Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2005 vám přeje
MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků

Ročník 2 z číslo 11 z 20. 12. 2004/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA
Noviny jsou součástí projektu
www.ceskydomov.cz

Staronový hejtman:

Regiony

Stát dnes nelze centralisticky řídit
V listopadových krajských volbách obyvatelé kraje rozhodli centralisticky řídit. Je třeba diskutovat o racioo tom, že ve funkci hejtman Karlovarského kraje zůstane další čtyři nalitě a efektivitě na základech principů subsidiarity.
roky Josef Pavel. To je příležitost ke krátkému zhodnocení volebního výsledku a plánům na další čtyřleté období
Existuje u krajských voleb nějaké téma,

Jak hodnotíte výsledky krajských voleb? Proč se voliči rozhodli tak, jak se rozhodli?
Velmi dobře. Mrzí mě jen malý zájem voličů. Je to výzva pro politiky, abychom dokázali občany přesvědčit, že svého volebního práva
by měli využít.
Dokázali jsme lidi přesvědčit, že jsme kraj řídili dobře a že jsme se
zhostili své zodpovědnosti za kraj jako dobří hospodáři.

které média systematicky opomíjejí?
Neřekl bych, že opomíjejí, ale bohužel
Pokračování na straně 3
deformují.

Vládní regiony Horní Franky
a Chemnitz se spolu s Karlovarským krajem sdružily do projektu Clara, který má zlepšit spolupráci mezi regiony v oblastech
odstraňování přírodních katastrof, rozvoji cestovního ruchu
a mnoha dalších.
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Rozhodovala v krajských volbách regionální témata, nebo
všeobecné politické sympatie?
Volby do krajů určitě ovlivnila obecně důležitá témata. Hlavně
téma zdravotnictví. Špičky ČSSD začaly strašit občany této země
procesem transformace krajských nemocnic na obchodní společnosti, který kraje započaly. ODS udržela krajský rozměr kampaně.
Kampaň dělali krajští lídři a tím byla ODS důvěryhodnější.
Bude podle vás kvůli vítězství ODS v krajských volbách více
sporů mezi krajskými samosprávami a vládou?
Myslím si, že ano. Pozoruji velkou neochotu ministerstev diskutovat o nápravě systému v nejrůznějších oblastech. Stát dnes nelze

Kultura
„Fungování státu dále není možno řídit z jednoho centra a jeho řízení je třeba maximálně přiblížit občanům na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností,“ opětovně zdůrazňuje hejtman Josef Pavel.

Nové vedení kraje se představilo starostům

S loupek hejtmana

První setkání nově zvoleného vedení Karlovarského kraje se starosty měst obcí se uskutečnilo
10. prosince. V Labitzkého sále karlovarského
Poštovního Dvora se 71 starostů seznámilo
nejen s novými členy Rady Karlovarského
kraje, ale i s jejich názory a představami, se
kterými do svých funkcí vstupují.

Vážení čtenáři,
opět se blíží konec
roku a s ním i svátky
ze všech nejsvátečnější – Vánoce
a Nový rok. Čeká nás
štědrovečerní nadílka, spousta dobrého
jídla a pití, všeobecná zábava a veselí. Je to
čas, který strávíme ve společnosti našich
nejbližších, naší rodiny, našich přátel.
Máme ale také možnost se na chvíli zastavit, zamyslet se nad uplynulým rokem
i nad svými dalšími plány a přáními.
Rok 2004 byl nabitý událostmi. Stali
jsme se občany Evropské unie, volili jsme
své europoslance, Česká republika dostala v létě novou vládu. Na podzim jsme
také znovu po čtyřech letech volili své
krajské zastupitele a na Karlovarsku byl
zvolen nový senátor. Vím, že tyto věci
vypadají na první pohled odtažitě, ale i ony
určují náš každodenní život, naše možnosti, naši budoucnost.
Vaši krajští zastupitelé, které jste zvolili
na další čtyři roky, se poprvé sešli na zasedání zastupitelstva kraje 9. prosince. Tam
byla zvolena devítičlenná rada kraje. Jako
„staronově“ zvolený hejtman bych chtěl na
tomto místě poděkovat za důvěru, kterou
jste mi vy, občané a voliči Karlovarského
kraje, věnovali v listopadových volbách.
Do nového roku vstupuje váš kraj
s novým vedením, s novými vizemi
a záměry. Není to žádná přelomová
změna, i v příštím roce budeme dále rozvíjet to, co jsme v minulém období započali, budeme pokračovat tam, kde jsme
letos přestali. Náš kraj má před sebou
dlouhou, vlastně nikdy nekončící cestu,
jejímž cílem je, aby byl pro vás, jeho obyvatele a občany, co nejlepším místem pro
život.
O to, aby naše vánoční svátky a novoroční oslavy proběhly v co největší pohodě, se i letos budou starat mnozí z vás –
lékaři, zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté, silničáři, dispečeři, technici, řidiči
autobusů, prodavači a mnozí a mnozí
další. Chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří stráví část svátků v práci, a popřát jim
pracovní pohodu a co nejméně nepříjemných situací.
Vážení přátelé, přeji vám všem příjemné
prožití svátků vánočních a hodně štěstí,
úspěchu a dobré nálady v novém roce
s kulatým letopočtem 2005.
VÁŠ HEJTMAN
JUDr. JOSEF PAVEL

„V živé diskusi s hejtmanem Josefem Pavlem,
jeho statutárním zástupcem Janem Zborníkem,
hejtmanovými náměstky a členy Rady Karlovarského kraje si zástupci měst a obcí vyjasňovali
otázky týkající se problémů kolem oprav komunikací, znečišťování životního prostředí
a důsledků případného vzniku nového přeshraničního dopravního spojení,“ informuje tiskový
mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.
Setkání vedení Karlovarského kraje se starosty měst a obcí se uskutečňují od roku 2001 pravidelně dvakrát ročně, vždy na konci pololetí.

Do konce roku naleznete ve
vstupních prostorách Krajského
úřadu Karlovarského kraje
výstavu s názvem Židé v Karlovarském kraji, která mapuje historii Židů v našem regionu.
strana 6

Zastupitelstvo

RED

Střípky z kraje
Šemnice - S největší pravděpodobností již příští rok začne Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje opravovat silniční
most přes řeku Ohři v obci Šemnice. Zmíněné přemostění typu
Bailey Bridge, které ve druhé
světové válce vybudovala americká armáda, je v havarijním
stavu a již několikrát na něm
došlo k dopravní nehodě.

Bochov - Po sedmi letech příprav
se konečně podařilo plynofikovat
více než polovinu Bochova. Obec
dosud stále ještě zahalená do kouře
a jiných zplodin z lokálních výtopen
má velkou šanci na zásadní zlepšení ovzduší. Příprava rozvodů a přípojek k jednotlivým odběratelům
v Bochově stála přibližně 15 milionů korun, přičemž polovinu hradil
státní Fond životního prostředí.

Aš - Na rekonstrukci základní
školy v Kamenné ulici chce město
v příštím roce vyčlenit 13 milionů
korun. Rozsáhlé investice, ovšem
zřejmě o rok později, se má dočkat
i další základní škola v Okružní
ulici. Pokud dají městští zastupitelé
záměru zelenou, čeká už příští rok
základní školu v Kamenné přístavba, generální oprava střechy, vnitřní úpravy a také nová fasáda.

Karlovy Vary - Velmi koordinovaně „působí“ vedení Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Jeho
ředitel Roman Rokůsek a vedoucí kanceláře hejtmana Werner
Hauptmann řekli ve stejný den,
tedy 20. listopadu, ano svým
partnerkám. První z pánů zvolil
za svatební místo hrad Loket,
druhý dal přednost komornímu
obřadu.

Dne 9. prosince poprvé zasedalo nové Zastupitelstvo Karlovarského kraje. Přinášíme vám
kompletní přehled zastupitelů
s dalšími informacemi..
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V NOVÉ KRAJSKÉ RADĚ ZASEDLO SEDM OBČANSKÝCH A DVA SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ
Karlovarský kraj bude v příštích čtyřech letech řídit devět uvolněných radních.
Rada Karlovarského kraje bude složena ze sedmi zástupců ODS a dvou zástupců ČSSD. Vyplynulo to z koaliční smlouvy, kterou vyjednavači občanských
a sociálních demokratů podepsali 24. listopadu 2004.

Do nadcházejícího volebního období
má hejtman Josef Pavel (ODS) ke spolupráci čtyři náměstky a čtyři uvolněné
členy krajské rady.
Karlovarský kraj chce jít v nadcházejícím funkčním období cestou sousedního Plzeňského kraje, který měl uvolněné všechny členy rady již v uplynulém volebním období. „Máme poznatky, že se tento model velmi osvědčil,
a proto ho uplatníme také. Slibujeme si
od něj větší výkonnost celé rady
a následný efekt pro řízení a rozvoj
kraje,“ říká Josef Pavel.
Na místě prvního náměstka hejtmana zůstává podle koaliční dohody Jan

Zborník (ODS), do jehož kompetence
náleží regionální rozvoj a doprava. Stejně tak obhájil post náměstka pro oblast
kultury, lázeňství a cestovního ruchu
Jiří Behenský (ČSSD). Další z náměstků Petr Horký (ČSSD) ve funkci zůstal,
ovšem mění resort. Nově bude odpovídat za oblast majetkoprávní a legislativní a za sekretariát regionální rady soudržnosti. Školství místo Horkého přebírá nový uvolněný radní Kamil Řezníček
(ODS). Odpovědnost za resort zdravotnictví přechází po náměstku Horkém
na Jiřího Mutinského (ODS).
Přesun kompetencí v oblasti zdravotnictví ze člena sociální demokracie na

občanského demokrata vyplývá i ze
vztahu kraje k vládě a ministerstvu
zdravotnictví. „Vůči vládní politice
ČSSD a řízení resortu zdravotnictví
máme řadu výhrad a jsme odhodláni jít
v případě potřeby do konfliktů. Proto je
lepší, když ten, kdo povede jednání,
nebude sociální demokrat,“ konkretizuje hejtman.
Novým náměstkem hejtmana je Jiří
Červenka (ODS), který zodpovídá za
ekonomiku a informatiku. Na svém
postu uvolněné členky rady pro oblast
sociálních věcí zůstává Ellen Volavková
(ODS). Novým uvolněným členem
Rady
Karlovarského
kraje
je
kromě Kamila Řezníčka také Luboš
Orálek (ODS) s kompetencemi
v oblasti životního prostředí a revitalizace krajiny.
ODS a ČSSD si rovněž rozdělily

předsednictví v jednotlivých výborech
a komisích. Občanští demokraté řídí
čtyři výbory a čtyři komise, ČSSD dva
výbory a tři komise. Předsednictví kontrolního výboru svěřila vládnoucí koalice opozičním Evropským demokratům.
„Vyplynulo to ze vzájemných konzultací a nebyli jsme proti. Původně bylo
toto předsednictví nabídnuto zástupcům KDU-ČSL. Ti se ale 23. listopadu
večer překvapivě odmítli na krajské
koalici podílet,“ vysvětluje hejtman.
Nové vedení schválilo 9. prosince
krajské zastupitelstvo. Ze 45 míst
v něm má nová koalice ODS a ČSSD
nadpoloviční většinu 28 míst. Programové prohlášení Rady Karlovarského
kraje předloží nová koalice občanských a sociálních demokratů zastupitelům zřejmě do konce března 2005.
RED

I nformace

z úřadu

S lovo zastupitele

Olga Haláková (KoalKK)

Vážení čtenáři,
v současnosti můžeme konstatovat, že příležitost sestavit dle volebních výsledků čistě pravicovou koaliční vládu nebyla v Karlovarském
kraji využita vítěznou politickou
stranou. V 45členném zastupitelstvu zasedlo 7 žen, 4 za ODS, 2 za
KSČM a 1 za KDU-ČSL. Nominace
a pořadí kandidátů na kandidátních
listinách je vnitřní záležitostí jednotlivých politických stran a to přiro-

2 | P rosinec

Projekt CLARA@eu zlepšuje spolupráci
zeně silně ovlivňuje zastoupení žen
ve správních orgánech krajské
i komunální politiky. V demokratickém seskupení mohou společně žít
lidé obdobných morálních zásad
a ti, kteří upřednostňují dodržování
společných pravidel ve prospěch
celku. Pokud tomu tak není, jsou
upřednostňovány vlastní politické či
osobní cíle, a to různými prostředky. Karlovarský kraj je malý rozlohou i počtem obyvatel a to může být
výhodou pro výbornou správu
tohoto vyššího územního celku, ale
přirozeně to přináší i nevýhodu
v poměrně zúženém výběru politických osobností, které působí
v komunální či krajské politice.
První jednání zastupitelstva Karlovarského kraje v druhém volebním období proběhlo dle mého
názoru bez překvapivých zvratů
v pozitivním či negativním smyslu.
Zřejmě se voliči přes odlišné politické zaměření zástupců pěti politických stran nedočkají radikálních změn v nejbližší současnosti.

Při kontaktní volební kampani
jsem mluvila s mnoha lidmi v kraji
a velká většina obyvatel se domnívá, že jejich ojedinělý hlas nemá
sílu ovlivnit společenské dění
kolem nich. Ovšem na jejich obranu musím říct, že až na dvě či tři
výjimky (ti věřili pouze jedné politické straně) z tisíců obyvatel Karlovarského kraje všichni byli po
krátké chvíli ochotni diskutovat
o volbách a o situaci u nich v obci,
o svém zaměstnání či jiných
základních existenčních starostech, a tedy byli ochotni připustit,
že mohou ovlivnit svou individuální účastí svět kolem nás. Ale běžně
rozšířený negativní obraz politika
není tak lehké změnit, většina obyvatel považuje slušného a čestného člověka v politice za výjimku.
Jsem přesvědčena, že je na naší
vůli, jak budeme zacházet se zázrakem života svého i našich blízkých
a co můžeme učinit pro nás. Přeji
vám všem mnoho štěstí, klidu, zdraví a spokojenosti v příštím roce.

O evropské peníze je zájem
O podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie se v Karlovarském kraji uchází dalších 21 projektů. Právě tolik jich žadatelé doručili na Krajský úřad v Karlových Varech do závěrečného termínu 2. kola příjmu projektů (30. 11. 2004), jejichž realizace má být spolufinancována z EU prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (SROP). Mezi projekty může být v rámci
2. kola v Karlovarském kraji rozděleno téměř 92 milionů korun, z nichž přibližně 75 % pochází ze
Strukturálních fondů EU, zbytek z národních zdrojů.

V
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prvním kole příjmu žádostí, které skončilo
30. 7. 2004, přijal Sekretariát Regionální
rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad na Krajském úřadu v Karlových Varech
celkem 16 projektů.
V rámci právě uzavřené druhé výzvy k předkládání projektů se mohli žadatelé v Karlovarském
kraji ucházet o podporu v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií, infrastruktury
pro rozvoj lidských zdrojů a regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu. Seznam projektů
podaných do 30. 11. 2004 v Karlovarském kraji je
uveřejněn na webové stránce Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz. Celková částka, o kterou se
projekty podané v 2. kole ucházejí, bude známa až
po otevření obálek s žádostmi. Proces výběru projektů podaných v 2. kole by měl být ukončen 28.
ledna, kdy Regionální rada regionu soudržnosti
NUTS 2 Severozápad vybere ty projekty, které
doporučí k financování z programu SROP.

Celkem může být mezi projekty v Karlovarském kraji v období 2004–2006 rozděleno prostřednictvím SROP cca 917 milionů korun,
z nichž zhruba 75 % bude tvořit příspěvek EU.
Celková hodnota zrealizovaných projektů bude
ale vyšší, protože většina žadatelů musí do projektu vložit i vlastní příspěvek. Ten dle typu žadatele tvoří 10–54 procent celkové hodnoty projektu. Z této celkové částky bylo v Karlovarském
kraji vyčerpáno již 421 milionů korun. Dalších
cca 275 milionů korun z celkové částky bude rozdělováno prostřednictvím tzv. grantových schémat, která Karlovarský kraj připravil pro žadatele s drobnějšími projekty a také pro podnikatele.
Třetí kolo příjmu žádostí projektů do SROP,
které se budou ucházet o zbylé nerozdělené prostředky, se předpokládá 1. února příštího roku.
Výzvy k předkládání projektů budou vyhlašovány pravidelně třikrát ročně až do úplného vyčerRED
pání všech alokovaných prostředků.

Problémy společného evropského regionu budou řešit společné pracovní skupiny z Karlovarského kraje,
Bavorska a Saska. Jejich členové začali pracovat již na zahajovací konferenci.

Z

lepšení spolupráce při odstraňování následků živelních katastrof, užší kooperaci v oblasti
řešení krizových situací, turistického ruchu, spolupráce měst a obcí, dopravy a životního
prostředí má přinést Karlovarskému kraji i vládním regionům Horní Franky a Chemnitz
nový projekt CLARA@eu. Jeho zahajovací konference proběhla 8. prosince ve Stadthalle v hornofranckém Bayreuthu.
„Tím hlavním, k čemu má projekt přispět, je lepší řešení mnoha problémů, které pociťují lidé
v celém pohraničí,“ komentuje projekt vládní prezident regionu Chemnitz Karl Noltze a dodává:
„Jedním z nich jsou například hraniční přechody. Tedy to, aby v roce 2007, kdy mají skončit kontroly na hranicích, byl dostatek funkčních přechodů pro pěší i automobily tam, kde je lidé skutečně
potřebují.“
O tom, že o společný postup je zájem na německé i české straně, svědčila i účast na zahajovací konferenci. Na ni přijely více než dvě stovky zástupců krajů, měst, obcí, zástupců hasičů, armády a policie.
Podle starosty Aše Dalibora Blažka tak projekt CLARA@eu může vytvořit dobrý základ pro zvýšení
nátlaku na centrální orgány, které řadu věcí v pohraničí brzdí. „Je například zbytečné, aby lidé od nás
jezdili s akutními problémy do 25 kilometrů vzdáleného Chebu, když těsně za hranicemi je nemocnice
v Selbu. Naši hasiči například mohou bez problémů vypomáhat v Bad Elsteru nebo Bad Brambachu,“
shrnuje své představy Blažek. Obratem však dodává: „Jenže pro to všechno zatím chybějí mezinárodní smlouvy. A právě Clara by mohla vytvořit tlak na jejich uzavření.“
V závěru zahajovacího kongresu proběhlo také orientační rozdělení do sedmi pracovních skupin. Další semináře a workshopy budou již probíhat právě v těchto skupinách. Pro financování
těchto pracovních setkání čerpá projekt CLARA@eu peníze z evropských fondů. Doba trvání projektu je plánována na 1,5 roku.
Karlovarský kraj povede skupinu pro krizové řízení, okres Vogtland skupinu pro administrativu
orientovanou na občany, město Bayreuth dostalo na starost oblast dopravy.
„Hned počátkem roku 2005 dojde k prvním pracovním schůzkám jednotlivých pracovních skupin,“ říká hejtman Josef Pavel. „V první řadě bude z mnoha různých oblastí týkajících se všech tří
krajů vybráno několik nejproblematičtějších témat. A ta se pak budou společně řešit prioritně,“
RED
dodává karlovarský hejtman.

inzerce

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a osobních úspěchů v novém roce
přejeme všem našim zákazníkům a partnerům.

K.Vary Doubí, Studentská 84
Tel. 353 362 040
obchod@maister.cz

PF 2005

KOUPELNY rekonstrukce i novostavby
BAZÉNY vnitřní i venkovní

Kompletní dodávky
od projektu po realizaci

SC-10313/1

SC-10309/1

ROZVODY TOPENÍ, VODY, KANALIZACE, PLYNU

kotle, radiátory, tepelná čerpadla, solární vytápění…

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

Krajská distribuce:
NÁŘADÍ, NÁSTROJŮ, BRUSIVA, EL+PNEU NÁŘADÍ
SVÁŘECÍCH POTŘEB, ŽEBŘÍKŮ, aj.
SERVIS+PŮJČOVNA.
cca 12 000 položek na 600m2
AKCE do 31. 1. 2005

Servis u Maistra
Kladivo sekací-vrtací DH 40MR
6,5kg 950W SDS MAX, 10 J
23 436 Kč -20%

18 750 Kč
Bourací kladivo H65SB
1240W 16kg 42J
30 243Kč -20%

24 195 Kč

Kloubový žebřík ČR
4x3, 88/344cm, 5 let záruka
4490Kč -30%

3143 Kč
ceny bez DPH

1 denní půjčovné zdarma při zakoupení nového stroje

Budoucí Dům techniků nabízí

www.kr-karlovarsky.cz

v areálu firmy MAISTER v KV-Doubí
vhodné např. pro prodej: barev,
ložisek, elektroinst. mat., motorů,
čerpadel apod.
1x100m2 1x 200m2
tel. 353 362 023, 21

SC-10314/1

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

SC-10306/1

SC-10305/1

PRONÁJEM OBCHODNÍCH
PROSTORŮ
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Staronový hejtman:
Stát dnes nelze centralisticky řídit
Dokončení ze strany 1

To se týká především fungování krajského úřadu
a jeho kompetencí. Je třeba občanům vysvětlit a
připomínat, k čemu hejtmanství slouží. V tom se
některá média dodnes neorientují. To, co dobře
funguje, nikdy není vidět. A to, že správa silnic II. a
III. třídy, dopravní obslužnost, pečovatelské ústavy,
střední školy, nemocnice a další funguje bezproblémově, je díky dobrému fungování krajského úřadu.

I nformace

z kraje

REKONSTRUKCE PAVILONU 4 KARLOVARSKÉ
NEMOCNICE JE PŘED DOKONČENÍM

To ukáže čas. Je třeba obecně v oblasti zdravotnictví, školství i dopravní infrastruktury narovnat
systém. To si vyžádá nepochybně postupné kroky.
Udělat systém těchto oblastí přímější a hlavně hospodárnější, to je nadcházející úkol krajů, který
bude třeba řešit společně s parlamentem a vládou.

Jak předpokládáte, že se budou vyvíjet
některé konkrétní problémy, například úpravy silnice R6 či rozvoj zdravotnictví pod
Jaké hlavní úkoly před sebou pro příští čtyři krajskou správou? Jaký bude váš osobní
roky vidíte – co kraj nejvíc potřebuje a o co
postoj v těchto případech?
budete usilovat?
Záležitost státní silnice R I/6 řeší usnesení
Hlavní témata jsou pro kraj jasně daná – doprav- vlády. Hotovo by mělo být do roku 2010. O našem
ní infrastruktura, zdravotnictví a školství.
postoji minulém a i budoucím postoji snad nejlépe
vypovídá to, že se nám podařilo dostat krajské
Myslíte si, že jsou i cíle, kterých se dosáhnemocnice z červených čísel.
RED
nout v dohledné době nepodaří?

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO BYLO ZÁROVEŇ PRACOVNÍ

Ředitel nemocnice Jiří Štefan (vlevo) informoval hejtmana Josefa Pavla (uprostřed) o končící I. etapě
rekonstrukce karlovarské nemocnice.
Zbrusu nová, moderní nemocniční lůžka začnou už koncem ledna příštího roku sloužit pacientům
v nově zrekonstruovaném pavilonu číslo 4 karlovarské nemocnice. Do konce rozsáhlé generální
opravy pavilonu, která začala za více než 160 milionů korun letos v červenci, chybí už pouze měsíc.

„Nová lůžka lze pomocí elektrického pohonu nastavit do libovolné polohy. Lůžka budou také šetrná k dlouhodobě nemocným pacientům. Mají tvrdý povrch a netvoří se tak na nich proleženiny,“ říká
ředitel karlovarské nemocnice Jiří Štefan. Během ledna by měly být všechny technicko administrativní záležitosti dokončené. Na konci ledna začne stěhování jednotlivých oddělení, která během února
postupně začnou sloužit pacientům. Ti budou mít možnost rovněž využít moderní, maximálně tří až
pětilůžkové pokoje. Novinkou v nemocnici budou také společenské místnosti v každém podlaží paviRED
lonu číslo 4.
inzerce

Dne 9. prosince 2004 se uskutečnili první jednání nově zvolených krajských zastupitelů. Ti převzali osvědčení a složili zastupitelský slib. Poté se hned pustili do práce. Na programu jednání měli 22 bodů.

Anketa
Zeptali jsme se zástupců jednotlivých politických stran, jaké oblasti v rozvoji Karlovarského kraje považují za priority, které budou v krajském zastupitelstvu prosazovat v nadcházejícím volebním období.

Josef Pavel (ODS)
– Naše priority zůstávají stále stejné, pokračujeme v rozdělané práci
z minulého období. Mám na mysli především pokračování souvislých
oprav silnic II. a III. třídy, dostavbu průtahu Karlovými Vary, optimalizaci již ekonomicky stabilizovaných krajských nemocnic a dobudování
stanovišť záchranné služby tam, kde ještě chybí, a v neposlední řadě
optimalizaci středního školství tak, aby
zůstala zachována nabídka jednotlivých
oborů, které ale budou reagovat na
změny na pracovním trhu.

SC-10311/1

Petr Horký (ČSSD)
– Naší prioritou je prosazení některé z částí našeho volebního programu. Velmi nám záleží na udržení funkčního školství a na kvalitě
a dostupnosti zdravotnických služeb v celém kraji.

Josef Murčo (KSČM)
– My máme dvě základní priority. Chceme koncepční a efektivní
správu majetku Karlovarského kraje s jasně stanovenými principy jeho
nakládání. Druhou oblastí je zdravotnictví, kde chceme dořešit koncepci širší zdravotní péče. Pokud máme v některé z bývalých okresních
nemocnic speciální léčebné zařízení, které dokáže pokrýt potřeby pacientů z celého kraje, je zbytečné, aby se obdobné zařízení pořizovalo ve
vedlejším okresu, a spádovou oblastí bude v podobném případě celý
kraj.

SC-10312/1

Jan Horník (ED)
– Prosperita našeho kraje vychází a závisí na cestovním ruchu
a lázeňství. Měli bychom být na špici mezi ostatními kraji v návštěvnosti
a připravenosti poskytovat služby v cestovním ruchu, což přinese snížení nezaměstnanosti v regionu. Důležité je také dokončení restrukturalizace krajských nemocnic, které by měly postupem času začít nabízet pacientům skutečně evropský standard. Velkým strašákem je pro
nás školství, které je stále velmi zkostnatělé a chybí mu vize do budoucna.

Olga Haláková (KoalKK)

SC-10297/1

– Naším programovým cílem je politika pro rodinu. S tím souvisí rozvoj venkovských oblastí a ochrana životního prostředí. Záleží nám na
rozvoji služeb v menších oblastech a tím i na snížení nezaměstnanosti.

www.kr-karlovarsky.cz
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I nformace

z úřadu

Okénko ředitele
Dalším odborem, jehož náplň činnosti vám přiblíží ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje jako bezpečnostní rada kraje, její působnost je pracovní povinnosti nebo výpomoci. Zákonem
Ing. Roman Rokůsek, je odbor krizového řízení. Provede vás problematikou krizového řízení a sezná- však omezena pouze na správní území určené jsou stanoveny ještě další povinnosti, ale také
obce. Tato bezpečnostní rada má nejvíce 8 členů omezující podmínky a způsob náhrady za omezemí s územními prvky bezpečnostního systému ČR.

Co je bezpečnostní systém a jaké jsou jeho
prvky a cíle?
Krizové situace, které lidstvo zvláště v současné
době provázejí, různou intenzitou narušují fungování státu a základních životních potřeb jeho obyvatel. K předcházení a zmírnění jejich negativních
důsledků si každý stát vytváří svůj bezpečnostní
systém. Smyslem takového systému je, aby stát
adekvátním a efektivním způsobem byl schopen
reagovat na celou škálu možných krizových situací, předcházet jim a eliminovat jejich nepříznivé
dopady.
Jaká je úloha orgánů kraje při zajišťování
připravenosti kraje na řešení krizových situací?
Orgány kraje při krizových situacích, včetně
stavu ohrožení státu a válečného stavu, jsou odpovědné za přípravu a řešení krizových situací a za
provedení krizových opatření na území kraje.
Hejtman kraje může vyhlásit stav nebezpečí pro
území kraje nebo jeho část. Řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami.
K řešení krizových situací zřizuje krizový štáb
kraje, jako svůj pracovní orgán. Za stavu nebezpečí hejtman koordinuje záchranné a likvidační
práce, organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové
ubytování a zásobování nezbytnými prostředky
k přežití obyvatelstva, dále organizuje a koordinuje humanitární pomoc. Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn přijmout řadu opatření, např. nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob, nařídit
vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči
nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo
jiný zákonný zástupce, zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a dalších
vybraných složek, rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo poskytnout věcné prostředky
k řešení krizové situace, nařídit bezodkladné provádění nebo odstranění staveb, stavebních prací
a terénních úprav. Vedle hejtmana kraje a odboru
krizového řízení se organizačně a metodicky na
zabezpečení připravenosti kraje na krizové situace
podílí Policie ČR a Hasičský záchranný sbor
kraje.
Jaká je úloha orgánů obce v bezpečnostním
systému?
Orgány obce zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Za tím účelem obecní úřad
rozpracovává vybrané úkoly krizového plánu
kraje. V případě obce s rozšířenou působností
nebo určené obce zřizuje starosta bezpečnostní
radu obce a krizový štáb obce, jako svůj pracovní

orgán k řešení krizových situací. Obecní úřad
seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými
opatřeními a se způsobem jejich provedení. Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení
krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a určených
pomůcek krizového řízení.
Jaké úkoly plní obec po vyhlášení krizového
stavu a jak je o přijatých opatřeních informován občan?
Při vyhlášení krizového stavu jsou orgány obce
povinny zajistit provedení krizových opatření
v podmínkách obce. Tato opatření se vyhlašují, jeli to nutné, nařízením obce, které nabývá účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Pro vyhlášení lze využít místního rozhlasu i hromadných informačních prostředků.
Starosta obce v době krizového stavu zabezpečuje
varování osob na území obce, nařizuje a organizuje evakuaci z ohroženého území obce, organizuje
činnost obce v podmínkách nouzového přežití
obyvatel obce a je oprávněn požádat právnické
a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci.
K řešení krizových situací může starosta zřídit
krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.
Co jsou to bezpečnostní rady a jaké je jejich
složení?
Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada
určené obce jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní
rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Předsedou bezpečnostní
rady určené obce je starosta příslušné obce, který
jmenuje členy bezpečnostní rady obce. Bezpečnostní rada kraje projednává stav připravenosti
kraje na řešení krizových situací, krizový plán
kraje, havarijní plán kraje, vnější havarijní plány,
návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území
kraje, zprávu o stavu monitorovacích, informačních systémů na území kraje, finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací a návrhy dohod o spolupráci při
řešení krizových situací. Dále projednává závěry
z kontrol krizové připravenosti a další dokumenty
související s krizovou připraveností kraje a činností integrovaného záchranného systému v kraji.
Bezpečnostní rada kraje má nejvíce 10 členů
a jejími členy jsou hejtman, zástupce hejtmana,
ředitel krajského úřadu, určený příslušník Policie
ČR, velitel krajského vojenského velitelství, ředitel zdravotnické záchranné služby kraje a vedoucí
odboru krizového řízení, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady. Bezpečnostní rada určené obce projednává tematicky příbuzné oblasti

a jejími členy jsou starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, určený příslušník Policie ČR, určený příslušník HZS
kraje, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
a zaměstnanec určené obce, který je zároveň
tajemníkem bezpečnostní rady.

ní vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní
výpomoci. V těchto případech náleží fyzické
osobě peněžní náhrada.
U kterého orgánu krizového řízení lze nárok
na peněžní náhradu uplatnit?
Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl, a vyplácí se do 6 měsíců od
ukončení nebo zrušení krizového stavu. Obdobně
je postupováno i v případě náhrady škod. Za škody
způsobené právnickým a fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními odpovídá stát. Nárok na náhradu škody s uvedením
důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba
písemně u příslušného orgánu krizového řízení do
6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo na
náhradu škody zaniká.

Jaký je vlastně rozdíl mezi bezpečnostní
radou a krizovým štábem?
Činnost krizového štábu je zaměřena na rozdíl
od činnosti bezpečnostní rady do období, kdy se
již mimořádná událost nebo krizová situace řeší.
Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb
určené obce svolává starosta v případě, že je
vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo
jeho část patřící do působnosti orgánu krizového
řízení. Hejtman i starosta může použít krizový
štáb ke koordinaci záchranných a likvidačních
prací, při cvičeních a na výzvu Ministerstva vnitra.
Členy krizového štábu kraje a určené obce jsou
členové příslušné bezpečnostní rady a členové
stálé pracovní skupiny krizového štábu (pracovní- Jaké další činnosti vykonává odbor krizovéci krajského úřadu nebo obecního úřadu určené ho řízení?
obce). Dále zástupci složek integrovaného
Orgány kraje a orgány obcí, které se podílejí na
záchranného systému a odborníci s ohledem na krizovém řízení, jsou oprávněny v mezích své
druh řešené mimořádné události nebo krizové
působnosti provádět také kontrolní a metosituace. Tajemníkem krizového štábu je
dickou činnost. Tyto jsou další z řady
tajemník bezpečnostní rady.
činností, které pracovníci odboru krizového řízení vykonávají.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
v některých případech dojde při řešeCo říci na závěr?
ní krizové situace k omezení vlastnicV součastné době lze konstatovat,
kého nebo užívacího práva občanů.
že bezpečnostní systém je plně
Jaká jsou v takových případech práva
funkční a je připraven reagovat na
a povinnosti právnických a fyzických
mimořádné událostí i krizové situace,
osob?
které mohou území KarloPrávnické osoby a podnikající fyzicvarského
kraje
ké osoby jsou povinny poskytpostihnout.
nout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace na
výzvu orgánů krizového řízení. Tuto povinnost může uložit
hejtman, a pokud hrozí
nebezpečí z prodlení, také starosta obce. Rovněž fyzická
osoba je v době
krizového
stavu
povinna uposlechnout
výzvy
oprávněných
orgánů krizového řízení k zaevidování na
stanoveném místě
z důvodu uložení

Ing. Roman Rokůsek,
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského kraje

inzerce

MĚSÍČNÍK

vycházi
v roce 2005
číslo

uzávěrka

distribuce

1.

14. 1.

24. 1.

2.

11. 2

21. 2.

3.

11. 3.

21. 3.

4.

15. 4.

25. 4.

5.

13. 5.

23. 5.

6.

10. 6.

20. 6.

7.+8. 19. 8.

29. 8.

9.

16. 9.

26. 9.

10.

14. 10.

24. 10.

11.

11. 11.

21. 11.

12.

9. 12.

19. 12.


dvojčíslo

Inzertní oddělení Roman Zápolský
Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779
e-mail: vary@consultants.cz
SC-10270/1
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Hejtman: „Proč velká koalice? Bude stabilnější!“
V médiích se stejně jako já můžete nyní často setkat s reakcemi především ze strany
členů strany Evropských demokratů (ED), že ODS jako vítězná volební strana krajských
voleb musí spolupracovat s pravicově orientovanými stranami, tedy samozřejmě s ED,
a nikoliv s ČSSD, s kterou na krajské úrovni spolupracovala již v letech 2000 – 2004.

V krajských volbách letos kandidovalo
13 uskupení, z nichž většina sama sebe
označovala za pravicově orientované. Obyvatelé kraje však svou volbou jasně ukázali,
že už se nechtějí snažit vyznat v této „pravicové“ omáčce různých ministran a krátkodechých uskupení, které často před volbami neexistovaly a zanedlouho pravděpodobně opět existovat přestanou, stejně jako
tomu bylo u někdejší „Čtyřkoalice“. Obyvatelé kraje dali těmto účelovým sdružením
najevo, že největší část z nich podporuje
jasnou a dlouhodobě fungující pravici,
Občanskou demokratickou stranu, stranu
s jasně definovanou zpětnou vazbou na své
voliče.
ODS obdržela největší počet mandátů, je
stranou vítěznou. K tomu, aby mohla kraj
prakticky řídit, jí v zastupitelstvu schází dva
hlasy. Proč se tedy rozhodla spolupracovat
s ČSSD, která je přece stranou levicovou,
a ne právě například s ED? Vždyť ČSSD
vede současnou velice nestabilní vládu
s křehoučkou většinou jednoho hlasu
v parlamentu. ČSSD neustále zadlužuje
státní rozpočet, přijímá tuny zbytečných
a zmetkovitých zákonů a předpisů, zvyšuje
daně a likviduje podnikání!
Chci proto každého upozornit na fakt, že

Vstup ČR do Evropské unie významně rozšířil možnosti malých a středních
podniků zapojit se do mezinárodních
hospodářských projektů. Kromě aktivit
hospodářských komor se nabízí další
příležitost pro kooperaci prostřednictvím německo-polsko-českého projektu
„Inovační ofenziva tří zemí“ (zkratka 3CIP), který je financován z prostředků
EU
prostřednictvím
iniciativy
INTERREG IIIC. Hlavním cílem projektu 3-CIP je podpořit ekonomický rozvoj
regionu v srdci Evropy. Tohoto cíle
bude dosaženo vytvořením nových
a rozvojem již existujících sítí spolupracujících subjektů (firmy, výzkumné
ústavy, vysoké školy) ve třech zemích SRN (Svobodný stát Sasko a Země
Brandenburg), ČR (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj) a Polsku (Lubuské,
Velkopolské a Dolnoslezské vojvodství).
Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci v oblasti inovací a vytvoření sítě
malých a středních podniků ze Saska

takto se členové ČSSD chovají v současné
vládě, kde mají většinu. Já však musím hodnotit skutečnost, že v Karlovarském kraji
byla v minulém období ČSSD pro většinovou ODS stabilním partnerem, hlasovala
pro vyrovnaný rozpočet, pomáhala
(navzdory vládě!) transformovat krajské
nemocnice a investovat do nich 160
mil. Kč. Podporovala ODS v jednáních
s vládou o rekultivačních programech pro
Sokolovsko nebo o dostavbě průtahu Karlovými Vary. Koalice ODS a ČSSD zaručila
stálost vedení kraje, nezaznamenali jsme
žádné osobní potyčky, nevraživost každého
vůči každému, běžnou pro zastupitelstva
některých měst.
Byli by samotní ED se svými třemi mandáty podobně stabilním partnerem? Lze se
spolehnout na plnou podporu idejí ODS?
Lze sázet jen na kartu Koalice pro karlovarský kraj (KDU-ČSL)? Jsem přesvědčen,
že prakticky nikoliv. Bylo by jistě krásné
a efektní moci se pochlubit zcela pravicovou vládou kraje, ale denní provoz kraje
není založen na chlubení a efektu. Úspěch
ED v krajských a senátních volbách paradoxně nezajistil Evropský demokrat, ale
nezávislý kandidát ing. Jan Horník, kterého většina občanů regionu zná jako dlou-

holetého úspěšného starostu Božího Daru.
Nechci se nikoho dotknout, ale je velmi
pravděpodobné, že bez „jeho“ hlasů by ED
pětiprocentní hranici pro vstup do krajského zastupitelstva vůbec nepřekonali.
Jsem občas vystaven kritice pro svou
snahu o kompromisní řešení problémů, pro
snahu „vtáhnout do hry“ každého schopného člověka. Nebráním se spolupráci s žádnou stranou, která přijme jako fakt, že největší podporu voličů dostala ODS, pravicová strana, které tím
občané
uložili
povinnost vést kraj
pravicově. ČSSD je
díky svému pragm a t i s m u
a
počtu
mandátů

určitě stabilizačním prvkem. ČSSD dokázala, že umí přijmout podmínky vítěze voleb.
Strana Evropských demokratů, ale i Koalice
pro Karlovarský kraj se rozhodly, že jim
práce za podmínek definovaných ODS
nevyhovuje. Respektuji toto rozhodnutí.
Děkuji všem občanům - voličům za důvěru, kterou projevili vůči Občanské demokratické straně ve volbách. ODS jejich důvěru
rozhodně nezklame. Ty ostatní prosím o to,
aby sledovali naši práci a mohli se kvalitně
rozhodnout, zda je opravdu směřována ku
JOSEF PAVEL
prospěchu kraje.
HEJTMAN

z kraje

KRAJ BUDE V ROCE 2005
OPĚT POMÁHAT SENIORŮM

R

ada
Karlovarského
kraje schválila svým
usnesením z 23. září
2004 změnu v Pravidlech
odboru sociálních věcí pro
hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – začleňování seniorů
do společnosti. Touto změnou
byl stanoven nový termín pro
přijímání žádostí o příspěvek
pro rok 2005, a to do 31. března 2005.
Žadatelem o příspěvek
mohou být pouze zájmová
občanská sdružení seniorů,
výše požadavku je omezena
maximálně 50.000,- Kč. Příspěvky budou poskytovány
zejména k podpoře realizace
projektů, které jsou krajského významu a zahrnují aktivity v oblasti začleňování seniorů do společnosti, na kterých
má kraj zájem a které není
možno realizovat z běžných
provozních prostředků žadatele.
Bližší informace získáte na
webových stránkách kraje:
www.kr-karlovarsky.cz.

Další šance pro podnikatele
a Braniborska z roku 1999. Vedoucím partnerem projektu je společnost IAS a dalšími partnery na
německé straně se staly agentury
ZAB a WFS. V Polsku jsou projektovými partnery úřady maršálka
všech tří jmenovaných vojvodství.
V Karlovarském kraji koordinuje
projekt Regionální rozvojová agentura Egrensis, která konzultuje jednotlivé aktivity s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu
Karlovarského kraje. V řídícím
výboru zastupuje Karlovarský kraj
1. náměstek hejtmana Jan Zborník.
Projekt by měl podnítit inovační
podnikání v kraji, rozšířit informace o úspěšných inovacích a pomoci
navázat spolupráci s německými
nebo polskými inovačními firmami
a subjekty.

Partneři vybrali devět klíčových odvětví, ve kterých lze očekávat největší zájem ze zúčastněných regionů o kooperaci v oblasti inovací. Jsou to: sklo, bižuterie
a keramika; automobilový průmysl; nástrojařství a kovoobráběcí
průmysl; energetika a technika
životního prostředí; chemický
průmysl a umělé hmoty; mikroelektronika a komunikace; textilní
průmysl; potravinářský průmysl;
průmysl stavebních hmot. Pro
každé z těchto odvětví je vytvořen
pracovní tým, který připravuje
společnou mezinárodní konferenci zaměřenou na podporu inovačních aktivit v tomto odvětví a celkové posílení inovačního potenciálu. V říjnu se již konala konference na téma sklo, bižuterie

a porcelán v Liberci. Dne 9. 12. se konala „textilní“ konference v německém
Forstu. Téma obnovitelných zdrojů
energie, rekultivací a životního prostředí bude náplní konference v Karlovarském kraji v červnu 2005.
Významnou částí projektu 3-CIP je
vytvoření společného čtyřjazyčného
internetového portálu k výměně informací o nových technologiích a ke zřízení burzy inovačních podniků (nabízejících inovační technologie i hledajících
partnery pro vývoj a výzkum). Činnost
tohoto inovačního portálu www.3cip.com byla slavnostně zahájena letos
v říjnu v Liberci.
Vyvrcholením dvouletého projektu 3CIP bude na podzim 2005 závěrečná
konference v Brandenburgu, kde bude
nejlepší výsledek oceněn udělením
Ceny za inovace a bude zde také prezentován Společný akční program tří
zemí pro oblast inovací. Další informace naleznete na: www.rrae.cz

inzerce
SC-10307/1

SIMPLY CLEVER

Krásné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí do nového roku 2005
NÁKUP A PRODEJ PIAN A PIANIN

OPRAVY • LEASING • PRODEJ
DOPLŇKŮ • KOMPLETNÍ SERVIS
• DOPRAVA •

Jaromír Kaucký

Uhelné sklady

ZÁRUKA OD 1 DO 5 LET

Tradice a kvalita
uhlí • brikety • koks

SC-10310/1

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

BEZPLATNÁ LINKA : 800 111 115
www.palivokaucky.cz

Společnost pro výzkum trhu,
médií a veřejného mínění,
přijme externí spolupracovníky
TAZATELE na adresní a kvótní
výzkumy formou rozhovorů
s respondenty.

SC-10303/1

Požadujeme: výborné komunikativní a vyjadřovací schopnosti,
slušné vystupování, spolehlivost
a flexibilitu. Práce je vhodná pro
všechny občany starší 18 let.
Nabídky se strukturovaným
životopisem zasílejte na adresu:
MEDIAN s. r. o., Nár. Hrdinů 73,
190 12 Praha 9, paní Čubáková
Andrea.Cubakova@median.cz
SC-10245/3

SC-10308/1

www.skoda-auto.cz
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Vlak DESIRO byl pokřtěn
Za účasti hejtmana Karlovarského kraje, politických představitelů jezdí. Stejnojmenné letadlo v Mariánských Lázních nikdy nepřistálo.
Saska a starosty Mariánských Lázní byl pokřtěn vlak DESIRO.

Moderní motorová jednotka
soukromé železniční společnosti
Vogtlandbahn nese jméno Mariánské Lázně. Vlak, který téměř rok
zajišťuje každodenní přímé spojení
Mariánských Lázní s německým
městem Zwickau, pokřtili 2. prosince 2004 zástupci drah i političtí
představitelé Karlovarského kraje
a Spolkové republiky Německo.

Pojmenování vlaku jménem
Mariánské Lázně představuje premiéru jak na Českých drahách,
tak i u společnosti Vogtlandbahn,
neboť vůbec poprvé ponese
DESIRO název českého města.
Pro Mariánské Lázně pak je tato
událost o to významnější, že poprvé dopravní prostředek nesoucí
jméno města opravdu do lázní

Slavnostního křtu se zúčastnil
i hejtman Josef Pavel. „Přeji soupravě hodně spokojených cestujících a těší mě, že i nádraží, na
které tento moderní vlak přijíždí,
čeká již brzy modernizace,“ řekl
hejtman, který ještě jako primátor Karlových Varů stál u zrodu
plánů rekonstrukce nádraží Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

RED

Prezentace kraje ve Velké Británii

Vlak DESIRO nese jméno města Mariánské Lázně, do kterého dvakrát denně zajíždí.

Hejtmanství zorganizovalo pro děti
z Beslanu prohlídku hradu Loket
Z iniciativy hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla se podařilo pro 46 dětí z Beslanu, které s přibližně třicetičlenným doprovodem rodičů pobývají v Karlových Varech, zorganizovat prohlídku hradu Loket.

Na půdě Velvyslanectví České republiky
v Londýně se 7. prosince 2004 představil Karlovarský kraj britské veřejnosti jako významná
lázeňská a turistická destinace. Se svým příspěvkem o lázeňském průmyslu, nejvýznamnějších
historických památkách, kulturních a sportovních akcích v Karlovarském kraji zde vystoupila
Alice Dvořáková, zástupkyně Krajského úřadu
Karlovarského kraje. Podnikatelská sféra Karlo-

varského kraje byla zastoupena firmou sklo
Moser, a.s.. Prezentace byl přítomen velvyslanec
ČR ve Spojeném království Štefan Füle, který
přislíbil další spolupráci s Karlovarským krajem.
Organizaci prezentace zviditelňující Karlovarský kraj zajistila agentura CzechTourism, finanční záštitu převzalo prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí Velvyslanectví ČR ve Velké
RED
Británii.

„Kanceláři hejtmana se podařilo díky pochopení kastelána
loketského hradu Václava Lojína
uspořádat prohlídku hradu v nejkratším možném termínu. Celá
delegace si hrad prohlédla ve
dvou etapách, výklad jim byl
poskytnut samozřejmě v ruštině,“
informuje tiskový mluvčí kraje
Tomáš Svoboda a dodává: „Kraj
chtěl dvacetidenní pobyt beslanským dětem zpestřit a zatraktivnit. Proto pozval děti ještě na prohlídku
bečovského
hradu
a zámku s unikátním relikviářem
svatého Maura.“
RED

Výstava Židé v Karlovarském kraji

HEJTMAN OTEVŘEL V HORNÍM SLAVKOVĚ
DRUHÝ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Zástupci karlovarské židovské obce otevřeli
24. listopadu ve vestibulu krajského úřadu výstavu „Židé v Karlovarském kraji“. Iniciátorem akce
je etnolog a krajský koordinátor pro práci
s národnostními menšinami Pavel Vaculík, který
přišel s nápadem zviditelnit v prostorách vestibulu hejtmanství expozici o dějinách Židů v našem
regionu. Expozice obsahující zajímavé fotografie
i písemné, historické materiály je jinak veřejnosti přístupná na židovském hřbitově v Karlových
Varech–Drahovicích.
V hlavní budově Krajského úřadu Karlovarského kraje bude výstava přístupná až do konce
tohoto roku – tedy do 31. prosince. Do té doby si
mohou návštěvníci přijít prohlédnout například
snímky židovských synagog v Sokolově, Mariánských a Františkových Lázních či v Karlových
Varech. K vidění jsou i další snímky objektů,
které už neexistují, stejně jako historické fotografie významných židovských představitelů
našeho regionu.

Za přítomnosti hejtmana Josefa Pavla a starostů okolních měst byl
3. listopadu v Horním Slavkově slavnostně otevřen nový dům s pečovatelskou službou. Pohodlné bydlení pro seniory i pro handicapované
občany představil starosta Horního Slavkova Petr Hanzík.
Hejtman Josef Pavel v úvodním projevu připomněl platnost rčení, že úroveň společnosti se měří podle toho, jak dokáže pečovat o své spoluobčany. „Vítám aktivitu města v oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany. Zároveň si ale myslím, že poptávka po této formě péče nikdy
nemůže být uspokojena. Podporuji proto služby v terénu tak, aby každý
člověk dostal šanci využít takových služeb, které nezbytně potřebuje,“
uvedl Josef Pavel.
V rozhovoru se starostou dále hejtman hovořil o plánovaném zřízení
výjezdového stanoviště Záchranné a dopravní zdravotní služby Karlovarského kraje v Horním Slavkově. Stanoviště by mělo vzniknout v roce
2006. Investice kraje do každého nového stanoviště záchranky se pohybuje kolem 8 milionů korun. Investiční náklady zahrnující i pořízení sanitky s vybavením dosahují částky 12 milionů korun.
RED

Internet pro každého

Rodina od vedle
I Karlovarský kraj se účastnil projektu
občanského sdružení Slovo 21 nazvaného
Rodina od vedle, ve kterém šlo o to, podat
cizincům dlouhodobě zde žijícím pomocnou ruku. Prostřednictvím pozvání na
oběd do české rodiny jim ukázat, že
i v xenofobních Čechách se najdou vstřícní lidé bez předsudků, které poznání odlišných kultur obohatí. Většinou uzavřené
komunity cizinců, žijící vedle nás a přece
mimo, tento krok velmi přivítaly, a tak se
28. listopadu hodinu po poledni po republice konalo 100 takových obědů. Konkrétně u nás pak 7 obědů v Lokti, Chebu, Fr.
Lázních, Aši, Kraslicích a Novém Kostele
a nová přátelství navázali cizinci z Íránu,
Srbska, Ukrajiny, Etiopie, Moldavska,
Pákistánu a Vietnamu. Všichni zúčastnění
byli setkáním příjemně překvapeni, potěšeni až dojati a shodovali se v tom, že se
RED
nevidí naposled.

www.kr-karlovarsky.cz

Patříte ke generaci, na kterou internet působí jako
vetřelec a máte z něho obavy? Nebo jste naopak
teenager, který by internet a další média rád využíval nad rámec svých současných možností?

Ať patříte do první nebo druhé skupiny, právě pro vás
je Krajskou knihovnou Karlovy Vary a Karlovarským
krajem připravován projekt „Informační a komunikační
technologie pro veřejnost Karlovarského kraje“.
Celá akce je zaměřena na vznik veřejných internetových míst v knihovnách měst a obcí zejména ve
venkovském prostoru. Bude se zaměřovat hlavně na
knihovny, kde doposud neexistuje veřejný přístup
k internetu (konkrétně 22 míst). Nicméně se do projektu zapojuje i velká část knihoven, které internet
a veřejná internetová místa již mají a chtějí své služby rozšířit a zkvalitnit. Pro veřejnost bude tímto zajištěn veřejný přístup k internetu, dle technických
možností, zejména k širokopásmovému připojení.
Ing. JANA BĚLOHOUBKOVÁ, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Aktuální kalendář kulturních a sportovních akcí naleznete
na internetové adrese:
www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/o_kraji_turista/kalendar/
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Nové složení Zastupitelstva Karlovarského kraje
V listopadových krajských volbách rozhodli obyvatelé Karlovarského kraje o novém složení krajského zastupitelstva. 45 zastupitelů na svém prvním zasedání 9. prosince 2004 zvolilo ze svého středu hejtmana a Radu Karlovarského kraje na následující čtyři roky. Třicet z nich funkci krajského zastupitele již vykonávalo, zbylých patnáct
zasedlo do zastupitelských lavic poprvé.

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

21


Evropští
demokraté

12
Občanská
demokratická
strana

Komunistická
strana Čech
a Moravy

Koalice pro
Karlovarský
kraj

7

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann
tel.: 353 502 117
werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz



Česká strana
sociálně
demokratická

3

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

2


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

PO = příspěvková organizace


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461
milan.novak@kr-karlovarsky.cz



investice, krizové řízení

Radní Karlovarského kraje a jejich gesce
regionální rozvoj, doprava

ekonomika, informatika

legislativa, odbor majetkoprávní,
regionální rada soudržnosti

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
Mgr. Petr Chlebek,
tel.: 353 502 443
petr.chlebek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz


JUDr. Josef Pavel (ODS)

Ing. Jan Zborník (ODS)

Ing. Jiří Červenka (ODS)

RNDr. Petr Horký (ČSSD)

1. října 1952
hejtman, Karlovy Vary

26. prosince 1946
1. náměstek hejtmana, Ostrov

5. listopadu 1963
náměstek hejtmana, Aš

11. ledna 1958
náměstek hejtmana, Mariánské Lázně

vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Miroslava Kurcová
tel.: 353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz


kultura,památková péče,
cestovní ruch

sociální věci
a neziskové organizace

zdravotnictví

školství, mládež, tělovýýchova

životní prostředí, zemědělství,
revitalizace krajiny

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


Ing. Jiří Behenský (ČSSD)
22. ledna 1946
náměstek hejtmana, Habartov

Mgr. Ellen Volavková (ODS)

Ing. Jiří Mutinský (ODS)

Ing. Kamil Řezníček (ODS)

Ing. Luboš Orálek (ODS)

13. května 1949
krajská radní, Mariánské Lázně

1. září 1944
krajský radní, Březová u Karlových Varů

14. března 1953
krajský radní, Libavské Údolí

18. listopadu 1964
krajský radní, Oloví

*Popisky pod fotkami jsou řazeny: datum narození, povolání a místo bydliště; popisky nad fotkami označují, za které oblasti radní zodpovídají

vedoucí odboru Krajský
živnostenský úřad
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313, fax 353 502 252
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

V olby
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René Bolvari (ODS),

Zdeňka Fiedlerová (ODS)

Bc. Radomil Gold (ODS)

Radomil Havrda (ODS)

Libuše Chrástová (ODS)

Ing. Karel Jakobec (ODS)

11. března 1965
starosta, Kynšperk nad Ohří

24. ledna 1948
starostka, Jáchymov

13. ledna 1971
starosta, Sklaná

1. června 1960
ředitel společnosti, Cheb

20. dubna 1949
starostka, Františkovy Lázně

5. března 1964
starosta, Sokolov

MUDr. Petr Máj (ODS)

Luděk Němec (ODS)

Mgr. Luděk Sequens (ODS)

Dagmar Strnadová (ODS)

MUDr. Jan Svoboda (ODS)

Mgr. Roman Tichý (ODS)

13. srpna 1958
zubní lékař, Karlovy Vary

5. ledna 1953
podnikatel, Tatrovice

22. června 1967
starosta, Nejdek

30. ledna 1956
starostka, Tři Sekery

27. prosince 1956
starosta, Cheb

17. srpna 1964
jednatel společnosti, Nová Role

RNDr. Tomáš Vylita (ODS)

Ing. Ivan Ž
ž ikeš (ODS)

PhDr. Kamila Bešťžáková (KSČM)

Mgr. Jaroslav Borka (KSČM)

RSDr. Jaroslav Businský (KSČM)

Václav Černý (KSČM)

23. dubna 1963
geolog, Karlovy Vary

27. dubna 1945
podnikatel, Karlovy Vary

9. listopadu 1943
důchodkyně, Karlovy Vary

18. října 1952
asistent, Karlovy Vary

22. dubna 1949
technik, Teplá

2. prosince 1945
předseda OV KSČM, Cheb

Ing. Stanislav Dušek (KSČM)

Mgr. Jiří Holan (KSČM)

Ing. Václav Jakubík (KSČM)

Petr Martínek (KSČM)

Josef Murčo (KSČM)

Stanislav Strmeň (KSČM)

1. června 1958
makléř, Nebanice

19. června 1943
starosta, Rotava

11. září 1949
jednatel, Cheb

29. října 1951
podnikatel, Horní Slavkov

26. října 1951
předseda OV KSČM, Karlovy Vary

6. prosince 1955
prodejce, Cheb

Jana Strnadová (KSČM)

Ing. Václav Ž
ž ivný (KSČM)

Ing. Jaroslav Fiala, CSc. (ČSSD)

Ing. Václav Hanzl (ČSSD)

Tomáš Hybner (ČSSD)

RNDr. Pavel Vanoušek (ČSSD)

4. června 1937
důchodkyně, Březová

22. listopadu 1939
důchodce, Sokolov

29. února 1956
ekonom, Karlovy Vary

24. března 1942
ekonom, Ostrov

13. června 1972
náměstek primátora, Karlovy Vary

22. května 1947
zástupce starosty, Cheb

Václav Veselý (ČSSD)

Ing. Jan Horník (ED)

MUDr. Jiří Morávek (ED)

RNDr. Jaroslav Růžička (ED)

Olga Haláková (KoalKK)

Ing. Josef Malý (KoalKK)

22. února 1950
technik, Šindelová

19. března 1954
starosta, Boží Dar

5. října 1952
lékař, Ž
ž lutice

20. prosince 1961
ekolog, Karlovy Vary

9. července 1948
výtvarnice, Bečov nad Teplou

4. listopadu 1953
ekonom, Karlovy Vary
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