně jejich doplnění.

NNoovvýý  oobbcchhvvaatt  OOssttrroovvaa  sslloouužžíí  řřiiddiiččůůmm  
oo  ddvvaa  mměěssííccee  ddřříívvee

RReekkoonnssttrruukkccee  mmoossttůů  SSookkoolloovv  RReekkoonnssttrruukkccee  ssiillnniiccee  ÚÚddoollíí  --  HHoorrnníí  SSllaavvkkoovv

SSoouuvviisslláá  rreekkoonnssttrruukkccee  ssiillnniiccee  vv  SSookkoolloovvěě

Hejtman Josef Pavel a starosta Karel Jakobec společně přestřihávají pásku na zrekonstruované silnici v Sokolově.

Náměstek hejtmana Jan Zborník slavnostně zahajuje rekonstrukci silni-
ce Karlovy Vary - Dubina.



SSrpen | strana 9 KARLOVARSKÝ KRAJ IInformace z kraje

www.kr-karlovarsky.cz

Hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel a primá-
tor Karlových Varů Zde-

něk Roubínek (druhý a první
zleva) předali osobně ocenění při

Zlaté hokejce 2005. Cenu převzal
také karlovarský sledge hokejis-
ta Jiří Berger (druhý zprava)
z klubu Žraloci Karlovy Vary,
který skončil druhý ve své kate-

gorii. O první a třetí místo se
podělili Erik Fojtík a Zdeněk
Krupička (zprava) ze zlínského
klubu Sedící medvědi.

RED

Hejtman Josef Pavel a náměstek pro oblast cestovního
ruchu a lázeňství Jiří Behenský přijali 10. srpna ředitelku
komise zahraničních vztahů a turismu vlády St.Peterbur-

gu Ludmilu Botkinu. Společně diskutovali o možnostech propo-
jení obou turisticky významných regionů především přímou
leteckou dopravou. Mluvilo se i o možnosti uspořádat česko-rus-
kou konferenci o cestovním ruchu v Karlovarském kraji.

„Proti snížení státních dotací
do neziskové sociální sféry
jsme protestovali nejen my, ale
i zástupci jednotlivých organiza-
cí. Například Farní charita
z Karlových Varů vážně uvažo-
vala o uzavření denního stacio-
náře pro mentálně postižené
a omezení pečovatelské služby,“
říká hejtman Josef Pavel. 

Podle něj došlo ke snížení dota-
cí určených pro Karlovarský kraj
kvůli chybné metodice. Minister-
stvo to však zdůvodnilo nedostat-
kem peněz. Nakonec ale přece

jenom do regionu poslalo ještě
zhruba 2,7 milionu korun. Další
necelé 2 miliony uvolnil pro
nestátní neziskové organizace
kraj ze zvláštního fondu, který
vznikl začátkem letošního roku
právě na podporu těchto organi-
zací. 

Jejich zástupci po společném
jednání navíc vyškrtli z původní-
ho požadavku na 28 milionů
korun investiční akce a snížili
ho tak pro letošek asi o tři mili-
ony. Po dodatečné finanční pod-
poře by už mohla fungovat do

konce roku Farní charita Karlo-
vy Vary, Armáda spásy v Karlo-
vých Varech nebo sdružení Res
Vitae provozující krizovou linku
pro dospělé. 

„Všem jsme vyhovět nemohli.
Různě vysoké částky obdrželo
celkem 16 organizací. O pomoc
se jich ale hlásilo 22. Kdo neu-
spěl, může se nyní obrátit už
jenom na obce, pro jejichž oby-
vatele služby poskytuje. Někte-
ré z nich totiž svůj příspěvek
letos snížily,“ dodává hejtman
Josef Pavel.                           RED

Většina nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji, které poskytují lidem humanitární a soci-
ální služby, se dočkala chybějících peněz na svou činnost v letošním roce. Neziskové organizace poža-
dovaly od státu 28 milionů korun, dostaly ale jen 14 milionů, což vážně ohrozilo jejich provoz. Po doda-
tečném navýšení rozpočtu o 4,4 milionu korun by většina z nich měla v poskytování služeb pokračovat.

Zlatá hokejka:
CENY DOSTALI TAKÉ SLEDGE HOKEJISTÉ

Humanitární organizace dostaly další peníze

Kraj navštívila představitelka
regionální vlády St. Peterburg

KARLOVARSKÝ KRAJ, ODBOR
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A MINISTERSTVO

VNITRA ČR, ODBOR PREVENCE
KRIMINALITY SI VÁS DOVOLUJÍ

POZVAT NA 

seminář 
o dobrovolnické

službě
konaný dne 4. října 2005 od 10.00
hodin v Zastupitelském sále Krajské-
ho úřadu Karlovarského kraje (před-
pokádané ukončení cca v 13.00
hodin)
Cílem semináře je podání konkrétních
informací o zkušenostech s uplatňová-
ním zákona o dobrovolnické službě
a o možnostech jeho využití, o udělo-
vání akreditace Ministerstva vnitra
nestátním neziskovým organizacím
k vysílání dobrovolníků (akreditovaná
organizace má právo požádat Minister-
stvo vnitra o dotaci na svoji činnost).
Semináře se zúčastní pracovníci
Ministerstva vnitra, kteří se zabývají
přímo administrováním procesu udě-
lování akreditací a státních účelových
dotací.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu
Vás žádáme o potvrzení účasti
u A. Korbelové - tel. č. 353 502 426,
nebo na elektronickou adresu
alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz,
a to nejpozději do středy,  28. září
2005. Uveďte prosím organizaci,
jméno účastníka (max. 2 osoby),
email a telefon. Účast na semináři
Vám bude následně potvrzena.

Jednou z nich je zřízení osmi pora-
denských center u vybraných part-
nerů projektu, kteří budou zastře-

šovat aktivity projektu pro jednotlivé
sektory či území
kraje tak, aby jimi
byl region rovno-
měrně pokryt.
Realizace těchto
aktivit bude zajišťo-
vána prostřednic-
tvím regionálních
pracovníků - mana-
žerů území, kteří
budou zaměřeni na
poskytování bez-
platných konzul-
tačních služeb
a zajišťování vzdě-
lávacích aktivit
v oblasti projekto-
vé přípravy a říze-
ní. Začátkem srpna
již proběhlo výbě-
rové řízení na
obsazení pozic
manažerů území,
na jehož základě
bylo vybráno sedm
uchazečů. Posled-
ní manažer území
pro oblast Sdružení Krušných hor -
západ bude vybrán počátkem září, kdy
bude zahájeno také poskytování služeb
prostřednictvím poradenských center.

Více informací o činnosti manažerů
území a oblastech, ve kterých budou
tito pracovníci působit, je k dispozici na
internetových stránkách Karlovarské-

ho kraje www.kr-karlovarsky.cz pod
odkazem Partnerství pro budoucnost.

Další aktivitou, která je v rámci pro-

jektu realizována, je činnost krajských
pracovních skupin, ve kterých probíhá
příprava podkladů pro regionální pro-
gramové dokumenty a sběr konkrét-

ních projektových
záměrů. Do pra-
covních skupin
byly nominovány
subjekty, které
reprezentují zájmy
všech klíčových
sektorů kraje tak,
aby prioritní oblasti
definované v regio-
nálních strategic-
kých dokumentech
korespondovaly se
skutečnými potře-
bami celého území.
Do těchto aktivit
budou zapojeni
také manažeři
území, kteří se
budou aktivně
podílet na vzájem-
ném přenosu klíčo-
vých informací
mezi krajskými
pracovními skupi-
nami a územím.
Bližší informace

o činnosti pracovních skupin, možnosti
zapojení do projektu a plánovaných
aktivitách jsou také k dispozici na inter-
netových stránkách kraje.                 RED

Projekt Partnerství pro budoucnost
Karlovarský kraj v současné době realizuje projekt s názvem Partnerství pro budoucnost, který se zabývá
intenzivní přípravou regionu na příští programové období Evropské unie v letech 2007 – 2013. Jelikož
v tomto období bude mít náš region příležitost čerpat výrazné prostředky z evropských zdrojů, probíhá
v rámci tohoto projektu již nyní řada aktivit směřujících k zajištění připravenosti kraje v oblasti regionálních
programových dokumentů, lidských zdrojů a projektových záměrů.

Pracovní skupina pro rozvoj lidských zdrojů

Jednání pracovní skupiny pro oblast podnikání, inovace a znalostní ekonomiku
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Domov důchodců v Kyn-
šperku, jedno ze zařízení
sociálních služeb, jejichž

zřizovatelem je Karlovarský
kraj, má za sebou velký úspěch.
A to vítězství v soutěži Cena kva-
lity sociálních služeb. Do soutě-
že se přihlásilo celkem 138 ústa-
vů z celé ČR, které poskytují
služby seniorům. Palmu vítěz-
ství – diplom a pračku za 50 tisíc
korun si odnesl právě kynšper-
ský domov důchodců. Hodnoti-
lo se plnění standardů kvality –
úroveň péče, dodržování práv
uživatelů a individuálního pří-
stupu, respekt ke zvláštnostem
zájmů a pestrost služeb. Hodno-
cení podléhá například i množ-
ství a kvalita stravy pro klien-
ty či respektování důstoj-
nosti při komunikaci s klien-
ty. V různých kategoriích
bylo uděleno celkem 10
cen.

„Toto ocenění je
především důkazem
toho, že klienti
získali kvalitněj-

ší možnosti života. Pro zaměst-
nance pak znamená ocenění
jejich práce,“ připomíná radní
kraje pro oblast sociálních věcí
Ellen Volavková.

Karlovarský kraj zřizuje 14
příspěvkových organiza-
cí zajišťujících sociál-
ní služby. Patří
sem 5 domovů
důchodců, 4
domovy penzio-
ny a 9 ústavů
sociální péče
pro mentálně
a tělesně posti-
žené. Zřizuje
i azylový

dům, dům na půli cesty a 2
denní stacionáře. Dalšími
poskytovateli sociálních služeb
v kraji jsou města a obce či
nestátní neziskové organizace.

„V loňském roce kraj nastar-
toval zavádění standardů kvality
do všech ústavů, které zřizuje,
což představuje náročnější práci
pro zaměstnance ústavů, ale
zároveň zvýšení komfortu a kva-
lity služeb pro všechny klienty.
Problematikou kvality se zabý-
váme již několik let. Snažíme se,
aby v našich zařízeních bylo
seniorům dobře. Srovnání
v rámci celorepublikové soutěže
je pro nás prestižní záležitostí,“
říká radní Ellen Volavková.

Pro letošní rok získal kraj na
program pokračování standardů
kvality podporu z Evropské unie
ve výši 133 tisíce eur. V průběhu
roku se budou vypracovávat roz-
vojové plány jednotlivých zařízení
a budou probíhat školení a výcvik
zaměstnanců jak v odborných,
tak v řídících znalostech. Jedním

z cílů zkvalitňování služeb je
také zapojování seniorů a
klientů ústavů do společ-

nosti. Radní Ellen
Volavková připomně-
la například sportov-
ní akce, řezbářské
sympozium či festi-
val souznění, kte-
rých se účastní

nejen klienti, ale spolu
s nimi i děti a další

návštěvníci. 
RED 

Hejtmana Karlovarského
kraje zastihla zpráva
o živelné pohromě na

dovolené. Tu okamžitě přerušil
a dorazil na „místo činu“. 

„Celý víkend jsem byl v telefo-
nickém kontaktu s krajským
ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru, Krajské
správy a údržby silnic, Českými
lesy a Západočeskou energeti-
kou, telefonicky mě kontaktova-
lo mnoho starostů postižených
obcí, aby mne informovali o ško-
dách způsobených živlem,
o výpadcích proudu a dalších
nečekaných komplikacích. Inte-

grovaný záchranný systém pra-
coval v plném nasazení,“ konsta-
tuje hejtman. 

O víkendu se hejtman sešel
s ředitelem Hasičského záchran-
ného sboru Zdeňkem Teplým
a ředitelem Krajské správy
a údržby silnic Martinem Leich-
terem. Společně navštívili někte-
rá vážně poškozená místa kraje,
především tam, kde živel způso-
bil dopravní problémy. Setkali se
na místě také se starosty dotče-
ných obcí. 

„Musím především ocenit
nasazení hasičů a silničářů, díky
němuž byla naprostá většina sil-

nic během krátké doby opět prů-
jezdná,“ ocenil hejtman práci
krizových složek. 

Značně nelibý ohlas měly
v kraji výpadky elektrické sítě. 

„Obnovení dodávek elektřiny
trvalo na některých místech
dlouhé dny, call centrum Zápa-
dočeské energetiky, které přijí-
má hlášení o poruchách dodáv-
ky, mělo dlouhé čekací doby
odezvy. Chápu, že živelná pohro-
ma je pro energetiku výjimečná
situace, jejíž zvládnutí stojí
obrovskou spoustu práce
a mimořádné nasazení všech
pracovníků. Uvědomujeme si

však, že v dnešní době je elektři-
na životní nutností, a její výpa-
dek na několik dní může být pro
postižené domácnosti doslova
katastrofální. Zasažena byla pře-
devším nadzemní elektrická
vedení, přestože ta by měla být
ochráněna vyřezáním porostů
v jejich bezprostředním okolí,
v tzv. ochranném pásmu. To
však na mnoha místech nebylo
dobře udržováno. Toto téma
proto chci otevřít na příštím pra-
videlném jednání Bezpečnostní
rady Karlovarského kraje, na
které pozvu také zástupce
ČEZu, abychom na základě
těchto zkušeností našli optimál-
ní řešení pro budoucí podobné
možné případy,“  komentuje
hejtman problémy, se kterými
se potýkaly především menší
a odlehlé obce či jejich části.

Nejdéle potrvá odstranění
škod na lesních porostech, ačko-
liv i zde se správci lesů shodují,
že by polomy mohly být odstra-
něny do konce letošního roku.
Problémem je podle hejtmana
likvidace stromů spadlých na
komunikace: „Pokud se jedná
o hlavní tahy, není jiné cesty než
tyto stromy urychleně rozřezat
a odklidit ze silnice. Chápu však,
že se tímto často zničí hodnota
dřeva, které je poté prodejné již
jen na otop. Chci proto jednat se
správci lesů a stanovit lhůty
v řádu desítek hodin, ve kterých
mohou kvalitní dřevo z polomů
na vedlejších komunikacích
odstranit a zpracovat podle
svých potřeb. Týká se to samo-
zřejmě jen silnic, které lze
nechat dočasně uzavřené. Po
uplynutí této lhůty budou spada-

né stromy rozřezány a odstraně-
ny silničáři.“

Ačkoliv větrná smršť způsobila
značné škody na krajině i na majet-
ku občanů, především na nemovi-
tostech, zařízení budov či na vozid-
lech, naštěstí si bezprostředně
nevyžádala žádné lidské životy.

„Děkuji všem občanům za
trpělivost při odstraňování
následků živelné pohromy.
Mimořádný dík patří všem pra-
covníkům krizových složek,
kteří se na podíleli na likvidaci
škod. Zvláštní poděkování si
zaslouží bezpočet našich spolu-
občanů, kteří v těžké situaci
neváhali podat pomocnou ruku
svému okolí, poskytli pomoc
postiženým, vyšli vstříc krizo-
vým pracovníkům nebo sami
pomáhali odstraňovat škody,“
uzavírá hejtman.                      RED  

Kraj se vypořádal s kalamitou po vichřici

Karlovarský kraj spolu s jeho krušnohorským sousedem, krajem Ústeckým, postihla 29. července niči-
vá vichřice. Přinesla obrovské lesní polomy, především na hřebenech Krušných hor, ale také třeba
v okolí Lokte. Na mnohých místech byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo pitné vody,
padající stromy zahradily nebo poničily některé silnice nebo železniční tratě. Celou situaci kompliko-
vala především v horských oblastech voda z přívalových dešťů. Nepříjemným důsledkem větrné smr-
ště byl také totální výpadek signálu mobilních telefonních operátorů v postižených oblastech. 

Karlovarský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu
pro rok 2005 částku ve výši deset a půl mili-
onu korun, kterou podpoří lesní hospodář-

ství na území Karlovarského kraje. Jde o tzv. nená-
rokové platby. Rada kraje schválila na svém červ-
novém zasedání pravidla pro poskytování finanč-
ních příspěvků na hospodaření v lesích. 

„Rozhodli jsme se podpořit hospodaření v lesích,
protože chybnou změnou zákona o rozpočtovém
určení, která nekorespondovala se zněním zákona
o lesích, by nebylo možné hradit např. náklady na
jarní výsadby melioračních a zpevňujících dřevin
ani úhrady za činnost odborných lesních hospodářů
v našich obcích,“ vysvětluje radní kraje pro oblast
životního prostředí a zemědělství Luboš Orálek
a doplňuje: „Dále chceme podporovat i aktivity, spo-
jené s obnovou lesů poškozených emisemi, a mnoho
dalších aktivit, mezi které patří například vyhotovení
lesních hospodářských plánů v digitální formě.“

Podle Pravidel Rady Karlovarského kraje pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření

v lesích v roce 2005 z rozpočtu Karlovarského
kraje se poskytují finanční příspěvky na následují-
cí dotační tituly:
- obnovu lesů poškozených imisemi
- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- sdružování vlastní-
ků lesů malých
výměr

- ekologické a k pří-
rodě šetrné techno-
logie

- vyhotovení lesních
h o s p o d á ř s k ý c h
plánů v digitální
formě

- ostatní hospodaření
v lesích

- chov a výcvik národ-
ních plemen lovec-
kých psů a lovec-
kých dravců.

Na hospodaření v lesích 
PŮJDE PŘES DESET MILIONŮ

Zkvalitňujeme sociální služby v kraji

Mgr. Ellen Volavková, 
radní pro oblast sociální péče

Karlovarský kraj upozorňuje
investory, že také v roce
2006 bude poskytovat přís-

pěvky na drobné vodohospodář-
ské ekologické akce. Příjem žádo-
stí bude ukončen 28. února 2006.
„Předmětem financování může
být veřejný vodovod, kanalizace
a čistírna odpadních vod,“ vysvět-
luje radní kraje Luboš Orálek.
„Příspěvek je určen především na
řešení vodohospodářské infra-
struktury v malých obcích
a samostatných osadách. Výše
příspěvku může dosáhnout až 80
% uznatelných nákladů. Příspěvek
není určen na výstavbu čistíren
odpadních vod pro jednotlivé
domácnosti nebo podnikatele, ani
na výstavbu vodovodních nebo

kanalizačních přípojek,“ upozor-
ňuje radní Orálek. Podmínkou
poskytnutí příspěvku je pravo-
mocné vodoprávní rozhodnutí,
projektová dokumentace, smlou-
va se zhotovitelem stavby a finanč-
ní projekt. Předkládání žádostí
a schvalování příspěvku se řídí
Pravidly Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje. Pravidla, včetně for-
muláře žádosti, jsou k dispozici na
webových stránkách Karlovarské-
ho kraje a na odboru životního
prostředí a zemědělství Karlovar-
ského kraje.

Pro rok 2005 rozdělil Karlovar-
ský kraj více než 6 milionů korun
na realizaci drobných vodohospo-
dářských akcí. Peníze kraj dostává
od státu z poplatku za odběry pod-

zemních vod. Jsou účelově vázány
na podporu drobných vodohospo-
dářských staveb. Příspěvek kraj
poskytl obcím, právnickým oso-
bám i osobám fyzickým přede-
vším na řešení vodohospodářské
infrastruktury v malých obcích
nebo samostatných osadách.

Za přispění Karlovarského kraje
se tak může zrealizovat čistírna
odpadních vod v osadě Květná,
Mirotice a v areálu G. T. Mandl
v Pstruží. Kanalizaci, případně vodo-
vod postaví v Novém Kostele, Veli-
chově, Hájích (obec Kolová), Hájku
(obec Sadov) a v Hraničné (Pomezí
nad Ohří). Všechny akce, na kte-
rých se Karlovarský kraj podílejí
budou dokončeny a dány do provo-
zu ještě v roce 2005.                     RED 

PENÍZE NA VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY 
budou i v roce 2006

FOTO: ZDENĚK VAIZ

Následky větrné kalamity si hejtman Josef Pavel (vpravo) prohlédlspolečně s ředitelem krajských hasičů
Zdeňkem Teplým.

ing. Luboš Orálek
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Setkání s největší hvězdou MFF Robertem Redfordem zanechalo v hejtmanovi velký dojem.

Ohlédnutí za mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary

V rámci 40. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se hejtman Josef Pavel sešel 
i s prezidentem České republiky Václavem Klausem, společně diskutovali o dalších záměrech v oblasti
rozvoje a propagace karlovarského regionu.

Při schůzce s premiérem České republiky Jiřím Paroubkem a s prezidentem festivalu Jiřím Bartoškou jed-
nali o další podpoře Karlovarského kraje filmovému festivalu i v příštích letech.

Filmoví fanoušci vyšlapali statisíce 

NA DOBROČINNOST 

Návštěvníci mezinárodní-
ho filmového festivalu
Karlovy Vary již potřetí

překonali sami sebe. Na dopro-
vodné dobročinné akci Duhové
kolo vyšlapali opět více než
vloni, a přispěli tak třem nezis-
kovým organizacím celkovou
částkou 482 977 korun. 

Princip kola spočívá v převodu
našlapaného výkonu na peníze.
Výkon se znásobí a výslednou
částku věnuje šlapající jedné ze
tří podporovaných neziskových
organizací. Za každou našlapa-
nou kilowatthodinu připsala letos
Nadace Duhová energie Skupiny
ČEZ částku 36 000 korun v jejich
prospěch. Zástupkyně nadace
Soňa Křítková při předávání šeků
ocenila nadšení filmových
fanoušků pomoci potřebným
vlastními fyzickými silami.

„Nadace Duhová energie
chápe zapojení veřejnosti do
rozhodování, kam by měly pení-
ze směrovat, jako klíčový aspekt
své činnosti. Proto je dvakrát
potěšující, že o akce typu Duho-
vé kolo je takový zájem,“ řekla
Křítková.  

Pavla Andrejkivová z Farní
charity Karlovy Vary převzala
šeky jako zástupkyně organiza-
cí Domov pro matku a dítě
a Denní stacionář pro staré
a zdravotně postižené občany. 

„Ráda bych všechny, kdo při-
spěli, pozvala mezi nás do
našich zařízení. Odměnou vám
budou rozzářené oči nejenom
těch, kterým jste pomohli, ale
i těch, kteří o naše klienty peču-
jí. Je to posilující i pro nás, když
víme, že na tolik potřebnou
pomoc a péči nejsme sami.“ 

Také Jan Sekot z Dětského
domova nešetřil slovy chvály. 

„Jsme moc rádi, že se nezapo-
míná na děti opuštěné, týrané
a zneužívané, kterým společně
jejich složitý život uděláme pří-
jemný. Všechny naše děti máme
sice již na letní rekreaci, ale urči-
tě by mi v šlapání fandily, abych
to tempo vydržel,“ žertoval. 

Akci Duhové kolo aneb minu-
ta pomoci pořádá v Karlových
Varech Nadace Duhová energie
Skupiny ČEZ od roku 2003.
První ročník vynesl karlovar-
skému kinu Čas 413 tisíc, vloni
si Kojenecký ústav odnesl 447
tisíc. Letos se o výtěžek podělí
Domov pro matky s dětmi,
Denní stacionář pro staré
a zdravotně postižené občany
a Dětský domov v Jarní ulici. 

RED

K vyšlapání peněz na dobročinné účely se nechali zlákat hetman Josef Pavel (vlevo) a primátor města
Zdeněk Roubínek.

Před budovou Krajského úřadu Karlovarského kraje byla 6. srpna odstartována mezinárodní
Karlovarská veterán rallye. Parkoviště před hejtmanstvím se na několik hodin proměnilo ve
stanoviště více než stovky nablýskaných stařičkých automobilů a motorek. Tradiční závod

s mezinárodní účastí získal nový rozměr. Podívat se přišli i radní kraje Jiří Červenka a Jiří Mutinský
(zleva).Věříme, že pořadatelé i diváci byli spokojeni, a že na podobné akce budou před krajské sídlo
chodit stále častěji,“ řekl radní pro oblast ekonomiky a informatiky Jiří Červenka. 
Pár minut po odjezdu posledního vozu pořadatelé odklidili startovní bránu a při pohledu na parko-
viště by nikdo nevěřil, že zde několik hodin pobývaly téměř tři stovky lidí.                                     RED

Letošní veterán rallye odstartovala
Z AREÁLU ÚŘADU 

V rámci stavby průtahu Karlový-
mi Vary bude částečně omezen
silniční provoz na křižovatce sil-
nic I/6 a II/220 (křižovatka
„U koníčka“, směrem na
Nejdek).

Stávající světelná křižovatka
bude přestavěna na křižovatku
kruhovou a uprostřed budou
probíhat stavební práce (vrtání

a betonáž pilot, základy pro 3
mostní pilíře). Práce započnou
v září 2005 a budou se provádět
cca 3-4 měsíce.

Provoz na silnici bude umož-
něn ve všech směrech. Stavební
činnost bude do silničního pro-
vozu zasahovat při výjezdech
a vjezdech vozidel a pracovních
strojů na pracoviště. 

UUppoozzoorrnněěnníí  pprroo  mmoottoorriissttyy!!

Po dobu výstavby bude dochá-
zet ke změnám ve stanovení
dopravního značení, bude tedy
nutná zvýšená pozornost všech
účastníků silničního provozu,
zejména vůči aktuálnímu doprav-
nímu značení. 

RED

Informace pro motoristy


