
Doprava

Na Sokolovsku zlevnila doprava.
Cestující, kteří využívají integro-
vaný dopravní systém Karlovar-
ského kraje se mohou těšit na
další zlepšení v této oblasti.
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Obce
Karlovarský kraj pomáhá obcím.
Své o tom vědí v Rovné a Struž-
né, kde v poslední době kraj
pomáhal oběma obcím z nesnází.
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MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 2 číslo 10 1. 11. 2004/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Kultura

Krajské muzeum Sokolov rozší-
řilo expozici v Krásně zaměře-
nou na dokumentaci historie
hornické činnosti v kraji s množ-
stvím zajímavých exponátů.

Virtuální prohlídky nabízí na
svých stránkách hrad Bečov.
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Školství
Školní rok 2004–5/Dny otevře-
ných dveří. Takový je název pří-
lohy k nabídce studia škol
z celého karlovarského regionu.
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Noviny jsou součástí projektu                 www.ceskydomov.cz

loupek hejtmanaS

P
rezident Václav Klaus je přesvědčen o tom, že první krajští hejtmani obstáli
ve své funkci. „Je co úspěšného bilancovat,“ řekl Klaus hejtmanům, které
pozval na závěr jejich funkčního období na Pražský hrad. Podle prezi-
denta se stali za čtyři roky svého působení významnými politiky.
A to i přesto, že reforma veřejné správy nebyla dobře připrave-

na a že kraje musely nést důsledky ne vždy racionálního rozhodnutí
vlády. 

Za největší úspěch hejtmani považují to, že po vzniku nových 14
krajů nezkolabovaly instituce, jejichž provozovateli se po reformě
jednotlivé regiony staly. Kraje začaly být v roce 2000 zodpovědné
například za nemocnice, školy, zdravotnická zařízení, silnice či
záchranné služby. Potýkaly se přitom s problémem nedostatečně
vyřešeného financování.

„Vaše krajské vlády jsou občanům blíže něž vláda centrální, blíže
jejich aktuálním problémům. Věřím, že se s vámi po volbách znovu
setkám. Jestli se všemi v roli hejtmanů nebo v roli jiné, to nám tepr-
ve čas ukáže,“ říká prezident Klaus. Ocenil také práci některých hejt-
manů během povodní.

Nová krajská samospráva začala působit v lednu 2000. Do té doby se
Česká republika dělila na osm krajů. Pětinu kompetencí zrušených
okresních úřadů převzalo 14 krajů včetně Prahy počátkem loňského
roku. Zbytek agendy přešel na takzvané obce s rozšířenou působností.

První a zároveň zatím i poslední krajské volby před čtyřmi roky skon-
čily úspěchem ODS. V čele osmi ze 13 krajů, kde se v listopadu usku-
teční volby, stojí právě členové této strany. Celkem budou voliči
v Česku vybírat při listopadových volbách v celé zemi 675 krajských
zastupitelů, jejichž funkční období bude opět čtyřleté.                    RED

Vážení čtenáři,

vítám vás nad
stránkami dal-
šího vydání
z p r a v o d a j e
vašeho kraje.
Toto číslo si
klade za cíl
ohlédnout se
za uplynulými
čtyřmi roky
činnosti kraje,

s h r n o u t
jeho první
pracovn í
období. 

V těchto
d n e c h

totiž rozhodnete o další budouc-
nosti vašeho kraje. Proběhnou
druhé krajské volby v historii České
republiky. O vaši důvěru se budou
ucházet politici, politické strany,
nestraníci, každý vám bude dokazo-
vat, jak upřímně to myslí. Vy sami
zvážíte, komu svůj hlas dáte. Někte-
ré kandidáty určitě dobře znáte,
znáte jejich pracovní výsledky, víte,
jak se chovají při rozhodování
o věcech veřejných. 

Nezapomeňte však na to, že přede-
vším se o vaší přízeň uchází kraj, ve
kterém žijete, pracujete, trávíte svůj
volný čas, studujete, nebo vychová-
váte své děti. Prostě region, který je
vaším domovem. Někdy slýchám
názor, že chodit k volbám je zbyteč-
né, nic to nezmění. Čím víc lidí si to
bude myslet, tím víc se budeme blí-
žit někdejšímu režimu, kde na vol-
bách opravdu nezáleželo. 

Chtěl bych Karlovarskému kraji
popřát, abyste měli při volbách
šťastnou ruku, abyste zvolili lidi,
kteří váš kraj budou spravovat
dobře. Volit není vaše povinnost, ale
právo. Nenechte si jej vzít, nenechte
o své budoucnosti rozhodovat jen
ostatní. Řiďte se při vaší volbě pře-
devším vlastním názorem a vlastní
zkušeností.

Ale hlavně nám všem přeji klidný
a příjemný podzim, co nejvíce poho-
dy a co nejméně starostí a nepříjem-
ností. To je pro život přeci jen nejdů-
ležitější.

VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL

N
a území Karlovarského kraje se konají
v letošním roce volby do zastupitelstva
Karlovarského kraje. V okrese Karlovy
Vary probíhají současně s krajskými vol-
bami i volby do Senátu. Volby do zastupi-

telstva Karlovarského kraje a do Senátu se konají ve
dnech 5. a 6. listopadu 2004. Dne 5. listopadu 2004
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 6. listopadu 2004 (sobota) se bude hlaso-
vat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo
senátních voleb se bude konat 12. a 13. listopadu
2004. 

Jelikož v okrese Karlovy Vary probíhají dvoje volby
současně, jsou jednotlivé úřední obálky, do kterých
vkládají voliči hlasovací lístky, barevně odlišeny. Pro
volby do zastupitelstva kraje je určena šedá úřední
obálka; na hlasovacím lístku politické strany, které
chce dát svůj hlas, může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kte-
rým z kandidátů dává přednost. Pro volby do Senátu
je určena žlutá úřední obálka, do které volič vkládá
jeden hlasovací lístek kandidáta, kterému chce dát
svůj hlas. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Pozor, pokud volič zamění obálky, jsou oba jeho hlasy
neplatné! 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. To platí pro krajské i pro
senátní volby.                                                             RED

Jak se díváte na uplynulé čtyři roky a co
z nich považujete za nejdůležitější?

Pro mě osobně je nejlepší vizitkou dosavadní
práce kraje to, že občané vznik kraje a přebírání
důležitých kompetencí nijak nezpozorovali na
kvalitě a dostupnosti veřejných služeb, které
nyní kraj zajišťuje. Samozřejmě, zanikly okresy,
nově vzniklo sedm obcí s rozšířenou působnos-
tí, změnilo se několik úřadů. Ale žádná z důleži-
tých služeb občanům nepřestala ani na okamžik
fungovat. Naopak, některé začaly fungovat lépe. 

Které například?
Například doprava. Rozhodli jsme nahradit

dříve uplatňované záplatování silnic něčím
smysluplným – souvislými rekonstrukcemi
celých úseků. Mezi prvními byly silnice v okolí

Skalné a Lubů, Nové Role a Nejdku, mnohé
další budou následovat. Podařilo se nám přimět
vládu k usnesení, kterým se zavazuje dokončit
rekonstrukci páteřní silnice Cheb – Karlovy
Vary – Praha do roku 2010, a konečně začaly
práce na tak dlouho chybějícím průtahu Karlo-
vými Vary. 

V železniční dopravě se dokončuje elektrifi-
kace páteřní trati Cheb – Chomutov. Kraj také
získal mezinárodní letiště v Karlových Varech
a plánuje jeho modernizaci, aby mohlo přijímat
lety z ještě větších vzdáleností než dosud. 

Snažíme se zlepšit pokrytí regionu veřejnou
hromadnou dopravou, a proto vytváříme inte-
grovaný dopravní systém (IDOK), který umož-
ní cestujícím v regionu používat všechny
dostupné prostředky – linkové autobusy, měst-

skou dopravu a vlaky – s jednou jízdenkou. Zku-
šební provoz IDOKu byl letos spuštěn na Soko-
lovsku, celý kraj by měl pokrýt do roku 2007.

Myslíte si, že by kraj mohl někdy nějak
oslovit mladé lidi, třeba teenagery?

Ano, vždyť kraj dennodenně potkávají. Kraj
převzal střední školy a učiliště, a mnohé z nich
se potýkaly s klesajícími počty žáků. Proto jsme
začali vytvářet nové vzdělávací programy, pro
studenty zajímavější tím, že s nimi snáze najdou
uplatnění na trhu práce nebo při dalším studiu
na vysoké škole. Jedná se především o lycea,
střední školy se širokým všeobecným vzdělá-
ním a odborným rozšířením. Kraj v současnos-
ti má tři technická, tři ekonomická a jedno peda-
gogické lyceum.                   Pokračování na straně 3

„Další oblastí, kterou premiér Gross pod-
pořil, je dobudování sítě stanovišť rychlé
záchranné služby a zkrácení dojezdových
časů. Stejně jako my si je vědom toho, že ne
ve všech oblastech kraje lze v současné době
dodržet stanovený patnáctiminutový dojez-
dový limit. Tady by se situace měla zlepšit po
vybudování nových výjezdových stanovišť
v Nejdku, Horním Slavkově a Žluticích.
Navíc premiér slíbil pomoc s investicí do
nákupu vrtulníku pro leteckou záchrannou
službu, která zatím v regionu chybí. O pro-
vozní náklady letecké záchranky by se posta-
ral kraj,“ říká náměstek hejtmana Petr
Horký.

V počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí
zaujímá Karlovarský kraj poslední místo
v České republice. Gross vyjádřil podporu
snaze zřídit v kraji pobočku pedagogické
fakulty, která by vychovala budoucí učitele,
kterých je v celém regionu zatím na všech
typech škol nedostatek.

„Při své návštěvě se premiér zajímal také
o rozvoj lázeňství a cestovního ruchu.  Čtvr-
tina všech návštěvníků České republiky tráví
část svého pobytu v Karlovarském kraji a to
zejména v lázních. Nezapomněl ani na sliby
ohledně revitalizace území zasažených těž-
bou hnědého uhlí. To se týká zejména Soko-
lovska, které podle premiéra mezi těžbou
zasažená území patří a mělo by se dočkat
finanční pomoci od státu,“ rekapituluje pre-
miérovu návštěvu náměstek Horký. 

RED

Premiér: „Karlovarský kraj podpořím“
Při návštěvě Karlových Varů na konci října premiér Stanislav
Gross vyjádřil podporu kraji ve čtyřech oblastech. Do roku 2010
by podle něj měla být dokončena výstavba rychlostní silnice
Praha – Karlovy Vary. Vláda letos v dubnu přijala usnesení, kte-
rým uložila ministerstvu dopravy zajistit dokončení této akce.

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY
5. 11. 2004 14.00–22.00
6. 11. 2004 8.00–14.00

Prezident: „HEJTMANI 
VE FUNKCÍCH OBSTÁLI“

Vaše krajské vlády jsou občanům
blíže, než vláda centrální.

KRAJ DOKÁZAL ŘEŠIT TO, CO NIKDO PŘEDTÍM
Hejtman Josef Pavel rekapituluje uplynulé období

Premiéra Stanislava Grosse přivítal v Karlových Varech náměstek
hejtmana RNDr. Petr Horký (ČSSD).



Informace z úřadu KARLOVARSKÝ KRAJ strana 2 | Listopad

www.kr-karlovarsky.cz

inzerce

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

SC
-1

02
05

/1

lovo zastupiteleS

Vážení čtenáři,
díky Vašim hlasům odevzdaným pro kan-

didátku ODS v krajských volbách v roce
2000  jsem náměstkem hejtmana Karlovar-
ského kraje s pověřením řídit tři odbory:
Dopravy a silničního hospodářství, regionál-
ního rozvoje a životního prostředí a země-
dělství, a to těch činností, které kraj vyko-
nává v samostatné působnosti, kde o tom,
co, jak a za kolik se bude dělat, rozhodují
volení zastupitelé v souladu se zákony
republiky, schváleným rozpočtem a ve pro-
spěch občanů kraje. Pominu-li mnohoznač-
nost  pojmu „ve prospěch občanů kraje“,
jasné a stručné zadání. Z toho, co na zákla-
dě svých kompetencí mohu spoluvytvářet
a ovlivňovat, se občana nejvíc bezprostřed-
ně dotýká, viditelně a hmatatelně, stav sil-
nic, jejich údržba, opravy, rekonstrukce,
modernizace a výstavba. Silnice II. a III.
třídy před dvěma lety převedl stát zákonem,
možná proto, aby se zbavil zodpovědnosti za
jejich stav, do oktrojovaného vlastnictví
krajů. Oktrojovaného proto, že finanční pro-
středky  nezbytné pro řádný výkon vlastnic-
kých práv, nejsou vlastním příjmem kraje,
ale do rozpočtu Krajských správ a údržeb
silnic (KSÚS) se dostávají jako účelově váza-
ná dotace ze Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI) a o jejich výši nerozhodu-
je kraj, ale fond, v jehož orgánech nemají
kraje žádné zastoupení. Dálnice, rychlostní
komunikace a silnice I. třídy jsou ve vlast-
nictví státu a jedinou možností kraje, jak
ovlivnit jejich stav, je politický vliv a samo-
zřejmě, alespoň ve standardních demokraci-
ích předpokládaná, odborně fundovaná
a korektní spolupráce představitelů státu
a krajských samospráv. Analýza současného
stavu by byla jistě zajímavá, z pohledu obča-
na však nic neřešící, a proto se pokusím  for-
mulovat realistickou vizi s ohledem na stav
stavební připravenosti a disponibilní finanč-

ní zdroje, co pozitivního lze na silnicích
v Karlovarském kraji zhruba do roku 2010
očekávat.  

Na silnicích ve vlastnictví státu
Vrcholí výstavba obchvatu Ostrova, byla

zahájena dostavba průtahu Karlovými Vary,
bude pokračovat rekonstrukce silnice
v úseku  Kamenný Dvůr - Karlovy Vary
a Karlovy Vary – hranice. Je připravena
výstavba obchvatu Božího Daru a řada dal-
ších modernizací silniční sítě v kraji. Za veli-
ce pozitivní považuji vznik Krajského ředi-
telství silnic a dálnic se sídlem v Karlových
Varech. 

Na silnicích ve vlastnictví kraje
Dokončují se souvislé opravy silnic Karlo-

vy Vary – Nejdek a Nová Role – Chodov,
v roce 2005 budou souvislé opravy pokračo-
vat na silnici v úseku Nové Sedlo – Loket –
Horní Slavkov –
Krásno – Bečov,
Bečov – Mni-
chov a Sokolov
– Lítov, bude
p o k r a č o v a t
rekonstrukce sil-
nice ve směru
Karlovy Vary –
Kyselka, a bude
z a h á j e n a
I. etapa
obchvatu
Sokolo-
va. Na tu
o v š e m
musí navá-
zat i druhá
etapa včetně
o b c h v a t u
S v a t a v y
a napojení

firmy Eastman. Samostatnou kapitolou je
pak rekonstrukce celého silničního spojení
ve směru Karlovy Vary – Potůčky a opatře-
ní, která vyplynou s koncepce modernizace
silniční sítě v trojúhelníku Žlutice – Toužim
– Teplá, jejíž zpracování považuji za nezbyt-
né. Zmiňuji se pouze o zásadních, investičně
nejnáročnějších akcích ve vztahu k výše
uvedenému časovému horizontu. Ve finanč-
ním vyjádření lze uvedené akce ocenit část-
kou cca 3,75 miliardy korun. Zajištění finan-
cování bude ležet plně na bedrech kraje
a tvrdím, že nikdo, opakuji nikdo, mu v této
věci nepomůže. Stejně tak je mi jasné, že
i silnice do těch nejmenších vísek je nezbyt-
né udržet v provozu bez obligátních větších
či menších výtluků a otázka, kdeže na to vzít
peníze, je pro občana otázkou irelevantní.

Kraj vlastní „své“ silnice dva roky. Není
vůbec jednoduché korektně zmapovat jejich
stavební stav, navrhnout a prosadit nezbyt-
ná opatření, zajistit jejich stavební přípravu
a navíc zajistit financování v potřebné výši
a čase. Kdo to někdy dělal, pochopí, kdo ne,
inu, má vždy možnost si to jít zkusit sám.
Naděje, že to nejen „přežije“, ale bude mít
i úspěch, vždy existuje a umírá poslední. 

Přeji
Vám poho-

dlnou a bez-
pečnou jízdu po
silnicích Karlo-

varského kraje a vždy
šťastný návrat domů.  

„Vyzval jsem dopisem minist-
ra obrany k pokračování jednání
ve věci požadavků obcí sousedí-
cích s vojenským újezdem Hra-
diště. Protože se doposud nepo-
dařilo dosáhnout řešení problé-
mů obcí, které žádají úpravu
hranic vojenského újezdu napří-
klad z důvodů navrácení histo-
rického majetku, obnovení
původního rozsahu území obcí
před vznikem vojenského újez-
du, obnovení možností rozvoje
obcí či ochrany pramenů, je
nutné pokračovat v příslušných
aktivitách a navázat tak na pře-
dešlá setkání zástupců Karlovar-
ského kraje a Ministerstva obra-
ny za účasti obcí, která by otev-
řela možnosti řešení problému,“
říká hejtman Josef Pavel. 

Již v roce 2002 na základě
podnětů obcí, které sousedí
s vojenským újezdem Hradiště,
byla Karlovarským krajem zahá-
jena jednání směřující k napra-
vení vzniklých rozporů a k pří-

padné změně hranic vojenského
újezdu. Požadavky obcí byly
předloženy na výjezdním zase-
dání vlády v Karlových Varech
a tehdejší ministr obrany proje-
vil ochotu řešit oprávněné poža-
davky obcí. „Uskutečnila se dvě
jednání mezi představiteli minis-
terstva obrany a kraje za účasti
starostů příslušných obcí. Podle
sdělení zástupce obcí následova-
lo předání konkrétních požadav-
ků obcí.  Z dostupných informa-
cí ale vyplývá, že nebylo dále
pokračováno v řešení směřující-
mu k případné změně zákona
o zajišťování obrany České
republiky, který řeší vymezení
hranic vojenských újezdů,“
dodává hejtman Pavel.

Karlovarský kraj vyjádřil
ochotu zorganizovat potřebná
setkání všech stran za účasti
obcí vznášejících své požadavky,
které jsou v současnosti zastu-
povány zájmovým sdružením
právnických osob Vladař.       RED

Hejtmani slíbili ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové, že budou
spolupracovat na vytvoření sítě nemocnic a poskytnou připomínky
ke koncepci resortu, kterou ministryně chce předložit v listopadu.
Emmerová po setkání s hejtmany řekla, že představitele krajů požá-
dala o společný postup při tvorbě racionální sítě nemocnic.

„Pro mě je to za poslední roky čtvrtý ministr zdravotnictví, se kte-
rým jsme jednali, a pokaždé slyšíme něco jiného, bohužel mnohdy
velmi vzdáleného od praktického života. Slyšeli jsme vize, o kterých
lze diskutovat měsíce nebo roky, ale nedostali jsme odpověď na
základní problémy v oblasti financování zdravotnického systému.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) avizuje deficit v řádu několi-
ka miliard korun. Když jsem chtěl vědět, kde vezmeme peníze na
výplaty zaměstnancům nemocnic, pokud VZP přestane za výkony
platit, dočkal jsem se jen hrobového ticha,“ říká hejtman Josef Pavel.

Kraje převzaly od státu osm desítek nemocnic, čtvrtinu z nich již pře-
vedly na obchodní společnosti, aby tak řešily jejich zadlužené hospoda-
ření. Ministryně s tím nesouhlasí, ale krajům to nevytýká. Zákon o nezis-
kových nemocnicích dosud není, a tak kraje jinou možnost neměly.

Kdy bude metodika hotova a kdy se znovu ministryně s hejtmany
sejde, není zatím jasné. „Představa koncepce zdravotnictví formou
zestátňování je jiná cesta, než jakou jsme zvolili my. Za necelý rok od
přechodu nemocnic na obchodní společnosti jsme už získali nějaké
zkušenosti a výsledky. Jsem rád, že jsme problém zadlužených nemoc-
nic dokázali řešit. Nevím, co si ministerstvo představuje pod racionální
sítí nemocnic, navíc jsme jako Karlovarský kraj poněkud mimo tyto
úvahy, protože jsme se vydali cestou obchodních společností, která se
nám osvědčila,“ uzavírá hejtman Josef Pavel.                                     RED

Co se podařilo v oblasti lid-
ských zdrojů?

Tato oblast v sobě skrývá širo-
kou paletu problémů. Začínají na
nás doléhat negativní důsledky
tržního hospodářství, mezi které
patří stoupající nezaměstnanost.
Snažíme se všem, kteří mají
zájem pracovat, poskytnout mož-
nost rekvalifikace, musí ale být
flexibilní a schopní za prací třeba
dojíždět. Rada pro rozvoj lidských
zdrojů, která je složena ze zástup-
ců úřadu, podnikatelské sféry
a úřadů práce, posuzovala desítky
projektů na vytvoření nových pra-
covních míst nebo na nejrůznější
rekvalifikační kurzy, které by
měly získat finance z evropských
fondů nebo státních grantů. 

Kraj se stal zřizovatelem
řady škol. Co považujete za
největší úspěch?

Podařilo se nám školství stabi-
lizovat. Nešli jsme dramatickou
cestou rušení škol jako jiné
kraje. Nelze ale zavírat oči před
klesající populační křivkou. My
tento problém řešíme
tak, že jsme slouči-
li některé školy
a jiné podobný
osud čeká. Roz-
hodně ale nebu-
deme žádné
obory rušit, nao-
pak vznikají

obory nové, včetně rozšíření
nabídky studia na víceletých
gymnáziích. V kraji vznikly také
pobočky několika vysokých škol,
o dalších intenzivně jednáme.

Na závěr zbylo téma nejožeha-
vější, a tím je zdravotnictví.

Ano, to jsou především
v poslední době tolik diskutova-
né nemocnice. Zdůrazňuji, že
jsme bývalé okresní nemocnice,
které na kraj převedl stát, nezpri-
vatizovali, ale převedli jsme je do
režimu obchodních společností
a mohu konstatovat, že v součas-
né době všechny tři nemocnice
hospodaří v účetním zisku. Pro
rychlou záchrannou službu
dobudováváme síť výjezdových
stanovišť, která by měla dokon-
čena v roce 2006. Lékařské služ-
by první pomoci jsme zreduko-
vali na tři v každém okresním

městě, což je z hle-
diska jejího vytí-

žení dostateč-
ný počet. 

RED

O
dborníci z oboru chi-
rurgie a traumatolo-
gie, kteří posuzovali
na žádost Karlovar-
ského kraje postup

lékařů při záchraně života Ivana
Hlinky, vytkli karlovarské
nemocnici jen dispoziční řešení
areálu, které zdržuje nutná
vyšetření. Vysvětlení nedostatků
ve zdravotní dokumentaci, které
znalcům podali ředitelé nemoc-
nice a záchranky, lékařští exper-
ti akceptovali.    

„To, že byly odběry a objedná-
ní transfúze provedeny v časové
tísni na úrazové ambulanci
a zápis až dodatečně na jednotce
intenzivní péče, lze akceptovat,“
citoval názor odborníků hejtman
Josef Pavel.

Podobně přijatelná byla
i vysvětlení dalších výhrad, které
se dokumentace týkaly. Jediná
výtka padla na uspořádání karlo-
varské nemocnice, kdy sonograf,

oddělení RTG a počítačový
tomograf (CT) nejsou dostateč-
ně blízko u sebe.

V konkrétním případě by sice
rychlejší dostupnost sonografu
zřejmě Hlinkovi život nezachrá-
nila, ale podle stanoviska odbor-
níků by sonograf a CT měly být
v jedné budově s chirurgickou
a úrazovou ambulancí.

„Budeme se ještě zabývat tím,
jestli by bylo technicky možné
uspíšit tu část plánované rekon-
strukce, která se týká centrální-
ho příjmu. Žádné zásadní poru-
šení povinností ale nebylo shle-
dáno a kraj proto nebude poža-
dovat žádné postihy vůči ředite-
lům nemocnice a záchranky
nebo jejím podřízeným. Závěry
odborníků, které si kraj nechal
zpracovat, definitivně ukončily
šetření lékařského postupu kar-
lovarských zdravotníků v přípa-
dě Ivana Hlinky.“ dodává Josef
Pavel.                                     RED

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

Hejtmani neodmítli spolupráci 

MINISTRYNI ZDRAVOTNICTVÍ 

Je čas na bilancování

Odborníci vytkli nemocnici 

JEN DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

PODNIKATELÉ V LÁZNÍCH NAVAZOVALI KONTAKTY

P
odnikatelé v cestovním
ruchu, lázeňství a gastro-
nomii z Čech, Německa,
Slovenska a Rakouska se
sešli na setkání Perspek-

tiva 2004 ve Františkových Lázních.
Cílem akce byla nejen výměna zku-
šeností, ale také navázání nových
kontaktů a spolupráce. Součástí
konference byla i prezentace téměř
tří desítek německých firem. „Pre-
zentovaly se více než čtyři desítky
českých firem. Pro podnikatele byla
připravena kooperační burza, na
které podnikatelé z obou stran dnes
už téměř neexistující hranice hleda-
li obchodní partnery,“ říká náměs-
tek hejtmana Petr Horký, který se
setkání podnikatelů ve Františko-
vých Lázních zúčastnil.

Náměstek hejtmana Petr Horký měl  v uplynulém období na staros-
ti resorty rozvoje lidských zdrojů, školství a zdravotnictví. Podle něj
odvedl kraj za první čtyři roky své existence kus práce.

O vojenském újezdu
Hradiště se opět jedná
Karlovarský kraj  na základě opakovaného podnětu osmi obcí,
které sousedí s vojenským újezdem Hradiště obnovil jednání
s Ministerstvem obrany. Toto jednání má dosáhnout řešení poža-
davků dotčených obcí na změnu hranic vojenského újezdu.

RNDr. Petr Horký 
(ČSSD)

FOTO MF DNES, MARTIN STOLAŘ
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Jeden z největších karlovarských výrobců 
a prodejců malířských a fasádních nátěrů

Karlovy Vary

Karlovy Vary

nejen naše výrobky zakoupíte na podnikové prodejně stavebnin, ale také veškerý stavební mate-
riál – tvárnice YTONG, cihlové bloky POROTHERM, suché směsi, cement, vápno, obklady, dlažby,
zateplovací systémy, sádrokartony, vany a hydromasážní systémy, baterie...

www.kessl.cz

Jáchymovská 51 

KARLOVY VARY -

BOHATICE 

Tel. 353 226 343

www.kessl.cz

Jáchymovská 51 

KARLOVY VARY -

BOHATICE 

Tel. 353 226 343

v karlovarském regionu NOVÝ HLAVNÍ PARTNER
firmy                       - JEDNIČKY V CIHLÁŘSKÉM PRŮMYSLU V ČR

inzerce

Oslavte tento úspěch s námi
a využijte speciálních zaváděcích cen,
které pro velký zájem platí 
až do konce listopadu 2004

STAVEBNINY
… a to se vším, co z toho vyplývá:
SUPER CENY
ŠIROKÝ SORTIMENT SKLADEM
GARANTOVANÝ SERVIS

KOUPELNY rekonstrukce i novostavby
BAZÉNY vnitřní i venkovní

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

Kompletní dodávky 
od projektu po realizaci

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

SC-10209/1

SC
-1

02
10

/1

NÁKUP A PRODEJ PIAN A PIANIN
OPRAVY • LEASING • PRODEJ

DOPLŇKŮ • KOMPLETNÍ SERVIS
• DOPRAVA • 

ZÁRUKA OD 1 DO 5 LET

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

www.skoda-auto.cz

SIMPLY CLEVER

www.kr-karlovarsky.cz

SC
-1

02
00

/1

SC-10211/1

Dokončení ze strany 1

Karlovarský kraj má nejnižší
průměrné vzdělání v České

republice, a proto ze všech sil podpo-
rujeme vznik nových vysokoškolských
pracovišť, státních i nestátních. Zápa-

dočeská univerzita má ekono-
mickou fakultu v Chebu,
ve spolupráci s krajem
otevřela pobočku strojní
fakulty v Sokolově a při-
pravujeme pracoviště
fakulty pedagogické
v Karlových Varech.
V Mariánských Láz-
ních funguje pracoviš-
tě 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy,
studijní obor fyziote-
rapie. 

První soukromou
institucí v kraji byla

Vysoká škola Karlovy
Vary, kterou podporuji již

od jejího vzniku. Kraj také
stál u vzniku pracovišť Vysoké
školy hotelové v Karlových
Varech a Vysoké školy J.

A. Komenského v Sokolově, a o další bude-
me usilovat i v budoucnu.

Nejvíc se mluví o zdravotnictví. Proč
kraj neposlouchá výhrady ministerstva
zdravotnictví, kterému se nelíbí priva-
tizace nemocnic?

Ano, všímám si toho, ministerstvo zdravot-
nictví je hodně slyšet. Očerňuje kraje, hrozí
kolapsem zdravotnictví, a úmyslně lže.
Musím jednání kraje bránit. Nemocnice niko-
mu neprodáváme, jejich stoprocentním maji-
telem je pořád kraj, jen jsme změnili jejich
formu na společnosti s ručením omezeným.
Tak můžeme daleko lépe nastavit a ohlídat
jejich hospodaření, dáváme větší zodpověd-
nost, ale také větší volnost v jednání jejich
vedení. Tím se nám podařilo zabránit tomu,
aby nemocnice vytvářely obrovské ztráty jako
v dobách, kdy je vlastnil stát. Nyní hospodaří
bez deficitů, a to vše bez omezení zdravotnic-
ké péče v kraji a bez rušení nemocnic. 

Tato vláda, která na plakátech hlásá, že to
myslí upřímně a že jde proti skepsi, dokázala
svůj přístup například v Plánské nemocnici.
Ta měla stejné výchozí postavení jako naše
nemocnice. Krajské nemocnice byly trans-
formovány, a fungují i dnes. Plánská nemoc-

nice tuto šanci nedostala, místo toho byla
ministerstvem zrušena. Nevím proto, proč to
samé ministerstvo dnes varuje před kraji.
Naopak, pro české zdravotnictví je nebezpeč-
né ono samo. Největším problémem zdravot-
nictví v naší zemi totiž není to, kdo vlastní
nemocnice, ale systém financování zdravotní
péče, který přivádí všechny nemocnice do
potíží. Nestačí „myslet to upřímně“, je potře-
ba „dělat to rozumně“. Kraj zdědil i záchran-
nou službu. Její stav také vyžadoval okamži-
tou akci. Proto jsme investovali do nových
sanitek, a do roku 2006 vytvoříme nová
výjezdní stanoviště v Nejdku, Horním Slav-
kově a Žluticích a rekonstruujeme stanoviště
v Mariánských Lázních a Aši. Tím bude
konečně zaručena včasná, kvalitní a všude
dostupná zdravotní péče pro celý kraj.

Myslíte si, že to všechno dokáže ospra-
vedlnit další armádu úředníků, těch
krajských?

Není to další armáda úředníků. Kraje pře-
vzaly mnoho kompetencí od státu a zanik-
lých okresů. Smyslem krajů je decentraliza-
ce a větší demokracie ve správě regionál-
ních věcí. Rozhodovat o nich mají lidé, které
si občané krajů zvolí, a kteří přímo ve svém

kraji a mezi jeho občany žijí. To se stalo,
a je to skutečně změna k lepšímu. Předsta-
vitelé krajů si nemohou dovolit špatně řídit

nemocnice, školy, silnice, veřejnou dopra-
vu, ústavy sociální péče, životní prostředí,
a mnohé další věci. Nám hejtmanům by to
totiž naši spoluobčané, na rozdíl od ministrů
kdesi v Praze, pěkně „vytmavili“.

Kraje se dokázaly v uplynulých čtyřech
letech postavit mnohým problémům, které
žádná vláda do současné doby neřešila. Je
to logický důsledek reformy. Vláda by měla
reformu dokončit tím, že přestane duplicit-
ně řešit problémy, které jí už nepřísluší.
Díky tomu může splnit své sliby, zmenšit
svůj aparát, místo aby jej neustále rozšiřova-
la a zakládala nové úřady. Jinak byla celá
reforma zbytečná.

Jste jako první hejtman Karlovarského
kraje na své úspěchy pyšný?

To nejsou jen moje úspěchy! Na řízení
kraje jeden člověk přece nestačí. Je to
úspěch obrovského týmu tvrdě pracujících
lidí, krajských zastupitelů, pracovníků kraj-
ského úřadu, starostů obcí a měst, ředitelů
a pracovníků krajem spravovaných institucí.
Každý z nich nese na tomto společném
úspěchu svůj díl. A já bych jim chtěl oprav-
du z celého srdce za to, co náš kraj dokázal,
poděkovat.                                                  RED

K
raj v regionu uzavřel
dohodu o spolupráci
s Regionální hospo-
dářskou komorou
Poohří, kterou obě

strany pravidelně vyhodnocují.
Dohoda má 20 bodů a týká se
řady oblastí. Patří mezi ně třeba
společné prezentace podnikatel-
ské sféry a kraje, přípravy na
čerpání dotací z evropských
fondů nebo poradenské činnosti. 

„Nejedná se pouze o formální
dohodu. Její plnění přináší podni-
katelům konkrétní výhody. Mezi
ně patří nový projekt společného
internetového hospodářského
portálu Regioport (www.regio-
port.com), který slouží jako
databáze pro české a německé
podnikatele. Letos ho Karlovar-

ský kraj podpořil částkou 100
tisíc korun. Peníze poslouží
k úhradě ročního licenčního
poplatku a na některé náklady
spojené s jeho provozem. Portál
využijí podnikatelé na obou stra-
nách hranice k navázání obchod-
ních vztahů. Slouží k vyhledání
vhodného obchodního či koope-
račního partnera nebo k rozvoji
stávajících kontaktů. Je určen
nejen podnikatelům, ale i inves-
torům, učňům, studentům a také
zaměstnancům firem,“ říká vice-
hejtman Jan Zborník.

Vytvoření portálu by mělo při-
spět ke zvýšení konkurence-
schopnosti podniků působících
na území zúčastněných regionů
a ke zvýšení atraktivity regionů
z hlediska investičních záměrů.

Díky smlouvě mezi krajem
a komorou mají podnikatelé do
portálu přístup zdarma.

„Nyní se také připravuje gran-
tové schéma na podporu malých
a středních podnikatelů, které
bude rozděleno do dvou katego-
rií. Jedno schéma bude pro drob-
né podnikatele s deseti zaměst-
nanci a druhé pro podnikatele
zaměstnávající od 11 do 250 lidí.
V listopadu by měly být granty
vyhlášeny. Krajský úřad vyčlení
prostředky pro podnikatele, aby
si mohli zpracovat žádosti,“
dodává Jan Zborník.

Hejtman Josef Pavel hodnotí
spolupráci s podnikatelským
sektorem jako oboustranně pro-
spěšnou: „Naším hlavním úko-
lem je spoluvytvářet s obcemi
podnikatelské prostředí. A to se
nám snad daří. Spolupracujeme
ve všech oblastech, ať už je to
zajištění dopravní obslužnosti
nebo vzdělávání nových odborní-
ků,“ říká hejtman Josef Pavel.

RED

Z
měny v cenových tarifech v integrované dopra-
vě Karlovarského kraje vstoupily v platnost 
k 1. říjnu letošního roku. Jedná se o různé slevy

v jednotlivých pásmech.
„V prvním pásmu je to sleva ze stávající ceny na 350

korun, v druhém pásmu činí sleva zhruba 11 %. Jed-
ním z důvodů slevy bylo to, že jsme nemohli úplně
přesně odhadnout ztrátu, která vzniká například i tím,
že na měsíční jízdenku lze cestovat za stejnou cenu
neomezeně. Náklady na dopravu ale s opakovaným
počtem jízd stoupají, takže jsme museli počkat, jak
bude situace vypadat v provozu. Dalším důvodem sní-
žení ceny za dopravu byly původní nedostatečné infor-
mace o slevách, které jednotliví autobusoví dopravci
poskytují vlastníkům čipových karet,“ říká 1. náměs-
tek hejtmana Jan Zborník.

Snížením ceny byl tento systém zrovnoprávněn.
Cílem integrovaného dopravního systému Karlovar-
ského kraje je poskytnout obyvatelům službu za tako-
vou cenu, která ho přesvědčí, že je výhodnější použít
veřejnou dopravu. 

„Příspěvky z veřejných rozpočtů, ať už státního či
krajského, jsou svým způsobem limitovány. V součas-
né době vynakládá Karlovarský kraj na příspěvcích na
základní dopravní obslužnost v linkové autobusové
dopravě formou účelové státní dotace ročně kolem
100 milionů korun. V příštích letech víc peněz očeká-
vat nemůžeme, přitom jízdné zdražovat nemůžeme,
aby zůstalo konkurenceschopné. Cílem systému je to,

aby i v malých obcích na výspách regionu byla dopra-
va realizována, ale menšími a tím pádem na provoz
úspornějšími autobusy. Směrem k velkým centrům
pak bude nutné přestupovat na autobusy větší. To sice
poněkud zkomplikuje cestovní komfort, ale nám tato
úspora umožní do budoucna udržet přijatelné jízdné.
Nelze to ale udělat ze dne na den,“ vysvětluje náměs-
tek Zborník.

Systém by v této podobě mohl do pěti let fungovat
naplno, bude ale muset být stále živý a přizpůsobovat
se vývoji života v regionu.                                          RED

Kraj a podnikatelé si vzájemnou
spolupráci pochvalují
Karlovarský kraj a podnikatelé si vzájemnou spolupráci v uplynu-
lých čtyřech letech pochvalují. Důležitou úlohu má podle podnikate-
lů krajský úřad hlavně při poskytování informací. Pozitivní roli
podle nich kraj sehrává i v pomoci při podávání žádostí o peníze
z různých fondů.

NA SOKOLOVSKU ZLEVNILA DOPRAVA

KRAJ DOKÁZAL ŘEŠIT TO, CO NIKDO PŘEDTÍM

Ing. Jan Zborník, vicehejtman (ODS)



GYMNÁZIUM OSTROV
Nabídka ke studiu

Ostrovské gymnázium je státní
škola, která poskytuje úplné
střední vzdělání s maturitou.

Je určena zejména zájemcům
o budoucí studium na vysoké
škole.V tomto školním roce
budou otevřeny dvě třídy osmile-
tého a dvě třídy čtyřletého studij-
ního oboru.

Ke studiu se mohou hlásit žáci

5. a 9. tříd nejen z Ostrova a okolí,
ale i z Karlových Varů. Mezi
oběma městy je velmi dobré auto-
busové i vlakové spojení,  kterého
využívají naši studenti z K. Varů
již dlouhodobě. 

Bližší informace Vám rádi
poskytneme na dni otevřených
dveří  15. 1. 2005 a na internetu  

na adrese www.gymostrov.cz.

OBCHODNÍ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Lužická 412, 353 24 Mariánské Lázně

tel.: 354 625 044, e-mail: skola@oaml.cz, www.oaml.cz

Studijní obory: Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Nabízíme: Certifikát ECDL
Státní zkoušky z psaní na klávesnici
Výuku 4 jazyků

Maturitní plesy                                             Den otevřených dveří
21. 1. 2005 Františkovy Lázně                             10. 12. 2004 od 8 - 11 hod.
5. 2. 2005 Mariánské Lázně                                  22. 1. 2005 od 9 - 11 hod.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
LOGISTICKÝCH SLUŽEB

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

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006

Profilace do logistických služeb
• čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou
Poštovní a peněžní služby 
Provoz a ekonomika dopravy zaměření logistika

Dny otevřených dveří: 30. 11. 2004, 11. 1. 2005
8-16 hod.

Společné informace: od 8.20 a od 15.20
Maturitní ples: 15. 1. 2005  Grandhotel PUPP

Adresa: Cheb, Baltazara Neumanna l, PSČ 350 11
Prezentace školy: www.sos-cheb.cz
Ubytování ve vlastním Domově mládeže, Cheb, Křížovnická 4
Stravování zajištěno ve školní jídelně

Nabízíme čtyřleté studium ve studijních oborech ukončené maturitou
41-41-M/001 agropodnikání se zaměřením na podnikání a služby
36-41/M001 pozemní stavitelství se zaměřením na ekologické pozemní stavitelství
63-41-M/004 obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby

Všechny studijní obory jsou zaměřeny podnikatelsky. Žáci se naučí zvládat práci s počíta-
čem, seznámí se s racionalizací administrativních prací, žáci mohou získat řidičské oprávně-
ní. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků (německý a anglický jazyk). Cílem
výchovně vzdělávací práce je naučit žáky podnikat, vychovat aktivní, průbojné, cílevědomé
a podnikatelsky založené absolventy. Stěžejními předměty jsou proto předměty ekonomické.
V průběhu studia na škole je možné složit státní zkoušky psaní strojem. Absolventi školy
nacházejí uplatnění v širokém spektru podniků a služeb studovaných oborů nebo pokračují
ve studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách.

Den otevřených dveří se koná 15. 12. 2004 a 12. 1. 2005 od 14.00 hodin.

Střední odborná škola, Cheb,
Baltazara Neumanna l

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Halová, 
telefon, fax: 354 422 706, e-mail: d.halova@sos-cheb.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. Lenka Cimrhaklová, telefon: 354 422 191

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

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

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

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

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

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

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
41-51-E/001 zemědělská výroba 
41-56-E/001 lesní výroba
23-68-E/001 technické služby v autoservisu
41-52-E/010 zahradnická výroba

1. SOUKROMÉ SOU DROGISTICKÉ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jediné soukromé SOU tohoto druhu v ČR nabízí žákům ZŠ

možnost získat výuční list v tříletých učebních oborech:

PRODAVAČ(-KA) DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ ( 66-51-H/006)
V učebním oboru prodavač (-ka) drogistického zboží získávají žáci vedle všeobecných znalostí (zde
je kladen důraz na výuku německého jazyka, německé konverzace a anglického jazyka) odborné zna-
losti např. v předmětech zbožíznalství, herba- byliny, technika administrativy, obchodní provoz, eko-
nomika, účetnictví, chemická laboratorní cvičení, foto atd.
Uplatnění absolventů je široké: prodavač v drogeriích, parfumeriích, zelených lékárnách,
ale i jako promotion, obchodní zástupce.
Nadstandard: v průběhu studia žáci pracují na svých specializacích. Pokud práci obhájí před 
komisí, získají na konci studia certifikát. Záštitu nad nimi převzal prezident Evropského drogistické-
ho svazu pan G. Fischer z Vídně.

ARANŽER(- KA) (66-52-H/001)
V učebním oboru aranžér(- ka) získávají žáci vedle všeobecných znalostí také znalosti a dovednosti
v předmětech jako např. odborné kreslení, písmo, foto, aranžování, dějiny umění, výpočetní techni-
ka, ekonomika. Žáci mají možnost uplatnit svojí kreativitu, fantazii, zručnost, samostatnost.
Uplatňují se jako samostatní aranžéři nebo pracovníci reklamních agentur.

Pro absolventy pak škola nabízí  nástavbové studijní obory zakončené maturitou:
VLASOVÁ KOSMETIKA a PROPAGACE.

PREZENTACE ŠKOLY - Drogistický den očima aranžérů 
Hotel Westend Mariánské Lázně: 25. listopadu 2004 od 11.00 do 16.00 hod.

Kontakt na adrese:
1. soukromé SOU drogistické, Ke Kostelu 83, Mariánské Lázně

tel./fax: 354 626 386, mobil 607 758 452, http://web.quick.cz/soudrog

Střední zemědělská škola
Karlovy Vary - DALOVICE
studijní obor AGROPODNIKÁNÍ

Přijímání uchazečů: 
na základě testu z přírodopisu učiva ZŠ; přijetí může zajistit prů-
měr z prvního pololetí 9. ročníku ZŠ do 1,60

Volitelné bloky předmětů
EKONOMICKÝ 

a  EKOLOGICKÝ; zahraniční
praxe; ekologické hospodaření;

výuka myslivosti, chovu koní 
a dendrologie; řidičské 

oprávnění B a T; internet

Dny otevřených dveří: 15. - 16. 11. 2004; 1. - 2. 12. 2004; 3. 2. 2005
tel: 353 223 129; www.volny.cz/szes.dalovice/hlavni.htm

SOU stravování a služeb,
Karlovy Vary, Ondřejská 56

Pro š.r. 2005/06 škola přijímá ke studiu následujících oborů:

Tříleté učební obory 
65-52-H/001 Kuchař
65-53-H/001 Číšník, servírka
29-56-H/003 Řezník-uzenář-prodej
66-51-H/017 Prodavač-průmyslového zboží

Dvouleté nástavbové studium
65-41-L/504 Společné stravování
(pro absolventy oborů Kuchař a Číšník )

Studium při zaměstnání dálkovou formou
65-53-H/001 Číšník, servírka
Přijímací zkoušky se budou konat pouze v případě, kdy počet uchazečů bude vyšší než
počet volných míst (pravděpodobně půjde o obory kuchař a číšník, servírka)

Informace: Tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439 
Email: soustravov@volny.cz, Internet: www.volny.cz/soustravov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17. 12. 2004 
od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary

(prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků)

Střední zdravotnická škola
a Vyšší zdravotnická škola Karlovy Vary

otevírá ve školním roce 2005/ 2006 obory :

Čtyřleté s maturitou:
- Zdravotnický asistent
- Zdravotnické lyceum

(jako příprava na studium specializace VOŠ, VŠ - zdravotnické obory, sociální
sféra, lékařská fakulta)

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

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

Škola má vlastní DM a školní jídelnu. 
Dny otevřených dveří ve všech budovách školy a DM :
26. 11. 2004  15.00–18.00 hod.; 27. 11. 2004 9.00–12.00 hod.
Maturitní ples školy :  18. 2. 2005  -  GH PUPP 

Informace na tel. čísle: 353 233 936 - paní Kočová

SOU automobilní a strojírenské
a Učiliště Ostrov
Dolní Žďár č. 43, PSČ 363 29

Ve školním roce 2005/2006 nabízí tyto studijní a učební obory:

Čtyřletý studijní obor s maturitou
Mechanik strojů a zařízení

Tříleté obory s vyučením:
Elektrikář - silnoproud                            Autoelektrikář
Automechanik                                              Zámečník

Nástavbové maturitní studium:
Autoelektronika

Informace na tel./fax: 353 613 229

Zároveň vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne
19. 11. 2004 (pátek) od 8.00 do 17.00 hod.
v K. Varech- Drahovicích, Sportovní 4 (areál ČSAD)
19. 11. 2004 (pátek) od 8.00 do 17.00 hod 

v Ostrově, Dolní Žďár č. 43 (areál Škoda)

SOKROMÉ SOU STAVEBNÍ A AUTOOPRAVÁRENSKÉ
Konečná 21, KARLOVY VARY

Dobrou volbou v oblasti vzdělávání pro vaše dítě, nebo možná přímo pro Vás, je SOUKROMÉ
SOU STAVEBNÍ A AUTOOPRAVÁRENSKÉ v Karlových Varech. Učiliště vychovává žáky letos
již dvanáctým rokem. SOU je zařazeno do sítě škol Ministerstva školství ČR. Po ukončení
vzdělávacího programu absolvent obdrží certifikát pro mezinárodní trh práce, který v sou-
vislosti se vstupem naší republiky do struktur EU nabývá důležitosti.

Učební obory (ukončení - výuční list) pro absolventy základních škol:
MALÍŘ AUTOMECHANIK
ELEKTRIKÁŘ LAKÝRNÍK (auto)
INSTALATÉR KLEMPÍŘ (auto)
TRUHLÁŘ PODLAHÁŘ
KLEMPÍŘ (stavební)

Studijní obory (ukončení - maturita) pro vyučené - nástavbové studium
denní: 2 roky, večerní: 3 roky

PROVOZNÍ TECHNIKA - pro vyučené ve strojních oborech
ELEKTROTECHNIKA - pro vyučené v elektro oborech
STAVEBNÍ PROVOZ - pro vyučené ve stavebních oborech

Ostatní vzdělávání ve spolupráci s živnostenským a pracovním úřadem
-rekvalifikace, kvalifikační zkoušky-

Návštěva školy je možná po telefonické domluvě v průběhu celého školního roku.
Telefon: 353 565 689, e-mail: info@sou-kv.cz,  www.sou-kv.cz 

Školní rok 2005/2006 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

TRIVIS - Soukromá veřejnoprávní akademie
T. G. Masaryka 1, Karlovy Vary, s.r.o.

Studijní obor:
VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA

- Čtyřleté denní studium pro žáky s ukončenou ZŠ
- Tříleté dálkové nástavbové studium

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

Oba druhy studia jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Informace o studiu získáte na adrese školy:
T. G. Masaryka 1/559 , 360 01 Karlovy Vary,Tel.: 353 585 603, e-mail: triviskv@mybox.cz

Dny otevřených dveří: 25. 11. 2004 od 16.00 do 19.00 hod., 13. 1. 2005 od 16.00 do 19.00 hod.

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

ŠKOLNÉ:
- pro denní studium činí 1750 Kč měsíčně (17 500 Kč ročně)
- pro dálkové studium činí 1250 Kč měsíčně (12 500 Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách:  první při podpisu Smlouvy o poskytnutí
úplného středního odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. červnu 
a 31. lednu příslušného školního roku. Školné je stanoveno s ohledem na výši cen
nákladů za první pololetí roku 2004. V případě růstu cen nákladů může být škol-
né v přiměřené míře upraveno.

Navštivte nás na výstavě Škola 2005 - Thermal K. Vary 9.-11. 11. 2004.
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SOU keramické a sklářské a U
Závodu Míru 144, 360 17 KARLOVY VARY

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

Škola má zažádáno o nové uměleckořemeslné obory.  

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

Den otevřených dveří - 27. 11. 2004  od 9.00 do 13.00 hod.
Telefon: 353 561 682, 353 562 962, 724 212 106, fax: 353 561 582

sou-keramika-kv@cmail.cz                  www.atlasskolstvi.cz 

Školní rok 2005/2006 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

- Velký výběr rovných i rohových
kuchyní a spořebičů na ploše 150 m2

- Grafické návrhy a cenové kalkulace 
na počkání a ZDARMA

- Dodácí lhůta 1 týden
- Záruka nejnižších cen
- Prodej na splátky bez navýšení ceny
- Doprava a montáž

Karlovy Vary
Horova 12 (na kruhovém objezdu v centru) 

tel./fax: 353 585 019 
mobil: 777 914 481

ZVEME VÁS DO NAŠICH PRODEJEN
KUCHYŇSKÝCH LINEK A SPOTŘEBIČŮ

Plzeň
Mikulášská třída 4 a 8 
(50 m nad Hl. vlak. nádražím)

tel.: 377 4567 22
mobil: 777 914 483, 777 914 484

po-pá: 10-18, so: 9-12, www.kuchyne-plzen.cz

!!AKCE!! Linka 1,80m
za 6.990,- Kč

Domažlice, Poděbradova 88
tel.: 379 720 025, mobil: 777 914 480 

 

OKNO? VRATA? ROLETU?        KALIBRA - TO NESPLETU!!!

systémy pro okna dveře
zimní zahrady

w w w . k a l i b r a . c z

VÝRAZNÉ

PODZIMNÍ SLEVY

Hroznětínská 183

KARLOVY VARY - OTOVICE

Tel. 353 505 515

Fax 353 505 517

VRATA

OKNA

ŽALUZIE

Bazény zapuštěné i nadzemní - prodej a realizace, bazénová
chemie, bazénové příslušenství, zastřešení bazénů
výřivé vany, sauny, solární systémy sezónní i celoroční

Moskevská 62, KARLOVY VARY
Tel./ fax 353 230 513
mobil: 777 003 891
www.pvpool.cz
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Specialista
na bazény

Prodejna:

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

tel. 353 229 029, 602 110 657
fax 353 236 552
e-mail: autosalon.seat@carsbad.cz

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

www.carsbad.cz

Seat finance od Škofinu •  www seat.cz •  SEAT info-line 800 130 303

CARS BAD, s.r.o. 
Truhlárská 14 
350 02 CHEB

ˇ

www.stararole.cz

Nové byty
v Karlových Varech

Termín dokončení: 
jaro 
2006

• 1 + kk až 4 + kk s balkonem
• rozměry bytů od 33,3 m2

do 101, 7 m2

• možnost pořízení bytu již 
od 179 620,- Kč + splátky 

• mimořádná nabídka financování
prostřednictvím úvěru bytového
družstva 

Informační centrum:
Bytová výstavba U vysílače
Stará Role
T. G. Masaryka 58/34 
(1. patro)
Karlovy Vary

tel./fax: 353 224 721
GSM: 737 200 011
e-mail: stararole@eube.cz

cena za m2 = 17.980,- Kč
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inzerce

MĚSÍČNÍK KRAJSKÉHO ÚŘADU
KARLOVARSKÉHO KRAJE.
VYCHÁZÍ OD ZÁŘÍ 2003. 

INZERCÍ U NÁS OSLOVÍTE
NEJŠIRŠÍ OKRUH

OBYVATEL 
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Inzertní oddělení - 
Roman Zápolský

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

e-mail: vary@consultants.cz

GRANTOVÁ SCHÉMATA KARLOVARSKÉHO KRAJE
V současné době příslušné odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
intenzivně pracují na činnostech, které jsou spojeny s realizací grantových
schémat Karlovarského kraje v rámci SROP, do nichž bude možné začátkem
prosince tohoto roku podávat Žádosti o poskytnutí grantu.
Karlovarský kraj připravuje realizaci těchto 6 grantových schémat:
1. Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky

slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje
pro období 2004-2006. Celkový objem veřejných prostředků (EU
+ČR) bude v 1. kole výzvy činit 62 149 172 Kč.

2. Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých
a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro obdo-
bí 2004-2006. Celkový objem veřejných prostředků (EU +ČR) bude
v 1. kole výzvy činit 33 464 939 Kč.

3. Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji. Celkový objem veřejných
prostředků (EU + ČR) určených pro 1. kolo výzvy bude činit 21 806 587 Kč.

4. Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovar-
ském kraji pro malé a střední podnikatele. Finanční prostředky sta-
novené pro první výzvu předkládání akcí pro Karlovarský kraj budou
činit 3 384 058 Kč. 

5. Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovar-
ském kraji pro veřejné subjekty. Finanční prostředky stanovené pro první
výzvu předkládání akcí pro Karlovarský kraj budou činit 7 896 151 Kč.  

6. Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlo-
varském kraji pro malé a střední podnikatele". Finanční prostředky
stanovené pro první výzvu předkládání akcí pro Karlovarský kraj
budou činit 38 736 122 Kč. 

Více informací na: www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj oznamuje, že přijímá žádosti o příspěvky z rozpočtu Karlovar-
ského kraje v oblasti kultury a sportu na rok 2005. Žádosti je nutno doručit na
předepsaných formulářích na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, resp. Odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy do 10. listopadu 2004. Žádosti došlé po tomto ter-
mínu nebudou do příspěvkového programu Karlovarského kraje zařazeny. For-
muláře a bližší informace lze získat na odboru kultury, památkové péče, lázeň-
ství a cestovního ruchu, tel. 353 502 328, 353 502 231 resp. Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, tel: 353 502 491 nebo na internetových stránkách
www.kr-karlovarsky.cz (dotace KK, oblast kultury a sportu).

Karlovarský kraj oznamuje vydání nové krajské publikace "Dějiny Karlovarského
kraje". Tuto knihu si zájemci mohou zakoupit přímo v pokladně KÚKK v budově
A Krajského úřadu Karlovarského kraje v přízemí kanc. 119/A, nebo ve všech
Krajských muzeích (Krajské muzeum Cheb, Krajské muzeum Karlovy Vary, Kraj-
ské muzeum Sokolov)

Cena 1 výtisku je 100,- Kč.
Bližší informace lze získat na odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, tel. 353 502 328.

K
rajský úřad Karlovarského kraje ozna-
muje, že bylo předloženo oznámení

a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Marián-
ské Lázně - Chebská ulice, nákupní centrum
KAUFLAND“.  Jedná se o nákupní centrum
s velikostí hlavní prodejny cca 2 800 m2, cel-
ková zastavěná plocha 5 252 m2. Objekt
obsahuje i další prodejní plochy koncesio-
nářů a skladové, technické a provozní záze-
mí včetně hygienického vybavení pro
návštěvníky. Součástí je parkoviště pro 380
vozidel a stavba nové okružní křižovatky na
ulici Chebská a rekonstrukce Husovy ulice.

V nákupním centru bude zaměstnáno  ve
dvou směnách 50 lidí. Stavba by měla být
zahájena v roce 2005 a ukončena v roce
2005. Oznamovatelem je InterCora, s.r.o.,
Plzeň. Zpracované oznámení záměru je
k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovar-
ského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství a na MěÚ Mariánské Lázně.
Vyjádření k oznámení je možné zaslat nej-
později do 9. listopadu 2004 na Krajský
úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
360 21  Karlovy Vary.

K
rajský úřad Karlovarského kraje ozna-
muje, že bylo předloženo oznámení

a zahájeno zjišťovací řízení záměru „Výstav-
ba okresního ředitelství Policie ČR Cheb“.
Jedná se o přestavbu bývalého vojenského
areálu na areál využitelný pro organizační
složky Policie ČR (demolice, rekonstrukce,
novostavba hlavní budovy a parkoviště pro
přibližně 116 automobilů). Celková plocha
areálu v katastrálním území Cheb činí 4,2
ha. Celkové náklady ze státního rozpočtu se
předpokládají ve výši zhruba 600 milio-

nů Kč. Stavba by měla být zahájena v roce
2005 a ukončena v roce 2007. Oznamova-
telem je Policie ČR, zastoupená společnos-
tí RAVAL, v.o.s, Plzeň. 
Zpracované oznámení záměru je k nahléd-
nutí na Krajském úřadě Karlovarského
kraje, odbor životního prostředí a zeměděl-
ství a na MěÚ Cheb. Vyjádření k oznámení
je možné zaslat nejpozději do 7. listopadu
2004 na Krajský úřad Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. 

K VÝSTAVBĚ NOVÉHO AREÁLU POLICIE ČR V CHEBU 
SE OBČANÉ MOHOU VYJADŘOVAT DO 7. LISTOPADU

K PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ KAUFLANDU 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

SE OBČANÉ MOHOU VYJADŘOVAT DO 9. LISTOPADU

Oznámení Karlovarského kraje

Oznámení Karlovarského kraje
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Karlovarský kraj oznamuje 
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K
onference představovala další z celé řady aktivit Karlo-
varského kraje v oblasti komunitního plánování a zavádě-
ní standardů kvality v sociálních službách, kdy vzájemné
propojování obou těchto oblastí v dalším formování nabíd-
ky sociálních služeb v kraji se ukazuje jako nezbytné. 

„Konference byla pořádána v rámci projektu Komunitní plánování
v Karlovarském kraji 2004 finančně podpořeného dotacemi Minis-
terstva práce a sociálních věcí a Karlovarského kraje. Program kon-
ference byl velmi obsáhlý a věříme, že pro všechny účastníky, kte-
rých bylo přihlášeno celkem 110, byl stejně tak zajímavý a užitečný,“
říká členka Rady Karlovarského kraje Ellen Volavková.

Dopolední program v obou dnech byl složen z prezentací jednotli-
vých zástupců krajů, obcí a nestátních neziskových organizací, kteří
se ve své praxi komunitním plánováním či standardy kvality v soci-

álních službách podrobně zabývají. Tématem byla proto především
vzájemná výměna zkušeností z jednotlivých oblastí a regionů. Odpo-
lední program dával ještě více prostoru pro diskusi v menších sku-
pinkách dle jednotlivých témat.

„O rozvoj komunitního plánování a standardů kvality v sociálních
službách usiluje Karlovarský kraj již téměř dva roky a vzhledem k již
dosažených výsledkům úspěšně. Za podpory kraje se obcím s rozší-
řenou působností podařilo mimo jiné zformovat rozšířené pracovní
skupiny složené ze zástupců městských úřadů, poskytovatelů soci-
álních služeb a jejich uživatelů a vydat přehledy poskytovatelů soci-
álních služeb na území svých měst. V současné době tyto obce již
dokončují první verze svých komunitních plánů zaměřených na roz-
voj sociálních služeb. Věříme, že konference byla dalším z úspěš-
ných kroků na naší cestě, jejímž cílem jsou kvalitní a dostupné služ-
by pro všechny občany kraje,“ dodává Ellen Volavková.

Karlovarský kraj ani jednotlivé obce ve svém úsilí neustávají a dále
se snaží zkvalitňovat nabídku sociálních služeb, které by poskytova-
ly klientům to, co opravdu potřebují a chtějí. 

RED

Obce v Karlovarském kraji většinou
považují kraj a krajský úřad za dob-
rého partnera. Pro malé obce byla
důležitá zejména pomoc při sesta-
vování územních plánů. Obecně se
podle starostů zlepšila komunikace
se státní správou. Pomoc krajského
úřadu je důležitá více u malých
obcí, shodují se starostové. 
„Významnou pomocí bylo to, že se
dotáhly do konce územní plány

a podařilo se pracovat na územních
plánech i malých obcí. Pomohlo
nám také připojení na internet.
Máme výhodu, že jsme nejmenší
kraj v České republice. Ale vím, že
pravidelné schůzky vedení kraje se
zástupci obcí, které fungují v Karlo-
varském kraji, nejsou jinde pravi-
dlem,“ říká starosta Božího Daru
Jan Horník. 
Pomoc kraje se projevila i po

povodních v roce 2002. Přestože
Karlovarský kraj byl ve srovnání
s jinými regiony postižen jen velmi
málo, poškozené komunikace
kolem Božího Daru nebo Potůčků
na Karlovarsku byly s pomocí kraje
rychle opraveny. Ačkoliv vznik krajů
nepokládali všichni za šťastný, i kri-
tici jejich vzniku připouští, že se
postupně podařilo vytvořit fungující
orgán státní správy. Obce velmi

oceňují to, že s nimi kraj komuniku-
je. Obecně je tok informací a komu-
nikace mezi krajem a obcemi velmi
dobrá. „Výhodou je i to, že řada obcí
má své zástupce v krajském zastu-
pitelstvu, a tak mají k informacím
ještě blíže. Je také třeba vzít
v úvahu, že kraj začínal před čtyřmi
lety na zelené louce. Z tohoto pohle-
du se kraj osvědčil,“ říká sokolov-
ský starosta Karel Jakobec.        RED

P
očátkem května  letošního roku obdržel hejtman Josef
Pavel žádost starosty obce Rovná  o poskytnutí  půjčky
obci ve výši 600 tisíc korun na úhradu nezaplacených

dodávek plynu a vody a elektrické energie. Prověřením stavu
v obci a vypracováním návrhů na řešení byl pověřen odbor
legislativní, právní a správních agend  krajského úřadu. 

„Výsledkem  prověrky bylo zjištění mimořádné situace,  kte-
rou obec nebyla schopna zvládnout. Problematika neuhraze-
ných závazků vznikla v obci Rovná po provedené plynofikaci
obce. Obec chybně odhadla své finanční možnosti a sjednala
provedení prací, které nebyly dobře finančně zajištěny. Po neús-
pěšných soudních sporech byla proti obci Rovná vedena  dvě
exekuční řízení, na jejichž základě nemohla obec nakládat se
svým majetkem, včetně nemovitostí a nesměla disponovat pro-
středky na svých účtech. Proto neplatila své závazky a hrozilo
přerušení dodávek plynu pro plynovou kotelnu obce, která
zajišťuje dodávky tepla a teplé vody i přerušení dodávek stude-
né vody do bytů,“ říká člen Rady Karlovarského kraje Jiří
Mutinský.

V době, kdy se kraj začal tímto problémem zabývat, dlužila
obec dodavatelské firmě, bance, státu i dodavatelům plynu, vody
a elektřiny. Neuhrazené závazky obce byly větší než 15 milionů.
V první fázi bylo nutné zahájit jednání s exekutory a následně
s rozhodujícími věřiteli. Na základě výsledků těchto jednání byl

orgánům kraje předložen návrh na poskytnutí krát-
kodobé bezúročné půjčky 1 milionu korun. 

„Rovné jsme půjčku do konce roku 2004 poskytli.
Získané prostředky použila na vyřešení první exeku-
ce a tím opět získala možnost disponovat finančními
prostředky na svých účtech. Zaplatila vodné a stočné za
a sjednala splátkový kalendář na úhradu plynu. Tím byly
zajištěny pravidelné dodávky vody a plynu v obci.
Následně na to byla sjednána dohoda s druhým
exekutorem a Katastrálním úřadem, na jejímž
základě  byly vytvořeny podmínky pro prodej
části nemovitého majetku obce, včetně
obecních bytů,“ dodává Jiří Mutinský.
Prodej tohoto majetku bude zahájen 16.
listopadu a pokračovat bude dokonce
letošního roku tak, aby obec uhladi-
la nezaplacené závazky druhé
exekuce a kraji vrátila
zapůjčený milion.
RED

O
d počátku roku 2003 se začal Karlovarský kraj starat
o svěřená zdravotnická zařízení, která na něj byla převe-
dena ze státu. Jednalo se o nemocnice v Chebu, Sokolo-
vě a Karlových Varech. Nyní máme příjemnou možnost
se podívat, co vše se podařilo udělat, jak se zkvalitnilo pří-

strojové vybavení a kvalita poskytované zdravotnické péče v kraji,
které bylo v předchozích letech

zanedbáváno.
Rok 2004 je prvním rokem

fungování  nemocnic jako
obchodních společností. Již

v loňském roce se nemoc-
nice vypořádaly s přecho-

dem ze státního sektoru
na nestátní. Z vlastnictví

státu do vlastnictví kraje.
Letos se pak jejich forma

změnila z příspěvkové
organizace kraje na společ-
nost s ručením omezeným,
jejímž 100% majitelem je kraj.

Tato změna je velmi
významná především

proto, že
nemocnice

lze pro-
v o z o -

v a t

podle obchodního zákona, který je jasně formulován, funkční již
mnoho let  a nemocnice tím byly postaveny na roveň ostatním
obchodním společnostem se všemi jejich výhodami. Vnímáme to
především v oblasti nákupů materiálu a služeb. Významný je také
fakt, že se nemocnice vymanily z centralistických nařízení státu,
které v posledních letech silně narušovaly stabilitu jejich hospoda-
ření. Skutečností, že nemocnice jsou 100% vlastněny krajem, je plně
zajišťována kontrola veřejnou správou. 

V nemocnicích se pod vedením kraje udály veliké změny. Podaři-
lo se zpracovat ve velmi krátké době mnoho dokumentů, vnitřních
nařízení, organizačních řádů, změn personálních na všech význam-
ných postech, přesunů oddělení a jejich racionalizace. Vše se pozi-
tivně odrazilo v práci jejich zaměstnanců a posuzování nemocnic
veřejností. Nemocnice jsou dnes pevnou součástí krajem garantova-
né sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Oddlužením na konci
roku 2003 se pak podařilo nastavit dobrý start na dráhu obchodních
společností. Tento dobrý trend se daří držet dosud.

Počet zdravotnických zařízení v kraji je přiměřený k počtu obyva-
tel. Je zde však velice důležitá odbornost a specializace, ke které
každá nemocnice postupně směřuje. Základní lékařská péče je však
zajištěna ve všech zařízeních. Zde je třeba objektivně říci, že své
místo v systému karlovarského zdravotnictví má i nemocnice ost-
rovská a městská v Mariánských Lázních. 

Do budoucna je vedle doplňování zdravotnické techniky a pro-
středků plánováno zlepšování zejména komfortu pobytu. Bude třeba
investovat do centrálních příjmů, vstupních bran do nemocnic. 

Všichni můžeme být spokojeni, že péče o nás a lidské zdraví patří
v našem kraji k těm nejlepším a z hlediska dlouhodobých i k priori-
tám  nejodpovědnějším. U nás prostě nemusíme mít obavu být
nemocný. Navíc nový vozový park automobilů záchranné služby
nám garantuje, že se k lékaři dostaneme včas. Pojďme v nastoupené
cestě společně pokračovat.

ING. MILOŠ PATERA, 

POSLANEC PS PČR (ODS)

„Po vzniku těchto problémů odstoupil starosta obce i několik
zastupitelů. Zastupitelé, kteří zůstali, nemohli pro svůj nízký počet
nového starostu zvolit. V takové situaci je ředitel krajského úřadu
povinen správce obce jmenovat. Správcem obce byl jmenován
zaměstnanec krajského úřadu Josef Král. Správa obce Stružná zahr-
novala též správu obcí Žalmanov, Nová Víska, Horní Tašovice
a Peklo,“ říká ředitel krajského úřadu Roman Rokůsek.

Veškeré náklady a osobní výdaje, které se správou obce v době
správy vznikly, nese Karlovarský kraj. Správce obce zabezpečoval
výkon přenesené působnosti a zákonem stanovené úkoly v samo-
statné působnosti obce. 

„Správce obce má zejména dvě základní povinnosti. Zachovat fun-
gování běžného života občanů obce a běžnou činnost obecního úřadu
v době, kdy  zastupitelstvo není ze zákona oprávněno rozhodovat
a zvolit si starostu a připravit nové volby v obci tak, aby bylo možné
zvolit nové zastupitelstvo a nového starostu.  Jsem přesvědčen, že
Josef Král  odvedl dobru práci. Spravované obce absenci zastupitel-
stva i starosty v podstatě nepocítily,“ dodává Roman Rokůsek. 

Začátkem října bylo
řádně zvoleno nové
zastupitelstvo
obce, které zvo-
lilo novou sta-
r o s t k u
obce.
RED

Poprvé od doby vzniku Karlovarského kraje vznikla v některé
z obcí kraje situace, na jejímž  základě  ředitel Krajského úřadu
Karlovarského kraje  jmenoval správce obce. Správce obce Stružná
byl jmenován v situaci, která vznikla po neshodách zastupitelstva
obce z důvodu závad zjištěných Finančním úřadem při čerpání stát-
ních dotací, které byly obci poskytnuty ve výši 9 milionů korun na
vybudování části kanalizace v obcích Žalmanov a Stružná. 

SPRÁVCE OBCE STRUŽNÁ 
ukončil svoji práci

Sociální služby komunitně a kvalitně
„Sociální služby komunitně a kvalitně“ je název celostátní konfe-
rence, kterou pořádal Karlovarský kraj společně s obecně prospěš-
nou společností Komunitní plánování ve dnech 26.-27. října v Soko-
lově.

Obce považují kraj za dobrého partnera

Rovná opět začne hospodařit

Karlovarské zdravotnictví se rychle uzdravuje

Češi, připojte se k velkému pro-
jektu, ve kterém zvou české rodi-
ny na oběd cizince žijící v České
republice. Pohostěte je u vás
doma typickým českým jídlem!
Cizinci, poznejte své české sou-
sedy, vedle kterých žijete!

„Projekt Rodina od vedle,
který podporuje Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, se
uskuteční 28. listopadu také
v Karlovarském kraji. Ti, kdo
mají zájem se projektu zúčastnit,
by měli kontaktovat občanské
sdružení SLOVO 21 nebo kraj-
ského koordinátora pro romské
záležitosti, národnostní menšiny
a integraci cizinců Pavla Vaculí-
ka,“ říká tiskový mluvčí Karlo-
varského kraje Tomáš Svoboda.
Projekt je realizován poprvé,
pokračování má být příští rok.

Kontakt:  
Pavel Vaculík, 353 502 522

pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 222 518 554, 222 511 434,

www.slovo21.cz 
(on-line přihlášení)

e-mail: slovo21@centrum.cz

RODINA OD VEDLE 

Konferenci zahájila členka krajské rady Mgr. Ellen Volavková (ODS)

SE SVÝM MAJETKEM

Dočasný správce obce Stružná Josef Král (vlevo) se podle ředitele kraj-
ského úřadu Romana Rokůska zhostil svého úkolu velmi dobře

Poslanec Parlamentu České
republiky Ing. Miloš Patera (ODS)

„Měli jsme ve vedení kraje s promýšlením a uskutečněním navržených opatření velmi mnoho práce a starostí. Bylo
nutné uplatnit právnickou odbornost a také schopnost přesvědčit věřitele o tom, že navrhovaná řešení jsou reálná,“
říká o pomoci obci Rovná krajský radní Ing. Jiří Mutinský (ODS)
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Kontakty
na Krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St - 800 - 1700

Út, Čt - 800 - 1500, Pá 800 - 1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

zástupce ředitele Krajského úřadu 
vedoucí odboru legislativního a právního

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann

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

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

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

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

vedoucí odboru kontroly
tel.: 353 502 215

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

olga.juristova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková

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

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

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

tel.: 353 502 461

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

PaedDr. Karel Černík
tel.: 353 502 443

karel.cernik@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

vedoucí odboru Krajský 
živnostenský úřad

Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313, fax 353 502 252
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

inzerce

„K vidění je mimo jiné parní i elektrická lokomotiva, které se používa-
ly na povrchových dolech, dále celý areál  cínového dolu v Krásně i s vyba-

vením, což je technická památka v tak zachovalém stavu, že to je v republice
málokde k vidění,“ popisuje novinku sokolovského krajského muzea náměs-

tek hejtmana Jiří Behenský.
Všechny exponáty pocházejí z Karlovarského kraje a dokumen-

tují nejen hornickou činnost spojenou s těžbou uhlí, ale také historic-
kou těžbu cínu, stříbra a dalších barevných kovů v regionu.

„Téměř polovina obcí v kraji má ve svých historických znacích
hornické symboly, a to o něčem svědčí,“  pokračuje Jiří Behenský.

Na rozšíření muzea v Krásně se kromě Sokolovské uhelné, a.s.,
podílel také Karlovarský kraj, který na zprovoznění nové expozice
uvolnil 1,5 milionu korun.

„Vybudování celého areálu už stálo 25 milionů korun, ale to jsou
investice rozložené do mnoha let, po která muzeum v Krásně

postupně vzniká. Obdobná muzea nabízí ještě Most a Ostra-
va, jinde podobná zařízení v takovém rozsahu neprovozu-
jí,“ dodává náměstek Behenský.

Podle něj by v příštím roce mohlo muzeum v Krásně
navštívit 20 až 30 tisíc lidí. Karlovarský kraj bude tuto
expozici propagovat na veletrzích cestovního ruchu, které
pravidelně navštěvuje po celé Evropě. Muzeum bude otev-
řeno i přes zimu, ale jen v pracovních dnech, o víkendech
pouze po telefonické domluvě. 

RED

V
irtuální návštěvu hradu
a zámku v Bečově připravili
pro návštěvníky jeho správ-

ci na webové adrese: 
www.cestujeme.cz/becov/. 
Na internetu tak mají lidé mož-
nost vidět nepřístupná místa
hradu, kam se při běžné prohlíd-
ce návštěvník nedostane.

„Bečov je perlou památek
v Karlovarském kraji, přesto je
zatím ve stavu, že nemůže být
zatím zpřístupněn celý. Vítáme
proto tuto možnost návštěvy,
protože náš region turisty potře-
buje a každá takováto aktivita je
pomáhá přitáhnout k nám,“ říká

náměstek hejtmana Jiří Behen-
ský.

Ti, kteří nemají přístup k inter-
netu, mohou nepřístupná místa
navštívit virtuálně přímo v Bečo-
vě. Na zámku je pro ně připraven
počítač, na kterém si mohou pro-
storové fotografie prohlédnout. 

Památkáři chtějí interiéry
hradu postupně zrekonstruovat
tak, aby zůstala zachována jejich
současná podoba. To by mělo
urychlit zpřístupnění celého
objektu a ušetřit peníze na
nákladné vybavení interiérů rep-
likami zařízení. 

RED

V minulém čísle jsme
omylem uvedli, že Karlo-
varský kraj a Hornický
spolek Barbora chtějí
oživit pro potřeby
cestovního ruchu bývalý
důl Svornost. Ten patří
Léčebným lázním Jáchy-
mov, a.s., a je pro veřej-
nost uzavřen. Turisté se
ale budou moci podívat
do šachty Barbora, která
s dolem Svornost těsně
sousedí. Čtenářům
a majitelům dolu se
omlouváme.              RED

V
Chebu se nedávno konal už
9. ročník jazzového festivalu

Jazz Jam Cheb. Tento festival
patří k pravidelným akcím,
které finančně podporuje Karlo-
varský kraj. 

„Rád bych poděkoval paní
Janě Fefferové, které se i  letos
podařilo připravit velice nároč-
nou dramaturgii. Navštívil jsem
koncert Emila Viklického, který
byl fantastický,“ říká náměstek
hejtmana Jiří Behenský.

Festival se konal tradičně
v Západočeském divadle
v Chebu a ve velkém sále Pro-
dukčního centra Kamenná. RED

D
o Sokolova se sjelo 75 zástupců obcí a měst z Karlovarského
kraje. Jeho představitelé při něm chtěli kronikářům zprostřed-
kovat nové informace a setkat se s kronikáři, kteří jsou

ve svém oboru vynikající.
„Kronikáři ze všech končin kraje projevili zájem o setkání se

svými kolegy a obrátili se na nás, zda jim můžeme takové setkání při-
pravit. Navázali jsme tak na aktivitu chebského muzea, které dříve
podobná setkání pořádalo,“ říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Kronikáři musí v dnešní době klást větší důraz na to, co se
v obecní nebo městské kronice objeví. V záplavě informací,
kterou umožnila moderní technologie, je přitom obtížné zazna-
menat jen to, co bude pro budoucí generace užitečné.

V Karlovarském kraji je význam kronik o to větší, že po odsunu
německého obyvatelstva byla návaznost kronik často přetržena. 

„Nedávno jsme křtili publikaci Dějiny Karlovarského kraje,
které se skládají z dějin jednotlivých obcí, a ty právě zaznamená-
vají kronikáři. Jejich práci považuji za velmi záslužnou,“ dodává
náměstek Behenský.

Karlovarský kraj by rád vyhlásil soutěž, která by ocenila nejlé-
pe vedené kroniky.                                                                    RED

Krajské muzeum Sokolov připravilo lákadlo pro turisty. Rozšířilo
svoji pobočku zaměřenou na dokumentaci hor-
nické činnosti, kde se podařilo
shromáždit řadu exponátů, které
darovala Sokolovská uhelná, a.s.

Sokolovské muzeum rozšířilo expozici v Krásně

DŮL SVORNOST 
NÁVŠTĚVNÍKY

NEPŘIVÍTÁ

Kronikáři mají víc práce

Bečov nabízí virtuální prohlídky 9. Jazz Jam Cheb

SC-10197/1 

Novou expozici muzea v Krásně si prohlédl hejtman Josef Pavel (druhý zprava).

Setkání kronikářů z Karlovarského kraje zahájil náměstek hejtmana Ing. Jiří Behenský (ČSSD)
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Co má krajský úřad společného
s odbornou zdravotnickou veřej-
ností?

Pro provozovatele zdravotnických
zařízení vystavuje krajský úřad regist-
raci nestátního zdravotnického zaříze-
ní. Registrace představuje oprávnění
k provozování zdravotnické činnosti
a musí ji mít každé nestátní zdravot-
nické zařízení. Pro příklad - nestátními
zdravotnickými zařízeními jsou  např.
nemocnice, jejichž zřizovateli jsou
kraje, obce, fyzické či právnické
osoby, dále zdravotnické záchranné
služby, lékárny, léčebny dlouhodobě
nemocných, dětské domovy pro děti
do 3 let, jesle, ambulantní zdravotnic-
ká zařízení jako např. praktičtí lékaři,
odborní lékaři, zubní lékaři, kliničtí
psychologové, poskytovatelé domácí
péče,  rehabilitační sestry aj. 

Co kromě registrace po úřadu
mohou zdravotníci požadovat?

Provozovatelům nestátních zdravot-
nických zařízení je určena i další čin-
nost krajského úřadu, a to vypisování
výběrových řízení na poskytování
zdravotní péče. Co tato činnost v praxi
znamená? Zdravotnické zařízení,
pokud chce uzavřít smlouvu se zdra-
votní pojišťovnou a tím si zajistit úhra-
dy za poskytnutou zdravotní péči,
musí absolvovat výběrové řízení, na
jehož základě se zdravotní pojiš-
ťovny rozhodnou, zda se zdravot-
nickým zařízením smlouvu uza-
vřou či nikoli. Krajský úřad zde
vystupuje v roli vyhlašovatele
výběrového řízení pro
všechny subjekty, jejichž
místem provozování zdra-
votnického zařízení je Kar-
lovarský kraj. 

Vyřídí veške-
rou činnost
odbor zdra-

votnictví na úřadu? 
S krajskými úředníky se můžete set-

kat i v terénu při provádění kontrolní
činnosti. Rozsah kontrolní činnosti je
odboru zdravotnictví dán právními
předpisy. Je prováděna kontrola skla-
dování a evidence návykových látek ve

zdravotnických zařízeních
a dále je kontrolováno

věcné a personální
vybavení zdravotnic-
kých zařízení u zdra-
votnických pracovní-
ků, u kterých nejsou

zřízeny profesní
organiza-
ce.

Dalším odborem, jehož služby občanům přiblíží ředitel Krajského úřadu Karlo-
varského kraje Ing. Roman Rokůsek,  je odbor zdravotnictví.
Spektrum činností poskytovaných odborem zdravotnictví  je velice široké a pro
přehlednost je lze rozdělit na služby určené odborné zdravotnické veřejnosti
a služby pro ostatní občany kraje.

Ing. Roman Rokůsek,
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje

C
elkem 63 sypačů má na letošní zimu v pohotovosti Krajská správa a údržba sil-
nic. S těmi budou silničáři udržovat ve sjízdném stavu přes 2 000 kilometrů sil-
nic v celém kraji, část vozů slouží jako záloha pro případy neočekávaných

poruch. Posypového materiálu mají silničáři dostatek, v případě déletrvající zimy jsou
připraveny prostředky na jeho dokoupení. Pro občany bude zajištěna nepřetržitá dis-
pečerská služba na centrálním dispečinku v Sokolově na telefonu: 352 356 199.

Zima může přijít 

K
arlovarský kraj vydal
především pro potře-
by škol knihu o histo-
rii regionu. Publikaci
by měly dostat rovněž

knihovny a v omezeném počtu se
patrně objeví také v běžném pro-
deji. Na knize s 207 stranami,
která vychází v nákladu kolem
dvou tisíc kusů, se podílel kolek-
tiv autorů z krajských muzeí
v Chebu, Sokolově a Karlových

Varech. Obsah zpracovali histori-
ci Jiří Beran, Stanislav Buracho-
vič, Jiří Klsák, Pavel Šebesta
a Romana Vaicová. Celkové
náklady spojené s jejím vznikem
se pohybují kolem 190 tisíc
korun. Vydání knihy zaplatil
krajský úřad z rozpočtu na pro-
pagaci. Tuto knihu si zájemci

mohou zakoupit přímo v poklad-
ně KÚKK v budově A Krajského
úřadu Karlovarského kraje v pří-
zemí, kancelář 119/A, nebo ve
všech Krajskýc. Cena 1 výtisku
je 100,- Kč. Bližší informace lze
získat na odboru kultury, památ-
kové péče, lázeňství a cestovního
ruchu, tel. 353 502 328.

Dějiny Karlovarského kraje

S
tavba „Perninský vrch“
byla slavnostně ukončena.
Spolupráce obcí a hromad-

né budování různých inženýr-
ských sítí v rámci jednoho projek-
tu umožnily získat dostatek pro-
středků na akci, která by byla pro
každou samostatnou obci nemys-
litelná. Občané Perninku a Horní
Blatné mohou oficiálně užívat sítě

tlakové splaškové kanalizace,
která ústí do nové čistírny odpad-
ních vod v Perninku. 

V rámci projektu byl vybudován
také nový vodovod z Perninku,
který rozvádí pitnou vodu do
Horní Blatné a do Nových
Hamrů. Souběžně s vodovodem
do Nových Hamrů byla do země
uložena také plynovodní síť včet-

ně přípojek. Na projekt, s jehož
výstavbou se začalo před dvěma
lety, přispěla Evropská unie část-
kou 2 miliony EURO. Obec Per-
nink stála stavba 2,6 milionu
korun, Hamerští zaplatili 5,6 mili-
onu korun, Horní Blatná přispěla
částkou 1,3 milionu korun. Zbytek
nákladů pokrylo Vodohospodář-
ské sdružení obcí západních
Čech, které si 30 milionový úvěr
vzalo od banky. 

V Perninku mají kanalizaci

Slavnostní kolaudace se ujal hejtman
Josef Pavel (druhý zleva).

Hejtman v hypermarketu Tesco

H
ejtman Karlovarského kraje Josef
Pavel navštívil dalšího z největších
zaměstnavatelů v kraji, hypermarket
Tesco. Osobně se přesvědčil, jaké
jsou pracovní podmínky pro zaměst-

nance a jak jsou zde zaměstnanci i zákazníci spo-
kojeni. Navázal tak na nedávná jednání s největ-
ším zaměstnavatelem v kraji, Sokolovskou uhel-
nou, a.s. a na pravidelné schůzky s řediteli Úřadů
práce v Karlovarském kraji.

„Kraj nemá možnost ovlivňovat trh práce,
nespadá to do jeho kompetence,“ řekl hejtman
a dodal: „Sledujeme ale politiku zaměstnanosti
u největších zaměstnavatelů.“ 

Hejtman Josef Pavel (za pokladnou) si vyzkou-
šel práci pokladních v největším hypermarketu
Karlovarského kraje. Při své návštěvě hovořil se
zaměstnanci i s jejich nadřízenými a diskutoval
s návštěvníky hypermarketu.

Za největší problémy Karlovarského kraje
považuje jeho vedení zanedbanou silniční síť,
vysokou nezaměstnanost a nízké platy ve srovná-
ní s celostátním průměrem. Průměrná měsíční
mzda v Karlovarském kraji je letos 14 778 korun
oproti 13 651 v roce loňském. Míra nezaměstna-
nosti v kraji se dlouhodobě pohybuje mezi deseti
až jedenácti procenty.

RED

N
a pozvání Správy železniční dopravní cesty, jako inves-
tora akce, se hejtman Josef Pavel
(na foto vpravo) zúčastnil 29. října

2004 ředitelského kontrolního dne
v Perštejně, jehož cílem bylo
informovat o postupné elektrizaci
trati z Kadaně do Karlových
Varů. Na programu byla zpráva
o postupu výstavby, promítání pre-
zentace zhotovených prací
a nástin dalšího postupu elekt-
rizace.

„Z prezentace jasně vyply-
nulo, že práce pokračují
podle harmonogramu.
Elektrizací trati
dojde ke zlepšení
kvality cestování,
zmírní se také
hluk, který dosud
z n e p ř í j e m ň u j e
život v blízkosti
trati,“ říká hejt-
man Pavel.“ 

Do konce toho-
to roku bude na
stavbě proinvestováno celkem 900 milionů korun. Stavba, na níž pracuje 330 lidí má být dokončena
v roce 2006. Celkové náklady se odhadují na 2 miliardy korun. 

ELEKTRIZACE TRATI POKRAČUJE PODLE PLÁNU


