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Mariánskolázeňská záchranka má nové sídlo
Karlovarský kraj uvedl do provozu
novou budovu výjezdového stanoviště Záchranné a dopravní zdravotní
služby v Mariánských Lázních. Jedná
se o novostavbu objektu občanské
vybavenosti, postavenou v areálu
Městské nemocnice Mariánské Lázně,
na pozemku Karlovarského kraje,
v hodnotě 7,5 milionu korun.

Budova slouží jako základna
a výjezdové stanoviště Zdravotnické
záchranné služby Cheb v Mariánských Lázních. Architektonicky je
objekt členěn na dvě části spojené
centrální chodbou. V jedné části jsou
prostory a místnosti pro personál. Ve
druhé části je technické zázemí, včetně skladových mycích prostor a garáží pro 2 sanitní vozy. Celá budova je
řešena jako bezbariérová. Součástí
novostavby objektu výjezdového stanoviště Záchranné a dopravní zdravotní služby v Mariánských Lázních
jsou i venkovní komunikace napojené
na komunikace areálu městské
nemocnice a parkovací stání pro 3
vozy.
„Uvedením do provozu nového
výjezdového stanoviště ZDZS v Mariánských Lázních se zlepšilo pracovní
prostředí i technické zázemí pro pacienty i personál. Zároveň byly vytvořeny podmínky pro případné posílení
kapacit záchranné služby v této oblasti,“ říká krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský.
Pokračování na straně 3

Doprava

Postupný skluz v harmonogramu výstavby průtahu R6 a trvalý nedostatek finančních prostředků vedl skupinu politiků,
podnikatelů a fyzických osob
k založení občanského sdružení
MPV R6, o. s.
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Osobnost kraje

Slavnostního otevření nového stanoviště mariánskolázeňské záchranky se zúčastnili (zleva) radní Jiří Mutinský, Ellen Volavková, náměstek
hejtmana Petr Horký, hejtman Josef Pavel a starosta města Luděk Nosek.

S loupek hejtmana

EMMEROVÁ PODPOŘILA VZNIK NOVÉ STRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ V KRAJI

Vážení čtenáři,
vítejte nad zářijovým vydáním
měsíčníku Karlovarského kraje.
V tomto měsíci bylo v areálu městské nemocnice v Mariánských Lázních slavnostně otevřeno přestěhované a modernizované výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby.
Je to první z plánovaných kroků, kterými chce kraj docílit ještě vyšší
dostupnosti a kvality urgentní zdravotní péče. Podobné
stěhování a obnova tak čekají také výjezdové stanoviště
v Aši, které se přesune do ašského areálu Integrovaného
záchranného systému, kde bude sídlit spolu s hasičským
záchranným sborem.
Nadto v kraji v příštích dvou letech vzniknou celkem tři
zcela nová výjezdová stanoviště, a to v Horním Slavkově,
Nejdku a Žluticích. Celkově si modernizace a rozšíření
výjezdových stanovišť vyžádá investice ve výši okolo 60
milionů korun, a mimo to každoroční provozní náklady.
Tyto prostředky, věnované na zdokonalení urgentní
medicínské péče, chce kraj vyrovnat hlavně vnitřními
úsporami, především ve sféře NEZDRAVOTNÍCH činností našich nemocnic. Zdůrazňuji, že těmito úsporami
nebude rozhodně dotčena kvalita zdravotní péče, nebude
tedy propouštěn zdravotnický personál, ani nebudou
rušena nemocniční oddělení.
Hledat tyto vnitřní úspory a investovat je do záchranné
služby je však nutnost. V současném stavu je akutní zdravotní péče dostupná do 15 minut pro 85 % obyvatel kraje,
po vzniku tří nových stanovišť bude ve stejném limitu
k dispozici pro 99,42 % jeho obyvatel, tedy prakticky
všem.
Rozhodně nikomu nepřeji, aby ho zdravotní potíže,
nehoda či jiná nepříjemnost donutily využívat služeb zdravotnické záchranné služby či nemocnic. Pokud však taková situace již nastane, chci vás ujistit, že je vám kdykoliv
k dispozici vysoce profesionální tým, jehož jediným cílem
je vám či někomu ve vašem okolí v co nejkratším čase
a na co nejvyšší odborné úrovni pomoci. Ten tým může
existovat proto, že se vaše krajské zdravotnictví soustředí
právě a především na svou medicínskou stránku. A to je
i pro mne, jako občana Karlovarského kraje, dobrý pocit.
Přeji vám hezký podzim, co nejméně nepříjemných příhod a naopak co nejvíce pohody a spokojenosti, a těším se
na shledanou nad příštím vydáním měsíčníku Karlovarského kraje.
VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL

V úterý 30. srpna 2005 přijela na
Krajský úřad Karlovarského kraje
ministryně zdravotnictví Milada
Emmerová. Společně s dalšími 9
zástupci svého ministerstva se
zúčastnila pracovní schůzky na téma
zdravotnictví v Karlovarském kraji.
Program jednání se zástupci kraje
zahrnoval globální seznámení se
zdravotnictvím v kraji a poté konkrétní témata, například lékařskou pohotovostní službu, zdravotnickou
záchrannou službu či připomínkování zákona o zdravotní péči.
„Jsme jediným krajem, který nemá
vlastní krajskou nemocnici,“ říká hejtman Josef Pavel. „Absencí tohoto
zdravotnického zařízení přichází náš

region o možnost účasti v projektech
státu i Evropské unie, které jsou
určeny pouze pro nemocnice s krajským statutem,“ doplňuje radní kraje
pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský.
Ministryně zdravotnictví vyjádřila
spokojenost se spoluprací s vedením
Karlovarského kraje a podpořila
všechny jeho záměry, včetně zřízení
krajské nemocnice.
„Karlovarský kraj vznikl historicky
z kraje Západočeského. Je tedy třeba,
aby si, na rozdíl od krajů, které již
fungovaly, budoval vlastní strukturu.
Snahu pana hejtmana o vytvoření
krajské nemocnice jednoznačně podporuji,“ řekla ministryně Emmerová.
Pokračování na straně 3

Kraj láká turisty z Vídně
Karlovarský kraj se každoročně
prezentuje ve významných destinacích, kde se snaží nalákat tamní
turisty k návštěvě karlovarského
regionu. První prezentace se uskutečnila předloni v Drážďanech,
druhá v loňském roce v Mnichově
a letos se kraj představil v polovině
září ve Vídni.
„Byla to třídenní prezentace pro
obyvatele Vídně, na které jsme spolupracovali agenturou CzechTurism a Českým centrem ve Vídni.
Vlastní prezentace měla dvě části.
První se uskutečnila v jednom
z největších vídeňských obchodních domů Lugner City, kde jsme
na centrální ploše měli instalovánu
část našeho veletržního stánku.
Tam kromě kraje mělo prostor pro
vlastní prezentaci také město Karlovy Vary a dalších 11 spoluvystavovatelů z našeho regionu,“ říká
náměstek hejtmana Jiří Behenský.
Součástí prezentací je tradiční

vystoupení folklorního souboru
Dyleň, které vždy přiláká ke stánku
řadu zájemců. Pro ty byla i tentokrát připravena kromě množství
propagačních a informačních materiálů také ochutnávka becherovky
a lázeňských oplatek.
Druhá část prezentace byla urče-

na pro zástupce cestovních kanceláří a místních médií.
„Prezentace pro zvané hosty se
uskutečnila v Českém centru ve
Vídni a navštívilo ji téměř sto
zájemců. Jedním z nich byl také
vídeňský místostarosta a poslanec
zemského sněmu Norbert Scheede.
Pokračování na straně 3

Karlovarský kraj vyhlašuje anketu Osobnost kraje za rok 2005
v několika kategoriích. Uzávěrka
nominací je 30. listopadu 2005.
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Střípky z kraje
Nejdek – Nejdecké orientační
běžkyně závodící v barvách klubu
OK Potůčky se o víkendu 10.–
11. září zúčastnily 5. a 6. závodu
Českého poháru štafet v kategorii
D14 (starší žákyně). Oba závody
se běžely v orientačně náročných
terénech v okolí Doks a Kokořína.
V terénech s množstvím hlubokých údolí a pískovcových skal
obsadila štafeta ve složení Mirka
Meineltová, Denisa Benáková
a Anna Veselá v sobotním závodě
výborné 2. místo a v nedělním
závodě dokonce zvítězila.
Krušné hory – S patnáctiprocentním zdražením permanentních
jízdenek musejí v nadcházející
lyžařské sezoně počítat návštěvníci ski areálu Klínovec-sever. Za
celodenní jízdenku zaplatí o 60
korun více než v loňském roce,
tedy 490 korun.
Cheb – Chebské zastupitelstvo
schválilo vstup dalších dvou
investorů do průmyslové zóny
Dolní Dvory. Německá strojírenská společnost Hammerwerk
postaví na sedmi hektarech
továrnu na výrobu automobilových součástí až pro 300 pracovníků a firma Esto Cheb vybuduje
školicí středisko pro pracující
s halonovými plyny, ve kterém
zaměstná dvacet lidí.

Informace o Karlovarském kraji poskytoval zájemcům také náměstek
hejtmana Jiří Behenský (vpravo).

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

vrata a brány přímo od výrobce
týče školství, musím začít pacientem, když budu mluvit o zdravotnictví. Zdravotnictví je velice
mediálně oblíbené téma, nicméně je to téma, které se skutečně
čas od času dotýká každého
z nás. Problémy „velkého zdravotnictví“, tzn. spory zdravotníků, ministerstva zdravotnictví
a zdravotních pojišťoven, se
pochopitelně dotýkají i nás.
I našim zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovny platí se
zpožděním, i naše zdravotnická
zařízení se dostávají do problémů v podstatě totožných s každým jiným zdravotnickým zařízením, které funguje na základě
hrazení ze všeobecného zdravotního pojištění. Právě při pohledu
na pacienta a se snahou neovlivnit kvalitu a rozsah zdravotní
péče je nutné se podívat na fungování krajských zařízení, zejména nemocnic v Chebu, Sokolově
a Karlových Varech. Proto v současné době probíhá transformace tří nemocnic, snažíme se
vytvořit jednu organizaci,
která
bude
moci mimo jiné lépe
reagovat na výkyvy v plat-

bách zdravotních pojišťoven,
organizaci, která bude moci lépe
řešit místní personální problémy
v jednotlivých nemocnicích.
Takto silný subjekt bude podstatně silnější při vyjednávání se
zdravotními
pojišťovnami
a zejména umožní zachování
zdravotní péče v rámci Karlovarského kraje tak, jak byla stanovena zdravotním plánem, který byl
schválen
v minulém
volebn í m
období.
Nic dramatického
se
nemění,
jsem

tky
plá
s
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d
o
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Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Jsme tu pro vás volejte:
Stanislav Volf:
608 200 523
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

www.ceskydomov.cz

RNDr. Petr Horký, náměstek hejtmana

NA DÁLNIČNÍM ÚSEKU
Cheb–Kamenný Dvůr

SE PLATIT NEBUDE

Manželky velvyslanců
zkoušely lázeňské kúry
Agentura Czech Tourism pořádala na jaře tohoto roku prezentaci
České republiky a lázeňství na českém velvyslanectví v Berlíně. Při
této příležitosti se představil také Karlovarský kraj. Ten prezentoval jako významnou destinaci lázeňství, relaxu a wellness vedoucí kanceláře hejtmana Werner Hauptmann.

a základě výborné spolupráce s Czech Touris„
mem jsme měli možnost
představit náš kraj v Berlíně.
Publikum bylo, řekl bych, velice zainteresované. Jednalo se
totiž o manželky velvyslanců
působících v Berlíně,“ říká
k průběhu prezentace Werner
Hauptmann.

N

ejtmanovi Josefu Pavlovi se podařilo zajistit oddálení poplatků
na úseku rychlostní komunikace R/6 z Chebu do Kamenného Dvora. Na základě jednání hejtmana s ministrem dopravy
Milanem Šimonovským bude pro Karlovarský kraj platit výjimka.
Řidiči tedy nebudou platit ani od září 2005 ani od ledna 2006. Při
komunikaci s ministrem dopravy zdůraznil hejtman Pavel zejména
to, že v Karlovarském kraji je dálniční úsek zatím 12 km dlouhý, jde
o nedokončený úsek komunikace, která má v nejbližších letech spojit Cheb se Sokolovem a poté s Karlovými Vary. Hejtman poukázal
i na neúměrné zatížení životního prostředí a okolních silnic III. třídy,
ke kterému by v případě zpoplatnění daného úseku došlo.
„Ministerstvo dopravy připravuje k 1. 1. 2006 novou vyhlášku,
která nebude zpoplatnění zmíněného úseku obsahovat,“ říká Josef
Pavel „Já samozřejmě plně chápu, že zpoplatňováním dálnic se zajišťují finance na budování nových silnic, ovšem úsek rychlostní komunikace R/6 v našem regionu zatím nespojuje ani 2 větší města,“ uzaRED
vírá hejtman Pavel.

H

přesvědčen, že pacient tuto
změnu nepozná a pokud ji pozná,
tak během několika let pouze
v tom, že péče o něj bude kvalitnější.
Myslím si, že jsem se dotknul
dvou zásadních bodů a jsem přesvědčen, že nic, co Rada nebo
Zastupitelstvo Karlovarského
kraje schválili a schválí v tomto
volebním období, nebude
proti zájmům vás, občanů Karlovarského
kraje.

SC-51583/1

po volbách v roce 2004 byla
vytvořena v Karlovarském kraji
staronová koalice ODS s ČSSD.
Neobhájili jsme své postavení co
se týče mandátů, nicméně postavení v Radě Karlovarského kraje
jsme obhájili. Protože to je první
příležitost, oslovit vás, čtenáře,
od voleb, rád bych vám objasnil,
co nás vedlo ke koalici s ODS.
Mám za to, že z opozičních lavic
nemůže ve skutečnosti žádný
politik ovlivnit chod instituce,
obce, kraje, sněmovny, senátu.
To byl jeden ze zásadních důvodu, proč jsme do té koalice šli.
Máme za sebou téměř rok fungování. Jednomyslně bylo na
obou stranách koaličních partnerů přijato programové prohlášení Rady Karlovarského kraje.
Přesto, že zahrnuje i opatření
nepopulární. Ale politik prostě
nemůže dělat jenom věci populární, o tom politika není. Byť
s určitými problémy, byla prosazena optimalizace školství,
pomalu se naplňuje a není jiná
cesta než jít tímto směrem. Mám
za to, že se vášně uklidnily a že
jednotliví starostové dotčených
obcí, případně ředitelé škol, spolupracují s krajem tak, aby se
optimalizace v žádném případě
nedotkla hlavně úrovně výuky
žáků.
A jestliže jsem u žáků, co se
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S lovo zastupitele
Vážení čtenáři,
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KARLOVARSKÝ KRAJ

málně možný pozitivní dojem
na účastnících. Chtěl bych
touto cestou poděkovat za spolupráci Parkhotelu Richmond
v Karlových Varech, ve kterém
byla delegace ubytována a opečovávána. Dále bych vyzdvihl
společnost Ingo Casino ve
Františkových Lázních, která
svým aktivním přístupem
a nabídkou vyvolala v účastnících nezapomenutelné dojmy
na toto město. Děkuji také
sklárně Moser, muzeu likérky
Becherovka, Hradu Loket za
aktivní pomoc při sestavování
a realizaci programu,“ dodává
Werner Hauptmann.

SC-51580/1

I nformace

Na základě této prezentace
proběhla ve dnech 15.–18. září
návštěva delegace diplomatického klubu z Berlína vedená
manželkou velvyslance ČR
v Berlíně paní Lazarovou. Pro
účastníky byl připraven bohatý
program zahrnující návštěvu
významných míst v regionu,
O publicitu v Berlíně v diplo„ochutnávku“ lázeňských pro- matickém klubu je tak postarácedur a degustaci místní kuchy- no. Všichni totiž řekli, že budou
ně.
vyprávět o návštěvě Karlovarského kraje svým kolegům
„Celou akci jsme připravovali a doporučí zopakování návštěvy
RED
důsledně, aby zanechala maxi- našeho regionu.

SC-51591/1

ne 30. června
předložil Karlovarský
kraj na projekt
„Česko-bavorský
geopark, Karlovarský kraj“ žádost o dotaci ze Společného regionálního operačního programu (SROP), podopatření 4.2.1 Podpora
nadregionální
infrastruktury
cestovního
ruchu. Projekt zahrnuje
více než desítku, převážně
investičních podprojektů na 27
lokalitách v Karlovarském kraji s celkovými náklady ve výši 136,85 milionu
korun. Tento projekt je zaměřen na první
fázi realizace dlouhodobého záměru
vybudovat přeshraniční Česko-bavorský
geopark, jehož cílem je zpřístupnění a prezentace přírodního, ale i kulturního dědictví
regionu, zahrnující geologické fenomény, minulost regionu a témata
památky na bohatou a slavnou hornickou
současného využití přírodního bohatství pro

D

socioekonomický rozvoj. S ohledem na tyto
skutečnosti je řada investic projektována
na „slavných hornických“ lokalitách
Jáchymov, Horní Slavkov
a Důl Jeroným v Čisté.
Karlovarský kraj chce
rovněž touto cestou poděkovat za spolupráci všem
subjektům a jednotlivcům, zvláště obcím, městům, muzeím a příslušným státním organizacím, kteří se dosud podíleli a podílejí na přípravě projektu, v poslední
době zejména na přípravě
uvedené žádosti do
SROP. Kromě Karlovarského kraje je do projektu
smluvně zapojeno již více než
30 subjektů. Tyto subjekty
budou Karlovarským krajem
včas informováni o výsledku hodnocení
žádosti v rámci SROP a následně seznámeni
RED
s dalším postupem.

www.kr-karlovarsky.cz

SC-51585/1

PROJEKT „ČESKO-BAVORSKÝ GEOPARK, KARLOVARSKÝ KRAJ“ PŘEDLOŽEN DO SROP
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KARLOVARSKÝ KRAJ
inzerce

VZNIKÁ OJEDINĚLÁ SPOLUPRÁCE LÁZNÍ

ZÁCHRANKA MÁ NOVÉ SÍDLO
Dokončení ze strany 1

Stavba byla zahájena 5. listopadu 2004, pravidelný provoz začal
1. září letošního roku. Stavba stála 7,5 milionu korun, které zaplatil
Karlovarský kraj.
• Počet sanitních vozidel: každá ZS v kraji (jsou 3) má v průměru 10 sanitních vozidel
• Plánovaná výjezdová stanoviště: Nejdek (novostavba), Horní
Slavkov (novostavba), Žlutice (rekonstrukce objektu Technických služeb), přestavba výjezdového stanoviště v Aši
• Investice kraje: výstavba výjezdového stanoviště stojí zhruba 10
milionů, pořízení 1 sanitního vozidla RZ vyjde přibližně na 2,5 milionu, vybavení vozidla RZ další 1 milion korun. Provozní náklady
na jedno výjezdové stanoviště ročně činí zhruba 5 milionů korun.
Od konce roku 2006 bude navýšení ročních provozních nákladů
činit kolem 25 milionů korun z rozpočtu kraje. Plánované investice se budou realizovat do konce roku 2006 vyjma stanoviště v Horním Slavkově. V současné době kraj poskytuje ze svého rozpočtu
kromě příspěvků na provoz i prostředky na investice, které jsou
součástí investičního plánu kraje pro rok 2005. Podstatou budování nových výjezdových stanovišť je dodržení času dojezdu 15
minut od tísňového volání. Příspěvkové organizace Karlovy Vary,
Sokolov a Cheb jsou centrální pracoviště, součástí sítě jsou jednotlivá výjezdová stanoviště. Tyto 3 příspěvkové organizace budou 1.
ledna 2006 sloučeny do jedné příspěvkové organizace s názvem
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje.

Sibyllenbad – M. Lázně
polovině září se hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
zúčastnil tiskové konference v bavorském městě Řezně
(Regensburgu), na které bylo německým médiím působícím v oblasti cestovního ruchu prezentováno nově vzniklé partnerství mezi Mariánskými Lázněmi a bavorským lázeňským střediskem Sibyllenbad, které se nachází v těsné blízkosti českobavorské hranice ve městě Neualbenreuth.
Cílem spolupráce těchto dvou lázeňských subjektů je vytvoření
evropsky ojedinělé společné nabídky, založené na kontrastu
lázeňského města Mariánských Lázní a nejmladšího a nejdynamičtějšího středoevropského lázeňského místa Sibyllenbad. Tisková konference si kladla za cíl informovat jak širokou veřejnost,
tak odborníky v oboru lázeňství o nových možnostech, které nabízí společná značka Mariánské Lázně/Sibyllenbad svým budoucím návštěvníkům.
Partnerství na tiskové konferenci podpořil státní tajemník spolkové země Bavorsko Hans Spitzner, místopředseda sněmu vládního kraje Horní Falcko Ludwig Spreitzer, českou stranu kromě
hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla reprezentoval také
zástupce generálního konzula České republiky Jan Hloušek. Projekt spolupráce lázeňských měst, která jsou od sebe vzdálená jen
zhruba třicet kilometrů, prezentoval ředitel společnosti Léčebné
lázně Mariánské Lázně, a. s., Leo Novobilský a ředitel Svazu
cestovního ruchu východního Bavorska Georg Steiner.
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www.pvpool.cz

SPECIALISTA NA BAZÉNY

BAZÉNY, ZASTŘEŠENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOLÁRNÍ SYSTÉMY, CHEMIE
VÍŘIVÉ VANY, SAUNY
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Mariánskolázeňská

z kraje

Prodejna: Moskevská 62, 360 01 Karlovy Vary,
Tel.: 353 230 513 , mobil: 777 003 891, e-mail: pvpool@seznam.cz
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EMMEROVÁ PODPOŘILA VZNIK NOVÉ STRUKTURY ZDRAVOTNICTVÍ V KRAJI
Zdravotnictví v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj splňuje danou kvótu – 1
nemocnice na 100 tisíc obyvatel. Navíc jsou
zde 2 soukromé nemocnice. Současný stav
nemocnic v kraji zůstane zachován.

LSPP – lékařská služba první pomoci
(pohotovostní služba)

vyjednat umožnění přejezdů německého
území vozidly zdravotnické záchranné služby z výjezdového stanoviště v Aši do okolí
města Luby u Chebu přes turistické stezky,
zajistíme dojezdový čas k pacientovi
s náhlou závažnou poruchou zdraví do 15
minut od přijetí tísňové relace zdravotnickým operačním střediskem,“ doplňuje radní.
Požadovaný záměr přejezdu německého
ZDZS – záchranná dopravní
území byl posouzen příslušnými organizača zdravotní služba
ními celky v oboru působnosti Ministerstva
V současné době v regionu fungují 3 stano- vnitra a současně byl projednán také s Geneviště záchranné služby (KV,SO,CH). Karlo- rálním ředitelstvím cel Ministerstva financí.
varský kraj postupně buduje systém dalších Záměr podpořila i ministryně Emmerová.
stanovišť RZ (Nejdek, Žlutice, Aš, M. Lázně).
„Jediný problém je s přejezdem německéLetecká záchranná služba
ho území při zajištění včasného dojezdu
Zákonem je stanoveno, že součástí územzáchranky do oblasti Lubů,“ říká radní kraje
Jiří Mutinský. „V případě, že se nám podaří ního střediska je vždy letecká záchranná

služba. Výjimku tvoří územní středisko zřízené v kraji Karlovarském, Středočeském,
Pardubickém a Zlínském.
„Se současným stavem, kdy Karlovarský
kraj je mezi čtyřmi kraji, ve kterých není
stanoviště letecké záchranné zdravotnické
služby, nesouhlasíme,“ říká hejtman Josef
Pavel. „Jsme přesvědčeni, že by tato stanoviště měla být v budoucnu ve všech krajích
a v tomto zákoně by to mělo být uvedeno.
Případně s uvedením časového horizontu,
ve kterém by to mělo být uskutečněno,“
doplňuje hejtman s tím, že zázemí by LZS
mohla mít v karlovarské nemocnici (po
rekonstrukci), popřípadě by byla možnost
zřízení heliportu přímo v areálu krajského
úřadu. Zájem Karlovarského kraje o leteckou ZS podpořila ministryně Emmerová.

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

SC-51586/1

„Vyjádřili jsme nesouhlas s navrhovanou
úpravou, která zakonzervovává za socialismu
vzniklou lékařskou službu první pomoci,“
říká hejtman Josef Pavel a dodává: „Žádáme
aby zákon stanovil, že o své pacienty se
nepřetržitě starají praktičtí lékaři pro dospělé
a praktičtí lékaři pro děti, kteří jsou placeni
kapitačně-výkonovou platbou (paušál).
V důvodové zprávě předkladatel zákona
deklaruje, že je veden snahou přiblížit naše
zdravotnictví zemím EU. A právě např.
v SRN i v dalších zemích LSPP nemají. O své
pacienty se musí postarat jejich lékař. To
neznamená, že pracuje nepřetržitě. Několik
lékařů se domluví a v době mimo pravidelnou ordinační dobu se zastupují. Odpadá
také zneužívání LSPP,“ vysvětluje hejtman.
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Kraj láká turisty z Vídně

okna přímo od výrobce

MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA
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Jsme tu pro vás volejte:

Jindřich Moudrý:

777 200 529

Ondřej Motlík

777 200 008

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Dokončení ze strany 1

ním jsme hovořili o možnostech obnovení tradice navštěvování karlovarského regionu obyvateli Vídně. Při té příležitosti přišlo na řadu i využití našeho mezinárodního letiště
pro tyto účely. Této formy dopravy by mohli využít nejen návštěvníci Karlových Varů ale i dalších lázeňských měst na krátkoi dlouhodobé pobyty,“ vysvětluje náměstek Behenský.
Podle něj návštěvníky prezentace zaujal zejména film o Karlovarském kraji, který byl promítán v Českém centru. Prezentace
splnila svůj účel a kraj se připravuje na příští rok, kdy chce podobným způsobem oslovit obyvatele Moskvy.
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HAD

www.kr-karlovarsky.cz

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

SC-51584/1

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

www.kalibra.cz
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aždý, kdo občas potřebuje
projet
silniční
trasou Cheb, Sokolov, Karlovy Vary směrem do Prahy, či
jenom její dílčí částí mi dá jistě za
pravdu, že se jedná o cestu velice
nepříjemnou, pomalou a zejména
pak nebezpečnou. Když bylo
v roce 2002 přijímáno vládou
usnesení, které hovořilo o zkrácení lhůty výstavby silnice R6 do
roku 2010, všem velice svitla
naděje. Zmíněná silnice totiž prochází územím Středočeského,
Ústeckého a Karlovarského
kraje. Ve Středočeském kraji
představuje významnou dopravní
komunikaci pro Rakovnicko, zvyšuje dopravní dostupnost hlavního města a výrazně snižuje zatížení životního prostředí mezi
obcemi Pavlov a Hostivice.
V Ústeckém kraji je silnice R6
sice nejkratší úsek, prochází však
strukturálně velice zanedbaným

K

územím Lubetřeba
hledat
necka.
Na
náhradní proposledním mísgramy, které
tě, rozhodně ne
poskytnou a zavšak významojistí práci pro
vě, je silnice
občany Sokov Karlovarském
lovska. Jedním
kraji. Pro občaz nich bude
ny a podnikateurčitě
vznik
le má silnice R6
logistických,
naprosto klíčoobchodních či
vý
význam.
výrobních cenJedná se totiž
ter na rekultivoo dopravní tepvaných
úzenu, která zajišmích. Bez doing. Miloš Patera, poslanec
ťuje rozvoj lápravního napozeňství a cestovního ruchu, jení a existence silnice R6 v krátmigraci pracovní síly, přístup kém čase je výstavba těchto cenvojsk NATO do vojenského pro- ter nemyslitelná. Postupný skluz
storu Doupov–Hradiště, osu inte- v harmonogramu výstavby R6
grovaného záchranného systému a trvalý nedostatek finančních
a vstupní bránu pro občany EU prostředků vedl skupinu politiků,
do České republiky. Navíc je zřej- podnikatelů a fyzických osob
mé, že s postupným útlumem k založení občanského sdružení
těžby uhlí na Sokolovsku bude MPV R6, o. s.

V

Komunikace v aleji je využívána zejména návštěvníky zámku
Mostov. Pokud nedojde k odbornému ošetření stromů v nejkratším možném termínu, je bezprostředně ohrožena bezpečnost
osob a s velkou pravděpodobností dojde k destrukci aleje
a následně k jejímu zániku.
V roce 2000 byly stromy vyhlášeny za památné stromy rozhodnutím tehdejšího Okresního
úřadu Cheb. V letech 2003–2004
byla alej regenerována celkovými náklady 456 tisíc korun.
Finanční prostředky poskytl
Státní fond životního prostředí,
část nákladů nesla obec.

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA HYPOTÉK

NOVINKA!!! HYPOTÉKA BEZ PŘÍJMU
• Zajistíme nejvýhodnější financování Vašeho bydlení •
• Individuální přístup • Hypotéka dle Vašich možností •
• Kompletní servis zdarma • Ušetříme Vám čas i peníze •
Karlovy Vary, Západní 3 (1. poschodí), tel. 776 861 711
Cheb, Májová 23 (2. poschodí), tel. 737 919 184
Plzeň, Sedláčkova 20 (2. poschodí), tel. 776 861 711

SC-51588/1

Kanceláře:

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

vše v hotovosti
Telefon: 604 206 419

SC-51023/3
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ING. MILOŠ PATERA – PŘEDSEDA MPV R6, O. S.

Likvidace škod v aleji Mostov
územím Karlovarského kraje,
způsobila rozsáhlé škody i na
památných stromech aleje
Mostov. Téměř všechny stromy
byly více či méně poškozeny.
Došlo k vyvrácení či zlomení 5
stromů, dalších 10 je vzhledem
k nebezpečí jejich pádu třeba
pokácet a 190 stromů je nutné
ošetřit základním opravným
řezem.
„Památné stromy jsou významnou krajinnou dominantou
a tvoří liniový prvek navrženého
územního systému ekologické
ing. Luboš Orálek, radní
stability,“ říká radní kraje pro
ichřice, která se v noci z 29. oblast životního prostředí Luboš
7. na 30. 7. 2005 přehnala nad Orálek.

Ing. Petr Švec, hypoteční makléř

Pro rok 2005 bylo na výchovu
a vzdělání týkající se ohledu
k životnímu prostředí (environmentální výchovu, vzdělání
a osvětu – EVVO) vyčleněno
v rámci dotační politiky kraje 900
tis. Kč. Na základě podaných
žádostí bylo vyčerpáno 714 tisíc
korun. K dispozici zbývá 186
tis. Kč. „Vzhledem k tomu, že
zbylá částka již nebude na EVVO
v tomto roce použita, navrhujeme krajskému zastupitelstvu
poskytnout obci Odrava z těchto
peněz 100 tisíc korun na likvidaci škod způsobených vichřicí
v aleji Mostov,“ doplňuje Luboš
RED
Orálek.

Hypotéka BEZ POPLATKU
V sobotu 15. 10. 2005 hypotéka
bez poplatku za poskytnutí úvěru

UŠETŘÍTE AŽ 29.000,- Kč !!!
Vaše nejbližší pobočka Raiffeisenbank, a. s.:

KARLOVY VARY
Krále Jiřího 39, tel.: 353 167 755, 353 167 769
jana.samcova@rb.cz, michal.havlicek@rb.cz

Mimořádná otevírací doba v sobotu
15. 10. 2005

8.30–13.00 hod.

SC-51589/1

Na průtahu Karlovými Vary se intenzivně pracuje

Sdružení si dalo následující
cíle:
– všemi dostupnými legitimními
prostředky prosazovat na
všech úrovních veřejné správy
výstavbu rychlostní komunikace R6 Praha–Karlovy Vary–
Cheb tak, aby byl splněn termín ukončení výstavby stanovený usneseními vlády ČR.
– sdružovat všechny fyzické
osoby, pro které je urychlení
výstavby silnice R6 prioritou.
– koordinovat postup a činnost
členů výboru tak, aby byl na
ústřední orgány státní správy
vyvinut maximální tlak a tím
dosaženo cíle 1.
– v souvislosti s výstavbou silnice
R6 dohlížet na ochranu životního prostředí.
K dnešnímu dni má sdružení
tyto členy: hejtmany Petra Bendla a Josefa Pavla, poslance Parlamentu České republiky Miloše
Pateru, Lubomíra Suka, Vlastimila Tlustého, Josefa Bížu, Rudolfa
Tomíčka, Josefa Mikutu a krajského zastupitele Josefa Malého.
Z podnikatelských subjektů
a kolektivních členů vstoupily do
sdružení Regionální stavební
sdružení, Sdružení podnikatelů
Poohří, Pragoprojekt, Hospodářská a sociální rada Sokolovska
a Sokolovská uhelná společnost.
Zástupci sdružení MPV R6, o.
s., se zúčastňují kontrolních dnů
na realizovaných stavbách R6
a zahájili dialog s poslancem
Bundestagu Hansem-Peterem
Fridrichem o napojení silnice R6
na německém území.
Vznik sdružení uvítalo a součinnost přislíbilo Ministerstvo
dopravy České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České
republiky a Státní fond dopravní
infrastruktury.
O činnosti sdružení vás budeme průběžně informovat

HYPOTÉKY ŠVEC

SC-51581/1

Vzniklo občanského sdružení MPV R6, o. s.

www.ceskydomov.cz
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V Karlovarském kraji je několik středních škol, jejichž historie je
již letitá, a tak mají příležitost si připomenout méně či více
významná výročí svého působení.

ezi ně patří také Střední
pedagogická
škola
a Gymnázium v Karlových Varech. Jediná škola v kraji,
která po několik desetiletí připravuje své žáky pro práci v mateřských
školách, družinách, domech dětí
a mládeže a všude tam, kde je
potřebné pedagogické vzdělání,
někteří žáci jsou připravováni pro
práci v oblasti sociální. Na počátku
90. let k nim navíc přibyli gymnazisté (dnes se zaměřením na estetickou nebo tělesnou výchovu).
Absolventy této školy je za dobu její
čtyřicetileté existence možné počítat na tisíce. Mnozí z nich se do
školy také vracejí, aby se podělili
o své praktické zkušenosti, případně aby jen zavzpomínali na „sladká
školní léta“. Někteří absolventi
dokonce s touto školou spojili
i svou profesionální dráhu a působí

M

zde jako učitelé. Vítanou příležitostí k setkání všech, kteří zde studovali nebo pracovali během těch 40
let, jež uplynula od vzniku školy,
bude slavnostní Den otevřených
dveří, který se uskuteční dne 12.
listopadu od 10 do 14 hodin v budově školy. Zváni jsou všichni bývalí
a dnešní pedagogičtí pracovníci,
absolventi i současní žáci a další
hosté, kteří jsou se školou spřízněni. Při této příležitosti si škola spolu

s ostatními návštěvníky připomene
také 40. výročí činnosti Karlovarského dívčího sboru, jenž pod
vedením pana Jiřího Štrunce dosahoval a dosahuje řady úspěchů
v soutěžích, na festivalech pěveckých sborů, a to i na mezinárodním
poli. Vystoupení tohoto sboru bude
součástí slavnostního setkání, jež
bezpochyby přinese nové podněty.
Škola se ve svém rozvoji ani v současnosti nezastavila, což potvrzuje
skutečnost, že od příštího školního
roku bude poskytovat kromě středoškolského také vyšší odborné
vzdělání. Zařazení vyšší odborné
školy je tak prvním „dárkem“
RED
k významnému jubileu.
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Škola slaví jubileum

www.kr-karlovarsky.cz
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obstarávání placených služeb
ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních.
Držitel průkazu ZTP, má přiznány mimořádné výhody II. stupně
a má:
a) výhody jako držitel průkazu TP,
b) nárok na bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy
osob (tramvajemi, trolejbusy,
autobusy, metrem),
c) slevu 75 % jízdného ve druhé
vozové třídě osobního vlaku
a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% slevu v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy.
Držitel průkazu ZTP/P, má přiznány mimořádné výhody III.
stupně a má:
a) výhody jako držitel průkazu
TP, ZTP,
b) nárok na bezplatnou dopravu
průvodce veřejnými dopravními hromadnými prostředky v pravidelné vnitrostátní
osobní hromadné dopravě,
c) u úplně a prakticky nevidomých nárok na bezplatnou
dopravu vodícího psa, pokud
je nedoprovází průvodce.
Dále může být držitelům průkazu ZTP a ZTP/P poskytnuta
sleva poloviny vstupného na
divadelní a filmové představení,
koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování
slevy držitelům průkazu ZTP/P
se poskytne sleva poloviny
vstupného i jejich průvodci.

Nárok má stejně jako na příspěvek na celkovou opravu
občan s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí, který
• bude motorové vozidlo používat pro svou dopravu,
• není umístěn v ústavu sociální
péče, ve zdravotnickém nebo
obdobném zařízení,
• je odkázán na individuální
dopravu.
Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí příspěvku na
zakoupení a celkovou opravu
motorového vozidla jsou uvedena v příloze č. 5 k vyhlášce
MPSV č. 182/1991 Sb., pod písmenem a) až g).
Nárok má i rodič nezaopatřeného dítěte staršího tří let, které
• má těžkou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí, nebo
• je úplně nebo prakticky nevidomé, nebo
• je mentálně postižené a jeho
mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně
postižené občany III. stupně.
Rodič bude motorové vozidlo
používat pro dopravu tohoto
dítěte.
Příspěvek, poskytovaný rodiči
nezaopatřeného dítěte, lze
poskytnout jen jedné oprávněné
osobě (jednomu z rodičů).
Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popř. ve zdravotnickém
nebo obdobném zařízení, je též
podmínkou, že rodič dítě pravidelně navštěvuje.

Žádost o příspěvek se podává
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Komu může být přiznán
příspěvek na provoz motorového vozidla?
Podmínky nároku jsou uvedeny v § 36 vyhlášky MPSV
č. 182/1991 Sb.
Příspěvek je poskytován na
období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla
a jeho zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných
výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně,
s výjimkou postižených úplnou
nebo praktickou hluchotou,
a tento občan bude toto motorové
vozidlo používat pro svou pravidelnou dopravu, nebo pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké
osoby (jsou vymezeny v § 24
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod pro těžce
zdravotně postižené občany II.
stupně, s výjimkou postižených
úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo
v poslední řadě je rodičem nezaopatřeného dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem
nebo hemoblastosou, v době
nezbytného léčení akutní fáze
onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.
O příspěvek lze požádat na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Nový přírůstek do rodiny. Opel Astra Classic.

Již za 3 900 Kč měsíčně.

Vaše rodina se má opravdu na co těšit. Pořiďte si Opel Astra Classic se dvěma airbagy, ABS, posilovačem řízení
a imobilizérem a po složení 37% leasingové zálohy zaplaťte pouhých 3 900 Kč měsíčně.*Anebo chcete nižší
počáteční splátku? Pak stačí složit zálohu jen 20 % ceny vozu, tj. pouhých 69 999 Kč, a měsíčně splácet jen
4 909 Kč.** Neváhejte nás proto navštívit a dozvíte se více o atraktivních podmínkách ﬁnancování společnosti
GMAC (RPSN 2,9 %). Ale pospěšte si, akce platí jen do 30. 9. 2005!
*Splátka vč. povinného ručení, havarijního pojištění a pojištění čelního skla činí jen 4 999 Kč měsíčně.
**Splátka vč. povinného ručení, havarijního pojištění a pojištění čelního skla činí jen 6 006 Kč měsíčně.

autorizovaný dealer OPEL

Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary,tel.: 353 540 131–3, fax: 353 540 124
e-mail: autosalon.opel@carsbad.cz, www.carsbad.cz
Normovaná kombinovaná spotřeba paliva: 4,7–6,7 l/100 km. Normovaná emise CO 2: 127–160 g/km.

Strategic Consulting, spol. s. r. o., vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní samosprávu, hledá právě vás:

Obchodní zástupce

inzerce

SC-51576/1

V dnešním pokračování pravidelné rubriky bude ředitel Krajského Jaké jsou podmínky nároku
úřadu Karlovarského kraje odpovídat na nejčastější dotazy obča- na příspěvek na zakoupení
nů, které přicházejí na oddělení sociálních věcí.
motorového vozidla?

ing. Roman Rokůsek

z úřadu

inzerce

Okénko ředitele

Jaké jsou výhody občanů
jimž byly přiznány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany?
Přiznány mohou být tři stupně mimořádných výhod.
Držitel průkazu TP, má přiznány
mimořádné výhody I. stupně
a má:
a) nárok na vyhrazené místo
k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu
osob
kromě
autobusů
a vlaků, v nichž je místo
k sezení vázáno na zakoupení
místenky,
b) nárok na přednost při osobním projednávání svých záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména
stání; za osobní projednávání
záležitostí se nepovažuje
nákup v obchodech ani

I nformace
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pro noviny Karlovarský kraj

Nabízíme: • práci pro prestižní krajské médium • jistotu silného zázemí • kvalitní produk-

www.ceskydomov.cz

VLHKÉ DOMY

Inzertní oddělení

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

Roman Zápolský
SC-51590/1

odvlhčíme se zárukou  rychle a trvale
VARAn - odvlhčování, 357 35 Chodov
Tel.: 605 252 147
http://web.quick.cz/varan-odvlhcovani

tové a obchodní školení • výdělek ovlivněný pouze vlastním výkonem • obchodní materiály

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

SIMPLY CLEVER

100

LET

HISTORIE AUTOMOBILŮ

PRO TY, KDO VĚŘÍ
KLASICKÝM ČESKÝM TVARŮM

Kombinovaná spotřeba a emise CO modelu
Fabia Sedan: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km
2

FABIA SEDAN V LIMITOVANÉ SÉRII JIŽ ZA 249 900 Kč
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

• nová atraktivnější cena od 519 900,- Kč

www.skoda-auto.cz

Nová ŠkodaOctavia

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

Zveme Vás na předváděcí jízdu

SC-51575/1

www.kr-karlovarsky.cz

SC-51577/1

I nformace
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Popáté letos jednala Rada Asociace krajů ČR
Kromě 9 hejtmanů a primátora hlavního města Prahy se účastnil města a obce samy. Nejlépe znají
své přednosti, které jim pomojako host také ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

a programu jednání byl
kromě mnoha dalších
bodů například zákon
o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákon o územněsprávním členění státu či zákon
o veřejném zdraví.

N

Rada Asociace krajů ČR opětovně odmítla ustanovení § 99
a zákona o ochraně veřejného
zdraví tak, jak bylo schváleno
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Toto ustanovení zakazuje převádět zdravotnická zařízení krajů do formy obchodních
společností. Rada Asociace krajů
považuje tento paragraf za protiústavní a požádala prezidenta
republiky, aby předmětný zákon
nepodepsal a vrátil jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Rada také vyzvala ministerstvo
zdravotnictví a vládu, aby zastavily kroky, které destabilizují

finanční situaci zdravotních
pojišťoven a ve svých důsledcích
ohrožují pacienty i lékaře, a aby
neprodleně přijaly opatření
k obnovení finanční rovnováhy
systému zdravotnictví.
Ministr pro místní rozvoj
Radko Martínek a ředitel agentury CzechTourism představili
hejtmanům během jednání projekt domácího cestovního ruchu
a novou podobu veletrhu Regiontour v Brně. Ministr informoval
hejtmany, že má k dispozici 150
mil. Kč na podporu domácího
cestovního ruchu a částku 250
mil. Kč z prostředků EU na podporu vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. Hejtmani vyslovili
požadavek, aby ve vládní koncepci cestovního ruchu byla jasněji vymezena pozice krajů
a ministerstva. „V rámci české
republiky se mohou prezentovat

hou ke zviditelnění. Kladli jsme
důraz na to, aby se agentura CzechTourism zaměřila zejména na
propagaci v zahraničí,“ říká
místopředseda Asociace krajů
ČR a hejtman Karlovarského
kraje Josef Pavel. „Požádal jsem
pana ministra, aby pomohl
k větší propagaci regionálních
letišť, jejichž zřizovateli jsou
kraje. Jde o letiště v Karlových
Varech, v Pardubicích, v Brně
a Ostravě,“ doplňuje hejtman.
Hejtmani se také zabývali možnostmi krajů pomoci postiženému americkému městu New
Orleans. Rada asociace krajů přijala návrh hlavního města Prahy,
podle kterého by kraje mohly
pomoci zejména v oblasti obnovy
památek a archiválií. Koordinátorem této odborné pomoci nefinančního charakteru bude
Praha.
RED

SOKOLOVSKÝ BAZÉN OPĚT FUNGUJE

Kraj se prezentoval v Plavně
d 1. do 3. září 2005 proběhla v Městské galerii v Plavně prezentace 15 lázeňských subjektů z celé České republiky. Spolu s Karlovarským krajem se zde prezentovaly: Eden Group, s. r. o.,
Imperial Karlovy Vary, a. s., Lázeňské sanatorium Mánes, LDT Panorama CZ, a. s., Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s. a Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. Prezentaci oficiálně zahájil Karel Synek,
generální konzul České republiky v Drážďanech, Ralf Oberdorfer, starosta Plavna a Annelise Rink, radní Vogtlandského kraje.
„Návštěvníci galerie měli možnost i ochutnávky typických karlovarských specialit, karlovarské becherovky a oplatek, a nechyběly ani soutěže o ceny, které darovaly prezentující se subjekty. Celá akce byla
hudebně doprovázena dechovou kapelou Chodovanka z Domažlic,“ říká
RED
náměstek hejtman Jiří Behenský.

O

KARLOVARŠTÍ LIONI OPĚT SPORTOVALI NA POMOC NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM
ions Club Karlovy Vary uspořádal v sobotu 3. září
tenisový turnaj čtyřher Lions Cup. Každoroční nosná
akce klubu se tradičně koná pod patronací hejtmana
Josefa Pavla. Členové i sponzoři karlovarského Lions
Clubu, kteří se sobotního turnaje postupně zúčastnili, se
sešli večer při ceremoniálu, jehož součástí bylo nejen
vyhlášení výsledků tenisové soutěže, ale také předání
finančního daru. Výtěžek akcí Lions Clubu je vždy určen
na pomoc slabozrakým a nevidomým. 50 tisíc korun lioni
tentokrát věnovali nevidomé školačce Šárce Poláčkové.
V kategorii Lions se dvojice karlovarských lionů –
Roman Rokůsek, Tomáš Vylita – umístila na druhé pozici
RED
za dvojicí LC Plzeň City.

L
Sokolově byl v pátek 9.
září slavnostně otevřen
krytý bazén po letní
rekonstrukci. Kromě jiného
byla opravena bazénová vana
a návštěvníci se mohou těšit na
dva nové tobogany, vířivku, dětský bazén s atrakcemi nebo
solárium. O získání dotací
z Evropské unie se výrazně

V

zasloužil také 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan
Zborník, kterého na slavnostním otevření zastoupil radní
kraje Luboš Orálek (vlevo).
Společně se starostou Sokolova
Karlem Jakobcem doufají, že
rekonstruovaný bazén přispěje
ke zvýšené návštěvnosti města
RED
Sokolov.

Fakulta slavila výročí konferencí

V soutěži sponzorů získal prvenství Sedlecký kaolin. Na fotografii je vítězné
družstvo, cenu předával ředitel krajského úřadu R. Rokůsek (vlevo)

Vesnicí roku je Skalná

Starosta Radomil Gold (vlevo) přebírá cenu od předsedkyně krajské hodnotitelské komise soutěže
Dagmar Strnadové a hejtmana Josefa Pavla

egio 2005 je název konference, která se konala ve
dnech 15.–16. září u příležitosti 15. výročí vzniku chebské ekonomické fakulty, detašovaného pracoviště Západočeské
univerzity v Plzni. Význam této
fakulty jako první vysokoškolské instituce, která v devadesátých letech vznikla na území
Karlovarského kraje, vyzdvihl
ve svém vystoupení při zahájení
i hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel.
„Byl to zásadní impuls nejen

R

pro naše mladé lidi, možné studenty, kteří museli za vzděláním
dojíždět nebo zcela odcházet
jinam. Byl to impulz i pro podniky v našem kraji, pro jejich rozvoj, pro výzkum a vývoj.
A v neposlední řadě i pro veřejný sektor v regionu,“ zhodnotil
význam vysoké školy pro život
i ekonomiku celého kraje.
Konferenci oficiálně zahájili
rektor Západočeské univerzity
v Plzni Josef Průša a děkan
Fakulty ekonomické Miloš
Nový. Následující odborná část

konference proběhla ve čtyřech
blocích, které se věnovaly regionálnímu rozvoji a regionálnímu managementu, konkurenceschopnosti malých a středních
podniků, otázce zemí Dálného
východu a jihovýchodní Asie –
„asijských tygrů“ a jejich možným dopadům. Poslední sekce
konference byla retrospektivní
a věnovala se vzniku a uplynulým patnácti letům existence
Fakulty ekonomické Západočeské Univerzity.
RED

esnicí roku 2005 v Karlovarském kraji se stala
Skalná. Právě tuto obec
na Chebsku vyhodnotila odborná komise jako nejlepší mezi 20
přihlášenými. Skalná se stane
jediným zástupcem našeho regionu v celostátním kole soutěže
o Vesnici roku, které bude hodnoceno do 30. 9. 2005. Podle
pravidel postupuje do celostátního kola soutěže Vesnice roku
pouze vítězná obec. Ta splňuje
vždy nejvíc z daných kritérií.
Ostatní obce získaly ocenění za

V

www.kr-karlovarsky.cz

dílčí splněná kritéria, například
za péči o životní prostředí, za
práci s mládeží, za společenský
život apod.
Soutěže se mohly účastnit
všechny obce nebo sídla vesnického charakteru, které mají
zpracován vlastní Program
obnovy vesnice, podaly přihlášku do soutěže s dokumentací
svých výsledků a uhradily příspěvek na režii soutěže (ve výši
2,- Kč za každého občana obce,
případně té její části, která se do
soutěže přihlásí).

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, která v Karlovarském kraji probíhá již 4. rokem,
se 16. září zúčastnili čelní představitelé kraje a obcí regionu.
„Cílem soutěže Vesnice roku
2005 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na
vývoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic
a prokázat široké veřejnosti
význam venkova,“ říká hejtman
RED
Josef Pavel.
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Dny evropského kulturního dědictví
a 9.–18. září byly letos
v České republice stanoveny Dny evropského kulturního dědictví. Jejich cílem je
hledání cest ke kořenům naší,
evropské i světové civilizace,
a proto se každoročně nejširší
veřejnosti otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V rámci dnů evropského
dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky,
koncerty, městské slavnosti
a další kulturní programy. Nejinak tomu bylo i letos. Karlovarský kraj uspořádal 10. září koncert duchovní hudby v kostele
svatého Jáchyma v Jáchymově. „Na tradičních kulturních

N

akcích se při této příležitosti již
čtvrtým rokem scházejí významní představitelé politického,
veřejného a kulturního života
našeho regionu,“ připomíná
náměstek hejtmana Jiří Behenský. „Pokaždé jde o akci na podporu historické památky. Předchozí setkání s charitativním
koncertem se konala v Teplé,
v Zámku Chyše a v jednom ze
sokolovských kostelů,“ doplňuje
náměstek Behenský.
V jáchymovském kostele zněly
v rámci slavnostního koncertu
skladby mistrů klasiky v podání
Václava Hudečka a Petra Adamce. Celý výtěžek ze vstupného –
18 300 korun bude použit na restaurování oltáře hřbitovního kosRED
tela v Jáchymově.

L

představí svou cestu do Jižní Ameriky pod názvem Po stopách lovců
lebek. Dalšími hosty festivalu
budou členové expedicí Hedvábná
stezka a Transsibiřská magistrála.
Radikální změny prožívá dramaturgie projekcí. Obrovské množství
titulů je na jednu stranu úspěchem,
ale na druhou stranu je nebezpečí,
že se leckterý zajímavý titul v tak



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



Reinhold Messner navštíví Tourfilm
etošním hostem č. 1 na 38.
ročníku Tourfilmu bude nejslavnější horolezecká osobnost světa Reinhold Messner, jehož
se podařilo získat jako hlavního
hosta festivalu. Bude to právě on,
kdo zahájí letošní Tourfilm 5. 10.
v 10.30 hod. v Grandhotelu Pupp.
Reinhold Messner má za sebou
řadu dobrodružství. Jako první na
světě zdolal všech čtrnáct osmitisícovek v Himálajích. V mnoha případech se mu to podařilo i bez kyslíku. Vedle Himálají přešel pěšky
celou Antarktidu, Grónsko i poušť
Gobi. Zorganizoval přes 100 expedic a napsal 40 knih. V mnoha případech byl na hranici mezi životem
a smrtí. O tom všem bude Messner
v Karlových Varech hovořit. Během
jeho vystoupení mu bude předáno
ocenění za celoživotní dílo, které,
stejně jako další ceny pro festival,
vyrobil karlovarský Moser.
V závěru Messnerova pobytu na
festivalu proběhnete autogramiáda
a po té ho budou moci lidé vidět na
pěší zóně v Karlových Varech.
Tourfilm však bude mít i celou
řadu dalších zajímavých hostů.
Mezi ně patří česká cestovatelská
legenda Dr. Miroslav Stingl, dále
pak Rudolf Švaříček, autor loňské
úspěšné výstavy Tajemná Indonésie, která se konala na podzim
v Lázních I. V Grandhotelu Pupp
proběhne během festivalu druhá
část výstavy fotografií Jiřího Kolbaby a výstava fotografa Šimka, který

Kontakty
na Krajský úřad

velkém množství ztratí. Z tohoto
důvodu organizátoři přistoupili
v Puppu k radikálnímu řešení.
Množství projekčních míst ve Slavnostním sále umožňuje členění projekcí po jednotlivých kontinentech.
Každý si bude moci vybrat podle
svého zájmu, takže například fandové Afriky budou mít svou projekci
po celou dobu festivalu na jednom
místě. V Lázních III bude naopak
umístěna velká projekce, na které
zejména studenti škol uvidí tituly ze
vzdálených exotických končin. Projekce i výstavy jsou bezplatné díky
partnerům festivalu, mezi něž
významně patří vedle České centrály cestovního ruchu - CzechTourism a města Karlovy Vary také
Karlovarský kraj. Festival je otevřen ve dnech 5. 10. a 6. 10. od 10 do
17 hodin v Grandhotelu Pupp,
v Lázních III a na Vřídelní kolonáRED
dě.

Svět v Karlových Varech
Letos poslední významnou zastávkou putovní výstavy fotografií cestovatele Jiřího Kolbaby je Vřídelní kolonáda v Karlových Varech. Od 22. září do 30. listopadu budou k vidění
snímky přírody, lidí i zvířat ze všech šesti kontinentů planety. 5.–7. října fotografie a besedy obohatí v Interhotelu Pupp
doprovodný program 38. ročníku Mezinárodního festivalu
Tourfilm. Nechejte se inspirovat, kam v příštím roce za
dobrodružstvím, či na dovolenou!

iří Kolbaba (1957) je
známý cestovatel, který
na sebe v posledních
letech upozornil zejména
fotografickou tvorbou. Navštívil více než sto zemí na
všech šesti kontinentech
planety. Neobvykle bohatá
diabanka obsahuje sto tisíc
snímků, které přibližují přírodní krásy, exotické tváře
a překvapivé detaily přírodních struktur. Zejména tyto
svědčí o nevšedním, výrazně výtvarném vidění světa.
Kolbaba totiž začínal v prostředí grafického designu,
později, začátkem devadesátých let, pomáhal budovat
základy české reklamy
a marketingu. Tyto zkušenosti úspěšně využívá ke
komunikaci
současných
aktivit.
Jiří Kolbaba organizuje
velké množství neobvyklých
fotovýstav u nás i v zahraničí. Projekt „THE WORLD
IN …“ je putovní výstava,
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která putuje od města
k městu po celém Česku. Je
doplněna četnými besedami, diashow, soutěžemi
a vzdělávacími pořady pro
školní mládež všech stupňů.
Autor si totiž vytkl za cíl
nabízet široké veřejnosti
nové emotivní inspirace pro
splnění vlastních snů. Cestování a fotografování na
cestách je velký fenomén
poslední doby. Jiří Kolbaba
ukazuje všem, kteří mají
smělé ambice, že i neprofesionální fotograf může
dosáhnout hodně vysoko.
Nutná je adekvátní technika, studium a snaha naučit
se dívat na svět „jinýma“
očima. Vždyť jeho snímky
můžeme vidět na pohlednicích, plakátech, v mnoha
kalendářích,
knihách
a dokonce i učebnicích.
Fotografování je disciplína,
se kterou, jako s koníčkem
nebo i profesí, můžeme začít
RED
kdykoliv.
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HALŠTROV 2005 – CVIČENÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
a starosta města Skalná Radomil Gold
si vás dovolují pozvat na setkání

Tisková konference na krajském úřadu předznamenala v úterý 20.
září 2005 cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS) Karlovarského kraje. Hejtman Josef Pavel s ředitelem krajských hasičů
Zdeňkem Teplým seznámili novináře s výsledkem činnosti obcí při
skutečné nenadálé kalamitní situaci, jíž byla vichřice, která zasáhla
region v noci z 29. na 30. července 2005. Poté byl představen plán
taktického cvičení složek IZS z celého kraje, v rámci něhož došlo
k simulované krizové situaci.

aždé cvičení by mělo začít
rekapitulací činnosti obcí
„
při minulých událostech,“
říká hejtman Josef Pavel. „V této
souvislosti se musím vrátit k červencové větrné kalamitě, při níž
se u některých starostů odhalily
značné nedostatky ve znalostech
krizové komunikace. Za nezodpovědné považuji například
odmítnutí přijetí krizových mobilních telefonů zastupitelstvem
a starostou Božího Daru v roce
2002. Po prázdninové kalamitě si
odvolával na nemožnost komunikace mobilním telefonem. Jenže
právě tyto přístroje mají v podobných případech komunikační prioritu v síti operátora, mohly tedy
v prostoru Božího Daru v onu
červencovou noc fungovat,“
vysvětluje hejtman a dodává:
„Další chybou starosty Horníka
bylo to, že nekontaktoval starostu pověřené obce, v tomto případě starostu Ostrova Jana Bureše
a neprojednal s ním ani možná

K

řešení a další postupy při následném odstraňování škod po větrné
kalamitě.“
„To, co v kraji v minulosti proběhlo, nebyly krize, zatím šlo
o kalamity, ovšem je to varování,
na krizové situace se musíme
připravit mnohem lépe,“ doplňuje ředitel Hasičského záchranného sboru Zdeněk Teplý.
Krizové řízení je upraveno příslušným zákonem č. 240/2000
Sb. o krizovém řízení, jde tedy
o přenesený výkon státní správy
s jasnými pravidly a není možné
je obcházet.
Zákon o integrovaném záchranném systému přikazuje
orgánům kraje zajistit přípravu na
mimořádné události, provádění
záchranných a likvidačních prací
(ZLP) a ochranu obyvatelstva.
Tyto úkoly plní jako orgán kraje
hasičský záchranný sbor (HZS)
kraje. Podle zákona hejtman kraje
koordinuje záchranné a likvidační
práce při řešení mimořádné udá-

Záchranáři pomáhají raněným po simulovaném výbuchu cisterny na
nádraží ve Vojtanově.

8 | Z áří

s fotbalistou Evropy za rok 2003

Pavlem Nedvědem, rodákem ze Skalné.

Při cvičení zasedal krizový štáb ve složení: ředitel HZS KK Zdeněk Teplý,
ředitel ZDZS Ivo Tukinski a ředitel Policie ČR Plzeň Antonín Moltaš (zleva).

losti vzniklé na území kraje,
pokud přesahuje území jednoho
správního obvodu obce s rozšířenou působností a velitel zásahu
vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu
nebo jej o to požádal, anebo jej
o koordinaci požádal starosta
obce s rozšířenou působností.
„To se však v Božím Daru
nestalo, nejvyšší stupeň poplachu
nebyl velitelem zásahu vyhlášen,
ani starostové obcí s rozšířenou
působností nepožádali o koordinaci záchranných a likvidačních
prací. Ty byly proto i nadále vykonávány hasičským záchranným
sborem kraje,“ připomíná hejtman Pavel nedostatky v komunikaci při skutečné kalamitě.
•
Následně prozradil scénář cvičení, jehož cílem bylo ověření
součinnosti jednotek IZS a fungování krizových štábů při řešení
mimořádné události velkého rozsahu. Při simulované katastrofě
na Chebsku došlo k úniku benzinu do potoka, odtud do řeky
Ohře a k následnému výbuchu
cisterny na nádraží ve Vojtanově.
Na likvidaci následků havárie, při
které bylo usmrceno 15 osob, 17
osob těžce zraněno a došlo
k úniku čpavku do životního prostředí, byly nasazeny kromě jed-

notek z Karlovarského a Plzeňského kraje poprvé v historii
i jednotky ze sousedního Saska.
Po vyhlášení krizové události
svolal hejtman Josef Pavel krizový štáb, jehož členové informovali o možnostech řešení události
z hlediska svého resortu.
„Vyhodnotil jsem situaci jako
zvládnutelnou krajskými složkami a krizovým štábem města
Chebu. Nebylo třeba vyhlásit
stav nebezpečí na území celého
regionu. Kraj poskytnul odbornou pomoc prostřednictvím
členů krizového štábu, kterými
jsou vedoucí odborů krizového
řízení, životního prostředí, zdravotnictví, dopravy a ekonomického odboru,“ říká hejtman Pavel
a uzavírá: „Cvičení bylo předem
připraveno, úkolem všech, kteří
se na něm podíleli, nebyla rychlost zásahu, ale procvičení taktiky jednotlivých složek při společném řešení krizové události
a ověření součinnosti složek IZS
s ostatními orgány, např. s Povodím Ohře, zdravotnickými zařízeními, inspektorátem životního
prostředí apod.“
Výsledky podrobného hodnocení celého zásahu budou známy
zhruba do tří týdnů.

Sportovně-zábavné odpoledne se uskuteční 3. října 2005 ve Skalné od
14.30 hod. (u fotbalového hřiště nebo ve sportovní hale – bude včas
upřesněno dle předpovědi počasí).
Při této příležitosti převezme Pavel Nedvěd od hejtmana Josefa Pavla
Cenu Karlovarského kraje za získání ocenění Zlatý míč – fotbalista
Evropy 2003 a od starosty Radomila Golda převezme Čestné občanství
města Skalná.
Na akci vystoupí skupina Maxim Turbulenc, v programu účinkují Chebské mažoretky, soutěže s fotbalovou školou Fotbal Bez Hranic z Františkových Lázní, odpoledne moderují Petr Jančařík a Petr Čimpera.
A na závěr překvapení!
Během odpoledne proběhne autogramiáda Pavla Nedvěda.
Na ojedinělé setkání s Pavlem Nedvědem vás všechny srdečně zveme.

Mediálním partnerem akce je rádio EGRENSIS
Partnery jsou společnost

Karlovarské Minerální Vody, a. s. – Mattoni
a česko-německá fotbalová škola

FOTBAL BEZ HRANIC z Františkových Lázní
Cenou Karlovarského kraje
je originální skleněný půlmíč s dvěma jehlany

z dílny sklárny MOSER, a.s.

RED

REKONSTRUKCI SILNICE FINANČNĚ PODPOŘÍ EU

Karlovarský kraj vyhlašuje anketu
Osobnost kraje za rok 2005
v kategoriích Zisková (podnikatelé, živnostníci)
a Nezisková (nadace, občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji
Během finálového večera 9. prosince 2005 bude vyhlášeno 6 nominací v obou kategoriích.
Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 30. listopadu 2005 na adresu
Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor kanceláře hejtmana,
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo
prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů.



Anketní lístek:

Jméno navrhovaného v oblasti ziskové:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................................................
Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno navrhovaného v oblasti neziskové:
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................................
Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….....................................................................................………………………
Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

●
●

Zahájení rekonstrukce se zúčastnili vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Milan Novák (vlevo)
a ředitel Krajské správy a údržby silnic Martin Leichter.

ředstavitelé Karlovarského Zahájení stavby
– září 2005
kraje, Krajské správy Dokončení
– 14. října 2005
a údržby silnic a Silničního Délka rekonstruované komunikace
– cca 3,7 km
stavebního úřadu v Plavně se
sešli v pondělí 12. září 2005 při regionem Sachsen,“ říká první chy budou vyspraveny,“ vysvětluzahájení rekonstrukce silnice náměstek hejtmana Jan Zborník. je popis prací vedoucí krajského
druhé třídy č. 210 v Kraslicích.
„Podobné projekty, pokud budou odboru dopravy Milan Novák.
Projekt rekonstrukce silnice takto kvalitně připravovány, roz- „Dále bude položena vyrovnávací
z Kraslic (od odbočky na Tisovou hodně mohou pomoci k rozvoji zesilovací vrstva a nová obrusná
a Bublavu až po státní
příhraničních kontak- vrstva z asfaltového betonu. Souhranice se SRN u obce
tů,“ uzavírá Jan Zbor- částí opravy je i dosypání krajnic,
Hraničná) byl úspěšně
ník.
vodorovné dopravní značení,
připraven k realizaci
Na základě výsledku úpravy záchytných bezpečnostv rámci Iniciativy Spozadávacího řízení, které ních zařízení a kompletní rekonlečenství Interreg IIIA.
se uskutečnilo v soula- strukce odvodňovacího systému,“
Evropská unie se bude
du se zákonem o veřej- doplňuje vedoucí odboru dopravy.
podílet na financování
ných zakázkách, byla
Celkové předpokládané náklady
akce částkou ve výši 75
vybrána jako nejvýhod- stavby činí zhruba 11 milionů
% uznatelných nákladů
nější zhotovitel firma korun, z čehož 8,3 milionu půjde
projektu. Přeshranič- Ing. Jan Zborník, Algon Plus, a. s. Zástup- z peněz Evropské unie. Zbytek
1. náměstek
ním partnerem projekce firmy na pondělním zaplatí kraj. Akce je realizována
hejtmana
tu je Silniční stavební
setkání slíbil dokončit s cílem zvýšení únosnosti vozovúřad v Plauen. „Využili jsme toho, stavbu s 14denním předstihem ky tak, aby odpovídala současnéže Evropská unie podporuje akce oproti danému termínu, kterým mu i výhledovému dopravnímu
s nadregionálním významem, je 14. říjen 2005.
zatížení, které výrazně vzrostlo
kam patří i oprava komunikace,
„Celý téměř 4km úsek silnice otevřením hraničního přechodu
RED
spojující náš kraj s německým bude odfrézován a případné poru- Kraslice–Klingenthal.
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