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MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků

Silniční hospodářství kraje Návštěva první dámy
míří vinou státu k zániku

FOTO: ZDENĚK VAIZ

Karlovarský kraj má na údržbu silnic stále
méně peněz. Komunikace II. a III. třídy na něj
převedl stát, který ale na jejich udržování
dává stále méně financí.

„Ať už jsou to peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) nebo peníze z našich
zdrojů, tak na všechny silnice, co se investic týká,
budeme mít pro letošní rok 390 milionů korun. Do
silnic ve vlastnictví kraje tak oproti roku 2003
půjde o více než 16 milionů méně,“ říká první
náměstek hejtmana Jan Zborník.

Karlovarský kraj přitom oproti loňskému roku
zvýšil vlastní příspěvek na silnice z 35 na 60 milionů korun. Bez tohoto navýšení by byl celkový propad financí na údržbu silnic mnohem vyšší.
„Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, musím se vší
zodpovědností konstatovat, že krajské silniční hospodářství míří ke svému zániku, a to vinou státu.
Vzhledem k vlastním příjmům kraje, které činí
zhruba 400 milionů korun na všechno, co ve své
samosprávné kompetenci máme, je částka 60 milionů vyčleněná z krajského rozpočtu do silnic II.
a III. tříd absolutním maximem, které si můžeme
dovolit,“ pokračuje Jan Zborník a dodává: „Novela
zákona o rozpočtovém určení daní stále není na
světě a v systému, jakým je kraj financován, do této
chvíle není počítáno ani s korunou do silniční sítě,
všechny daňové výnosy mají jít do Státního fondu
dopravní infrastruktury.“
Přitom SFDI snížil dotaci pro Karlovarský kraj
oproti minulému roku o více než 41 milionů
korun. Proti plánu roku 2003 činí propad nakonec
téměř 50 milionů. Tento rozdíl ve výši zhruba 8
milionů korun způsobily problémy s výkupem
pozemků pro silniční obchvat Královského Poříčí.

Sloupek hejtmana
Vážení čtenáři,
vítám vás nad březnovým
vydáním
měsíčníku vašeho
kraje.
Jedním z témat
tohoto čísla je doprava. Už v minulosti
jsme vás informovali
o záměru kraje,
rekonstruovat
na
svém území souvislé
úseky silnic II. a III.
třídy. Kraj je dostal
do vlastnictví od
vlády, ovšem v žalostném stavu - koneckonců, většina z nás po nich denně cestuje. Co
jsme ovšem spolu s těmito silnicemi již nedostali,
to je dostatek peněz na jejich obnovu. Přesto jsme
však našli způsob, jak alespoň postupně začít
jejich stav zlepšovat.
Podobně se současná vláda ke krajům zachovala i v případě nemocnic. I o tom jsme vás v našem
měsíčníku již informovali. Převedla na kraje
nemocnice, ovšem jejich dluhy, které nashromáždily během státem řízeného hospodaření, jim
chtěla dát "na cestu do krajů" s sebou. Připomínám, že tyto dluhy byly z valné části dluhy vůči
státu, například na sociálním a zdravotním pojištění. I zde však kraje musely najít, a našly řešení,
ačkoliv ne vždy líbivá nebo snadná.
Nyní se nechal ministr dopravy slyšet, že kraje
by měly převzít odpovědnost za provoz na regionálních drahách. Vláda potom, co nedokázala řešit
vzrůstající ztrátu státního podniku České dráhy,
přistoupila opětovně k řešení "ať si to kraje vyřeší
samy". Je jistě správné, že o věcech na svém
území mají rozhodovat kraje, ovšem smutné je, že
je nám toto rozhodování předáno vždy až ve chvíli, kdy se situace vyhrotí.
Ještě neuvěřitelnější je, že zároveň s předáním
zodpovědnosti za mnohé oblasti veřejných služeb
se současná vláda nenamáhá krajům přiznat i prostředky, které sama na dosud neúspěšná a neúčinná řešení používala. Dává tím jasně najevo, že
se nejen nechce řešení zabývat, ale že ani nechce,
aby tyto problémy mohli řešit ti, kdo je jako
"dárek" dostali - tedy kraje.
Věřím však, že rozum nakonec stejně zvítězí.
Bude to jistě bolet a něco stát, jako vždy, když se
ukáže, že veliké sliby a rozmáchlá gesta společenských čarodějů nemají dostatek finančních prostředků. Ale nakonec se snad ze země politických
slibů staneme zemí služeb pro občany. K tomu je
však potřeba krajům dát i nezbytné prostředky z tzv.
Rozpočtového určení daní, tedy zajistit, aby kraje
kromě velkých slov dostaly také nutné finance.
Otázkou jen zůstává, jak dlouho to bude trvat,
a kdy si naše vláda přestane hrát na zázračného
strýčka, který se tváří že vždy vše zařídí, ber kde ber.
S ÚCTOU VÁŠ
JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

Aktuality
V tomto čísle přinášíme informace z oblasti dopravy, dozvíte
se o návštěvě hejtmana v Izraeli,
vracíme se k ukradeným
sochám z Valče a seznámíme
vás s obnovou venkova.
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Investice

Manželka prezidenta ČR Livia Klausová navštívila 15. února neoficiálně Karlovy Vary.
Při této příležitosti převzala záštitu nad koncertem vážné hudby v karlovarském Grandhotelu Pupp, kde ji přivítal hejtman Josef Pavel (ODS).

Obce v kraji

Pokračování na str.3

Sněmovna schválila převod
regionálních letišť na kraje

Ing. Jan Zborník,
první náměstek
hejtmana (ODS)

Převod regionálních letišť v Karlových
Varech, Brně a Ostravě na příslušné
kraje schválila 12. února rovnou v prvním čtení Poslanecká sněmovna. Zákon
by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení.
Musí ho ale ještě projednat Senát
a podepsat prezident republiky. Kraje
jsou na převzetí letišť připraveny a rozhodnutí poslanců vítají. Jako vlastníci
letišť budou moci na jejich rozvoj čerpat
prostředky z fondů EU, příslušné projekty už připravují.

„Myslíme si, že to je jedna cesta, jak přispět k urychlení
regionálního rozvoje v tomto kraji,“ říká zástupce hejtmana
Karlovarského kraje Jan Zborník. Karlovarský kraj už v prosinci 2003 založil společnost, která bude letiště provozovat.
Do roku 2006 chce kraj do letiště investovat až 76 milionů
korun. Hodlá rekonstruovat 19 let starý povrch dráhy
a instalovat světelné zabezpečovací zařízení, které umožní
přistávání letadel i za zhoršených meteorologických podmínek.

Letiště by podle Jana Zborníka mělo především přispět
k dalšímu rozvoji cestovního ruchu a lázeňství.
Účetní hodnota nemovitého majetku České správy letišť
(ČSL) činila k 31. prosinci 2003 22,1 miliardy korun. Podíl
Kraje si od převodu letišť slibují, že budou mít větší vliv majetku všech tří regionálních letišť představuje 8,1 prona utváření dopravní politiky regionu. Uvádějí, že veškeré centa z této částky. 91,9 procenta majetku ČSL je soustřepriority rozvoje se zatím soustřeďují jen na největší ruzyň- děno v majetku letiště Praha-Ruzyně.
RED
ské letiště v Praze.

Pražský soud dal karlovarské záchrance
za pravdu, VZP jí nesmí krátit platby

RNDr. Petr Horký,
náměstek hejtmana
(ČSSD)

Záchranná služba Karlovy Vary uspěla
u soudu s žalobou proti Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), která jí chtěla stejně
jako dalším záchrankám v republice krátit
platby kvůli přeplatkům z let 2000
a 2001. Obvodní soud pro Prahu 3,
k němuž karlovarská záchranka podala
žalobu, vydal 18. února předběžné opatření, kterým pojišťovně krácení plateb
zakázal do doby, než v celé kauze padne
konečný verdikt soudu.

Soud dal kraji za pravdu
mimo jiné v tom, že pojišťovnou zamýšlené krácení měsíčních plateb o 50 % oproti sjednané úhradě může ohrozit
poskytování zdravotní péče.

„Soud rozhodl navíc o platebním rozkazu, podle něhož
VZP ukládá do 15 dnů karlovarské záchrance uhradit
částku 534 493 Kč, o kterou
VZP zkrátila záchrance plat-

Karlovarský kraj zahájí v letošním
roce práce na sídle krajské knihovny. Investiční akce za 100 milionů bude dokončena v roce 2005.
Největší investicí do oblasti školství v tomto roce je rekonstrukce
školní kuchyně ve Žluticích.
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by letos v lednu za měsíc
listopad 2003,“ informuje
náměstek hejtmana Petr
Horký.
Karlovarský kraj je tak po
Olomouckém a Středočeském kraji dalším v pořadí,
jehož žalobě na VZP soud
vydáním předběžného opatření vyhověl.
„Podle šéfa záchranky Iva
Tukinského není v případě
karlovarské záchranky zatím
obava, že by jí VZP v měsíci
únoru opět platby zkrátila. To
se navzdory vyjádření soudu,
proti němuž se VZP může
odvolat, stalo v Olomouckém
kraji. Jak se však VZP zacho-

vá a jak budou vypadat její
platby karlovarské záchrance, dnes nelze jednoznačně
říci. Karlovarský kraj doufá,
že zkrácení plateb od VZP na
polovinu se už opakovat
nebude,“ dodává náměstek
Petr Horký.
K sérii žalob na VZP
záchranky vede požadavek
pojišťovny, aby záchranné
služby vrátily přeplatek z let
2001 a 2002, který celkem
v ČR činí údajně 220 milionů?
korun. V letech 2001 až 2002
ale záchranky ještě spravoval
stát, proto se kraje vracení
peněz brání.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Dalším městem, které vám
podrobněji představíme, jsou
Františkovy Lázně.
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Kultura

Příspěvky na památkovou péči,
naváděcí systém ke krajským
památkám, archeologický výzkum
kostela sv. Mikuláše pod Krudumem, krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek – to jsou
některá témata z oblasti kultury.
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Informace
pro motoristy
Z důvodu připojení prodejny Lidl na silnici I/6 se upravuje stávající křižovatka v Karlových Varech v ulici Dolní
Kamenná (u Zimního stadionu). V termínu od 15. března
do 30. dubna 2004 zde bude
probíhat za úplného silničního
provozu stavba kruhové křižovatky. Hejtmanství žádá motoristy o zvýšenou pozornost.

RED

Hejtmanství varuje: Nabídka výhodného vytvoření
internetových stránek pro vaši firmu je podvod!
Na základě informací, které Krajský
úřad Karlovarského kraje získal od
jedné ze soukromých firem z Karlovarska, hejtmanství varuje podnikatelské subjekty Karlovarského kraje
před podvodníky.

„Obrátili se na nás pracovníci
jedné z firem s dotazem, zda je pravda, že Karlovarský kraj podporuje
výrobu internetových stránek sou-

kromých podnikatelských subjektů.
Jejich firmu navštívila osoba zastupující jistou reklamní a marketingovou
agenturu s výhodnou nabídkou
vytvoření prezentačního webu za
finanční podpory Karlovarského
kraje. To je samozřejmě nesmysl.
Kraj neexistuje proto, aby finančně
podporoval tvorbu webovských stránek soukromých firem,“ říká tiskový
mluvčí kraje Tomáš Svoboda.

Za místo na serveru Karlovarského kraje měla firma agentuře zaplatit
částku 2 600 Kč za rok. Vlastní náklady na výrobu webu prý pokryje kraj.
„Pracovníkům firmy se zajímavá
nabídka agentury začala zdát podezřelou ve chvíli, kdy nemohli na oficiální internetové stránce Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz
najít odkaz na agenturou nabízený
projekt podpory vytvoření komerč-

ních internetových stránek. Díky
dotazu, s nímž se agenturou oslovená firma obrátila na Krajský úřad,
jsme se o celé věci dověděli. Informace o podezřelé nabídce, která
možná nebyla v našem kraji ojedinělá, dále kompletujeme. Vedení kraje
již celou záležitost předalo k vyšetřování Policii ČR,“ dodává Tomáš
Svoboda.
RED

Z astupitelstvo
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Letos začnou práce na krajské knihovně Střední lesnická škola

zrekonstruuje kuchyni

Největší investiční akcí do oblasti školství v letošním roce bude
rekonstrukce kuchyně ve Střední lesnické škole ve Žluticích. Karlovarský kraj na ni vyčlenil v rozpočtu zhruba 10 milionů korun.
„Na tuto akci vyhlásíme v nejbližší době výběrové řízení. Máme více
než 80 škol a školských zařízení a do 30 z nich budeme v letošním roce
investovat peníze. Nejvíc jde ale do Žlutic,“ říká hejtman Josef Pavel.
Krajští radní mimo jiné odsouhlasili výměnu oken v Gymnáziu
a Pedagogické škole v Karlových Varech - Drahovicích, na niž dá
kraj z rozpočtu zhruba 3 miliony korun. Budova má stále původní
HAD
okna z roku 1965.

Správa a údržba silnic může
zaměstnat žadatele o práci
Těsně před dokončením jsou práce na projektové dokumentaci přestavby bývalé vojenské
jídelny v Karlových Varech - Dvorech na sídlo
krajské knihovny. Veřejná obchodní soutěž na
zhotovitele přestavby by měla být vyhlášena
ještě na jaře.

Stavební práce začnou ve třetím čtvrtletí
a první čtenáře by knihovna měla přivítat
v roce 2005. Bývalá vojenská jídelna bude rozdělena na dvě části. V hlavní části bude v přízemí knihovna s velkou vstupní halou a informačním centrem. V horním podlaží najde své
místo velká výpůjční hala s oddělením pro děti
„Tato akce bude stát zhruba 100 milionů a depozitář. V druhé části bude zázemí pro
korun, pro letošní rok je v krajském rozpočtu krajský úřad, archivy a část budovy bude sloučástka 25 milionů na zahájení stavby,“ říká žit jako rezerva pro knihovní depozitář.
náměstek hejtmana Jiří Behenský.
„Knihovna bude mít oddělení pro nevido-

mé, počítačovou učebnu a jednací sál se 150
místy, který bude mimo jiné využíván pro setkání starostů s vedením kraje. Ve vstupní hale
počítáme také s moderní kavárnou, která by
měla sloužit nejen návštěvníkům knihovny,“
vysvětluje náměstek Jiří Behenský.
Karlovarský kraj se pokouší získat část
peněz na vybudování knihovny ze státní
pokladny, žádosti podá také k fondům Evropské unie.
HAD

Krajská správa a údržba silnic
dostala souhlas Rady Karlovarského kraje se zaměstnáváním lidí
bez práce registrovaných na úřadech práce.
„Naše správa a údržba silnic je
schopna zaměstnávat 12 osob na
veřejně prospěšné práce, zejména
na úklid silničních pomocných
pozemků. Každé ze šesti regionálních cestmistrovství získá na tyto

práce po dvou žadatelích z úřadů
práce,“ říká hejtman Josef Pavel.
Karlovarský kraj se podle něj
snaží podat pomocnou ruku těm
lidem, kteří chtějí práci získat.
Konkrétní podmínky si dohodne
vedení správy a údržby silnic
s jednotlivými úřady práce.
V roce 2003 stejným způsobem
silničáři zaměstnali 10 lidí.
HAD

Povodňová komise Info pro české dopravce po vstupu ČR do EU
Dne 23. 1. 2004 nabyla účinnosti
euronovela vodního zákona, která
mimo jiné změnila strukturu
povodňových orgánů. Povodňové
komise ucelených povodí přešly
touto novelou na povodňové komise krajů. „Tato dlouho žádaná
změna významně přispěje ke zkvalitnění systému předpovědní a hlásné povodňové služby na území
krajů,“ říká tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda
a dodává: „Na základě těchto skutečností byla v únoru 2004 vytvořena Povodňová komise Karlovarského kraje. Pro zjednodušení svolávání komise v době povodně je komise rozdělena na hlavní a podpůrnou
skupinu.“
Úvodní zasedání komise svolané
hejtmanem Josefem Pavlem se
uskutečnilo 3. března 2004. Na něm
hejtman členy nové komise seznámil se základními aspekty změny
struktury povodňových orgánů.
Hejtman všem členům předal jmenovací dekrety členů povodňové
komise.
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského
úřadu Eliška Vršecká členy komise
seznámila s návrhem Statutu
Povodňové komise Karlovarského

kraje. Statut byl vytvořen pro stanovení základních podmínek fungování povodňové komise jak v období
mimo povodeň, tak v době povodně. Statut řeší především postup
svolávání jednotlivých skupin komise, způsob komunikace a vyrozumívání členů a dalších účastníků
ochrany před povodněmi.
„Členům komise byl představen
i nově zpracovaný Povodňový plán
Karlovarského kraje. Zpracování
tohoto plánu bylo zahájeno v roce
2002, kdy bylo zadáno zpracování
Povodňového plánu uceleného
povodí Ohře pro území Karlovarského kraje. Tento plán sloužil jako
základní podklad pro zpracování
povodňového plánu celého Karlovarského kraje. S plánem byly představeny i pomocné materiály určené pro činnost povodňových orgánů kraje. Jedná se zejména
o pomůcku zapisovatelů komise
a o leteckou a pozemní fotodokumentaci kritických míst na tocích.
V prostředí geografických informačních systémů byl prezentován
způsob zpracování digitálních map
stanovených záplavových území
s využitím ortofotomapy kraje
a katastrálních map,“ doplňuje
RED
mluvčí Tomáš Svoboda.

Sportovec Karlovarského kraje 2003
Tradiční vyhlášení nejlepších
sportovců za rok 2003, které již
potřetí organizuje Karlovarský
kraj za podpory partnerů, kterými jsou CARS BAD, s. r .o., Česká
pojišťovna, a. s., ČSOB Leasing,
a. s., MOSER, a. s., a Jan Becher
- Karlovarská Becherovka, a. s.,
začne 23. března od 18.30 v hote-

lu Richmond. Sportovci budou
vyhlášeni v sedmi kategoriích:
mládež jednotlivci chlapci, dívky
a družstva, dospělí jednotlivci
a družstva, handicapovaní sportovci a sportovní osobnost. Navíc
budou vyhlášeni nejlepší trenéři,
cvičitelé a sportovní legenda.
RED

Mezinárodní silniční doprava nákladní:
Licence pro mezinárodní silniční přepravu zboží pro cizí
potřeby, tzv. eurolicence
Vstupem ČR do EU dojde k zásadní změně v oblasti přístupu na trh
v mezinárodní silniční dopravě na území členských států Evropské
unie. Od 1. května 2004 bude přístup na trh v jednotlivých členských
státech zajištěn prostřednictvím tzv. eurolicence. Eurolicence je
doklad, který nahradí v současné době používaná zahraniční vstupní
povolení a bude opravňovat k provádění bilaterálních, tranzitních či
třetizemních přeprav na území členských států EU. Právní úprava
vychází z nařízení rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo
z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více
členských států. Na základě tohoto předpisu obdrží každý dopravce
nejen originál eurolicence, ale i tolik opisů, kolik provozuje vozidel, ať
vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasingu. Tyto opisy
budou muset být pro případnou kontrolu ve vozidle k dispozici. Platnost eurolicence je stanovena na pět let.
Eurolicenci ani jinému povolení pro přepravu v rámci EU
nebudou podléhat:
1. Přeprava poštovních zásilek v rámci veřejné služby.
2. Přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel.
3. Přeprava zboží motorovými vozidly, jejichž celková hmotnost, včetně celkové hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 6 tun nebo
jejichž užitečná hmotnost, včetně užitečné hmotnosti přípojného
vozidla, nepřesahuje 3,5 tuny.
4. Přeprava zboží motorovými vozidly, pokud splňují tyto podmínky:
a) přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno,
kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;
b) účelem přepravy je převézt zboží z nebo do podniku, jeho přeprava
uvnitř podniku, př. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;
c) motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními
zaměstnanci podniku;
d) vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na splátky nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky
směrnice rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání
vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici;
e) přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti
podniku.
5. Přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího
materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech (zejména při živelných pohromách).

Jízdy bez nákladu ve spojitosti s přepravou uvedenou
v bodech 1 - 5.
Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby
Od 1. května 2004 bude muset zároveň každý dopravce, který
zaměstnává řidiče ze třetích států, tj. států, které nejsou členem EU,
zajistit, aby tito řidiči byli při přepravách prováděných na území
členských států EU vybaveni osvědčením řidiče. Opis Osvědčení
řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby je uložen
u dopravce. Řidič dostává k dispozici originál osvědčení, který musí
být na požádání předložen kontrolním orgánům. Tato povinnost
vychází z nařízení Rady ES č. 484/2002, kterým se mění nařízení
Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 pro účely zavedení osvědčení řidiče. Osvědčení řidiče je nutné předložit, pokud je řidič státním příslušníkem třetí země, tj. země, která není členem EU.
Vzhledem k tomu, že nebylo požádáno o přechodné období
a není tedy možné přejít na tento systém postupně, budou muset
od 1. května 2004 0.00 hod. být všichni čeští dopravci provozující
mezinárodní silniční dopravu vybavení výše uvedenými doklady.

Mezinárodní silniční osobní doprava:
Licence pro mezinárodní přepravu cestujících autokary
a autobusy prováděnou pro cizí potřeby, tzv. eurolicence.
Systém dokladů podle práva Evropských společenství se vztahuje
i na mezinárodní dopravu provozovanou autokary a autobusy.
S účinností od 1. května 2004 bude muset být držitelem eurolicence
i každý dopravce, který provozuje po území členských států Evropských společenství mezinárodní autobusovou přepravu prováděnou
pro cizí potřeby. Každý dopravce obdrží nejen originál eurolicence,
ale i tolik opisů, kolik provozuje vozidel, ať vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasingu. Tyto opisy budou muset být pro
případnou kontrolu ve vozidle k dispozici. Právní úprava v této
oblasti vychází z nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března
1992, o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 11/98.
Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu
autokary a autobusy mezi členskými státy.
Dopravce, který provozuje mezi členskými státy Evropských společenství mezinárodní autobusovou dopravu prováděnou pro vlastní
potřebu, pak bude muset být držitelem osvědčení ve smyslu nařízení (EHS) č. 684/92.
Příslušným orgánem pro vydávání eurolicencí a osvědčení v mezinárodní silniční dopravě nákladní a mezinárodní silniční osobní
dopravě jsou ve smyslu novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, krajské úřady.

Slovo zastupitele
Představme si na dnešní
dobu zázračný učebnicový liberálně-ekonomický
případ.
„Někdo“ dostane podnikatelský nápad. Chce tvrdě pracovat, nežádá od státu sociální
podporu, nýbrž prostor pro
svou tvůrčí aktivitu. Chce se
starat sám o sebe a přitom druMgr. Luděk Sequens, hým takto přinést prospěch.
Chce zaměstnávat a platit daně
zastupitel (ODS)
(které snad jednou zůstanou
v kraji) a přispět tak nejen k rozvoji svému, ale
i svého státu a regionu. Rozpracuje svůj plán a zatím
nenávratně investuje první soukromé prostředky.
Provede analýzu. Přemýšlí o místě podnikání. Zda
provést stavbu na zelené louce nebo rekonstruovat
starý objekt. Hledá, jakou část kraje zvolit, zvažuje
počet, kvalitu a kvalifikaci lidí. Ptá se po dopravní
obslužnosti - jezdí do budoucího místa firmy autobus, vlak, je tu letiště? Jaká tam vede silnice, jaká je
její údržba a perspektiva? Myslí na možnosti vzdělávání pro své stávající i perspektivní zaměstnance
a na to, jak pružné jsou v místě střední školy a jak
rychle dokážou reagovat změnou oborů na požadavky trhu práce. Nezapomene si vyhodnotit možnosti lékařské péče a rekreace, kulturní a sportovní
možnosti po práci. A pak. Pak přijde na řadu finanč-

ní plán. Vlastní prostředky, úvěr, jiné zdroje? Čas
zásadního rozhodnutí. Je vlastně vítán? Má dost
informací? Nejsou i jiné možnosti? Nezemře myšlenka na územní plánování, na životní prostředí
a občanská sdružení, zkrátka na razítka a úřady,
nařízení a metodické výklady, že něco nejde, protože to tak nikdo nikdy nedělal? Nemám začít jinde,
nebo pokoutně? Mám v samosprávě vůbec nějakého partnera, který ví, že je z mojí práce živ a který
je připraven? Partnera, který ví, že bez takových lidí
je jenom mrtvým úřadem pro sebe sama na konci
města, úřadem, kde se nic netvoří, nic nevzniká, jen
pěstuje dokumentační potratářství nekonečných
neživých strategií a koncepcí a oběžníkové ploužení
po chodbách? Partnera, který stejně usilovně jako
já pracuje na tom, aby byl připraven, byl profesionální, operativní a vstřícný a schopen mi dát odpovědi na moje otázky?
Přidejme k první představě i druhý díl ideálního
příběhu. Na um přijde našemu nápadníkovi Karlovarský kraj. Najde cestu na Krajský úřad a na vrátnici jej usměvavá pracovnice postoupí do patra. Uvítají jej s otevřenou náručí na odboru regionálního
rozvoje. Po stručném představení a nástinu záměru
mu budou nabídnuty potřebné informace a k dispozici budou koncepční a rozvojové dokumenty
z ostatních odborů (školství, životní prostředí, atd.)
v písemné i elektronické podobě. Nádavkem dosta-

ne přehled a rady, jak se případně hlásit o „evropské“ nebo krajské pobídkové peníze včetně nabídky
pomoci při zpracování žádosti. Po jeho odchodu
odbor zkonfrontuje dotek s živým světem s krajským stěžejním dokumentem - PROGRAMEM
ROZVOJE KRAJE, aby jej popřípadě navrhl k doplnění nebo úpravě, nebo aby shledal, že v části realizovaných opatření jdeme správným směrem.
Toto je cíl, o který se už čtvrtým rokem snažíme
ve Výboru pro regionální rozvoj. Poznat kraj, jeho
specifika demografická, krajinná, infrastrukturní
(sítě, komunikace), popsat jeho ekonomické
i správní vztahy, vztahy se sousedy plzeňskými,
severočeskými, saskými i bavorskými, pochopit
jeho vnitřní potenciál i deficit a zátěže a promítnout
je do Programu rozvoje kraje, který spolu se zpracovatelem předkládáme zastupitelstvu jako jeho
odborný orgán ke schválení. Nejširší možný záběr
zahrnující všechny představitelné oblasti života
tvoří dokumenty, které výbor na svých čtyřiceti pracovních jednáních zpracovával, hodnotil a připomínkoval. Pro ilustraci uvádím program jednoho
našeho jednání: Informace - Regionální železniční
tratě, Rekonstrukce silnice R I/6, II. etapa průtahu
městem KV, rekonstrukce silnice II. a III. třídy, FK
Union Cheb program rozvoje fotbalového oddílu
Cheb na roky 2005-2008. Českobavorský geopark,
Strategie cyklistické dopravy Karlovarského kraje,

www.kr-karlovarsky.cz

Projednání příhraniční krajinné výstavy ChebMarktredwitz, info o průmyslovém parku Cheb,
Informace o krajských dotačních titulech v 1. kole,
POV v roce 2004 - změna pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu ORR, Informace o projektových
záměrech - příprava na strukturální fondy, Program
rozvoje kraje, Územní plán Vyššího územního
celku, činnost odboru regionálního rozvoje, GIS.
Další
informace
najdete
na
www.krkarlovarsky.cz/kraj_regroz.html.
Rád bych poděkoval všem členům Výboru pro
regionální rozvoj, odboru regionálního rozvoje
i vedení Karlovarského kraje za to, že tuhle myšlenku nejen nesou, ale chtějí na ní i pracovat, pravidelně a do noci se scházet a jednat. Nepokoušíme se
o žádné sociální inženýrství a nepřeceňujeme svou
práci, ale chápeme ji jako svůj díl na ospravedlnění
existence kraje a nalezení jeho místa a užitečnosti
ve fungující společnosti. Každá taková aktivita je
předpokladem ba podmínkou pro život každého
životaschopného správního celku. Dobře víme, že
bez vědomí souvislostí a onoho ideálního nápadu
podnikatele (společnosti, obce či občanského sdružení) tu naše práce, schůzky a porady budou mít
pouze cenu jen potištěných stohů papíru, vypitých
minerálek a snědených sušenek, třeba těch evropských.
Mgr. LUDĚK SEQUENS, PŘEDSEDA VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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Hejtman navštívil Izrael
Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel se ve dnech 22. až 25.
února 2004 zúčastnil obchodní mise do Izraele. Spolu s dalšími
zástupci českých krajů se setkal s izraelskými podnikateli působícími
v cestovním ruchu, hotelnictví a dalších službách z oblasti turismu.

„Zúčastnili jsme se 10. ročníku
Mezinárodní středomořské turistické výstavy, na níž měla Česká
republika svůj stánek. Mimo to
jsme se setkali v Tel Avivu s naším
novým velvyslancem v Izraeli
Michaelem Žantovským. Nejvíc
nás samozřejmě zajímala spolupráce mezi našimi regiony a Izraelem, zejména v oblasti lázeňství
a cestovního ruchu. Pan velvyslanec nám nabídl účinnou spolupráci ambasády, což by nám spolu
s faktem, že Karlovarský kraj je
v Izraeli dobře znám, mělo pomoci
přilákat tamní turisty,“ říká hejtman Josef Pavel.
Hejtmanova návštěva Izraele se
uskutečnila na základě nabídky
Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která organizovala oficiální návštěvu českého ministra
pro místní rozvoj Pavla Němce
v Izraeli.
„S ministrem Němcem jsme se
společně setkali s izraelským
ministrem turistiky Benny Elonem, kde jsme hovořili o vzájemné

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJE MÍŘÍ K ZÁNIKU
dokončení ze strany 1

„Došlo k tomu tím, že jeden
vlastník říká, že pozemky už
jeho nejsou, protože Sokolovská
uhelná, a.s., bude privatizována,
druhý říká: ještě jsme zprivatizováni nebyli, takže pozemky naše
také nejsou. V této chvíli je tedy
není od koho koupit,“ vysvětluje
náměstek Zborník. Zmíněných 8
milionů se tak v loňském roce
nepodařilo vyčerpat. Byly proto
převedeny do sníženého rozpočtu na rok 2004. SFDI má ze
zákona roční příjmy ve výši 20
procent z daní vybraných u paliv
a maziv, dále příjmy z dálničních
známek a silniční daně. Roční
rozpočet SFDI pro silniční, železniční a lodní dopravu činí průměrně 44 miliard korun. Daňové příjmy ale vydělají fondu
pouze 25 miliard, rozdíl byl sanován z příjmů Fondu národního
majetku (FNM). „Příjmy FNM
pro letošní rok vyschly a to je
důvod, proč dochází ke snižování dotací na silniční hospodářství. My si ale nemůžeme dovolit
díry na silnicích jenom zvětšovat, takže jsme pro peníze sáhli
tam, kam jsme mohli, tedy do
mostů, opěrných zdí a podobných zařízení. To se ale nedá
dělat do nekonečna,“ uzavírá
první náměstek hejtmana Jan
HAD
Zborník.

T éma

KARLOVARSKÝ KRAJ

spolupráci v této oblasti. Obdobná
jednání jsme absolvovali při zahajovacím ceremoniálu výstavy, kde
jsme jednali s představiteli různých společností zabývajících se
cestovním ruchem a leteckou
dopravou,“ popisuje průběh
návštěvy hejtman Pavel.
Hejtman se v Izraeli sešel také
se zástupcem Českých aerolinií,
s nímž hovořil o možnosti obnovení pravidelných leteckých spojů
z Tel Avivu do Karlových Varů.
„Řada Izraelců navštívila Karlovy Vary a zná celý náš region, což

je dobrá půda pro rozvoj dalších
kontaktů. Další dobrou zprávou je
fakt, že v Izraeli otevřela svou
pobočku agentura Czech Tourism, což je bývalá Česká centrála
cestovního ruchu, kterou budeme
zásobovat materiály o Karlovarském kraji. Nový ambasador Žantovský má k našemu kraji vřelý
vztah jako dlouholetý tlumočník
na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, takže konstelace pro příliv izraelských turistů
k nám je velmi příznivá,“ pokračuje Josef Pavel.
Kraj podle hejtmana udělal pro
příliv turistů z Izraele maximum.
Nyní zaleží na cestovních kancelářích a hoteliérech, zda této situace
využijí.
„Dříve létal jednou týdně spoj
z Izraele přímo do Karlových
Varů. Záleží jen na tom, zda se
podaří cestovním kancelářím
a hoteliérům tuto linku naplnit,
pak je možné uvažovat o obnovení
charterových letů. Letos kraj získá
do svého vlastnictví letiště v Karlových Varech, takže nic nebrání
tomu, aby se k nám izraelští
turisté začali vracet,“ dodává hejtman Josef Pavel.
HAD

Karlovarský kraj společně s obcí Valeč na Karlovarsku vypsal finanč- lu do formy zhotovené přesně
ní odměnu za informace, které povedou k dopadení zlodějů soch podle originálu sochy. Výdusek je
tak na rozdíl od sekané kopie
z parku valečského zámku a zejména nalezení uměleckých děl.

„Za tyto informace vypisujeme
odměnu 100.000 korun,“ informuje
náměstek hejtmana pro kulturu Jiří
Behenský. Na odměnu kraj přispěje částkou 60 tisíc korun. Zbývajících 40 tisíc korun dodá obec
Valeč.
Neznámí zloději navštívili park
barokního zámku hned dvakrát.
V prosinci 2003 a v lednu 2004 odcizili sedm kopií soch významného
barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Způsobili tak škodu
asi 1,3 milionu korun.
Sochy v nadživotní velikosti
zobrazující Marnivost, Lstivost,

Skromnost, Filosofii a Básnictví,
múzu Polyhymnie a sousoší dvou
postav Dionýsa a Persefony byly
společně s dalšími 17 kopiemi zhotoveny před asi 30 lety.
Kopie byly vytvořeny tehdy nevídanou metodou takzvaných výdusků. „Tenkrát to byla největší akce
v dějinách české kunsthistorie,
otevřeli jsme tím cestu k novému
způsobu replikování historických
soch,“ vzpomíná ředitel památkového ústavu v Plzni Karel Drhovský.
Do té doby se kopie soch dělaly
sekáním do pískovce. Výdusky
jsou vyrobené nasypáním materiá-

naprosto identický s originální
předlohou.
Sochy byly součástí unikátního
příkladu zámecké zahradní architektury. Jejich originály jsou umístěny v kladrubském klášteře na
Tachovsku.
Obec je odhodlána kopie soch
do parku navrátit i v případě, že
nalezeny nebudou. V případě neúspěchu pátrání je chce nechat znovu
zhotovit v plánovaném Domě
řemesel, který by měl zanedlouho
ve Valči vzniknout. Všechny památky barokního městečka by ještě
letos měl začít hlídat nový zabezpeRED
čovací systém.

CLARA@eu - komunikace mezi úřady

Hospodaření obcí
Od 1. 1. 2003 přešla na krajské úřady povinnost přezkoumávat na
základě žádostí obcí hospodaření těchto obcí v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obsah a podmínky přezkoumání jednoznačně stanoví vyhláška
Ministerstva vnitra č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání hospodaření spočívá v ověření dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími
finanční hospodaření územních
samosprávných celků a v ověření
souladu vedení účetnictví se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení.
Dále, zda hospodaření s obecními
finančními prostředky v daném
období je v souladu se schváleným
rozpočtem.
Předmětná vyhláška Ministerstva financí stanoví, že přezkoumání hospodaření je prováděno
výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.
Důraz při provádění přezkumu
hospodaření obce je kladen především na dodržení rozpočtové
kázně, které zahrnuje např. schválení rozpočtového provizoria
obecním zastupitelstvem, projednání, schválení rozpočtu příjmů
a výdajů v obecním zastupitelstvu,
zda rozpočet obce není překračován a zastupitelstvo provádí pravi-

Odměna za dopadení zlodějů soch

delnou kontrolu svého hospodaření, jestli závěrečný účet obce
obsahuje všechny povinné údaje
a další. Zásadní a přitom velmi
širokou oblastí přezkumu hospodaření je dodržení úplnosti,
správnosti a průkaznosti vedení
účetnictví. Dále je nutno prověřovat dodržení pravomocí a povinností orgánů územních samosprávných celků stanovených
zvláštními předpisy a odstranění
nedostatků zjištěných při předchozím přezkoumání.
Výsledkem přezkumu hospodaření obce je zpráva, která je součástí závěrečného účtu při jeho
projednání v orgánech obce.
Návrh závěrečného účtu obce
musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dní
před jeho projednáváním v zastupitelstvu. Tím je zajištěn přenos
informací pro zastupitele i občany
a takto je vytvořena zpětná vazba.
Provádění přezkumu hospodaření obce je povinné ze zákona, ale
i nezbytné pro účelné a hospodárné hospodaření obce.
RED

Vláda Horních Franků se snaží aktivně podpořit nadcházející rozšíření EU. Společně se šesti partnery z Bavorska, ČR a Saska byl vytvořen projekt CLARA@eu, který má za cíl zintenzivnit přeshraniční spolupráci mezi jednotlivými úřady v zúčastněných krajích. Název tohoto projektu je odvozen z anglického textu Cooperation of
Local and Regional Authorithies At the moment of Enlarging the Union.

Vedle vlády Horních Franků jsou
partnery město Bayreuth, na české
straně Karlovarský kraj a město Karlovy Vary, v Sasku vládní prezidium
Chemnitz a kraj Vogtland stejně jako
Euroregio Egrensis, které je aktivní
ve všech zmíněných krajích. Principem projektu je zapojit co možná nejvíce úřadů na všech úrovních (místní, regionální, státní, komunální
apod.) Zpočátku bude důležité dát
dohromady zájemce a vytvořit spolupráci, která vytvoří profesionální propojení a bude schopná samostatně
řešit strategie přeshraničního rozvoje. Tato síť nebude jen podporovat
práci úřadů a úředníků. Má sloužit
především jako zdroj informací
a poradenství pro občany, a to v následujících sedmi oblastech: Doprava,
zdraví/cestovní ruch, ochrana životního prostředí, krizové řízení, územní plánování, regionální rozvoj, vzdělávání a kultura a přiblížení správy
občanům. Každý z partnerů projektu
zaštiťuje jedno z uvedených témat.
Karlovarský kraj povede oblast krizového řízení a záchranných systémů
a městu Karlovy Vary byla logicky
svěřena oblast cestovního ruchu
a zdraví/lázeňství.
Financování celého projetku,
který bude trvat 1,5 roku, bude

„Všichni partneři se budou při přípravě přeshraničních projektů scházet
i v budoucnu,“ říká vedoucí kanceláře hejtmanan Karlovarského kraje
Werner Hauptmann (druhý zleva).

zajištěno z prostředků EU na základě předloženého projektu. To již
potvrdil i oficiální dopis z Evropské
komise.
Při přípravě projektu se již uskutečnila 2 setkání pracovní skupiny,
na nichž byly projednány konkrétní
kroky směřující k optimálnímu
naplnění cíle. Jednotliví partneři
seznámili ostatní se svými návrhy
na organizaci společných worksho-

pů, seminářů a konferencí. Pilotním
projektem české strany - plně korespondující s tématem cestovního
ruchu a zdraví - bude zorganizování
propagační cyklistické hvězdicové
jízdy z hraničních přejezdů účastnických regionů do Karlových Varů.
Termín byl stanoven na polovinu
května a bude symbolizovat počátek
spolupráce regionů v rámci EvropRED
ské unie.

Program obnovy venkova se představuje ve staronovém kabátě
Do konce roku 2003 byl Program obnovy venkova 2004 nebudou přijímány nové žádosti a posuzovány
(POV), mezi obcemi velmi populární státní dotační budou pouze ty, které byly řádně podány pro rok
program, v gesci Ministerstva pro místní rozvoj 2004 ještě v gesci MMR.
(MMR). Od roku 2004 je však finančně i administA nyní jen stručná rekapitulace dotačních titulů
rativně spravován jednotlivými kraji.

Ačkoli byl převod této kompetence z MMR dlouhodobě plánován, byl komplikovaný. Proto bylo
nutné vytvořit pro rok 2004 do určité míry přechodné období. Zejména se jedná o systém podávání žádostí. Pro rok 2004 byly žádosti podávány ještě
podle původních pravidel MMR, a to ještě v roce
2003. Kompetentní orgány Karlovarského kraje
v rámci zachování rovných příležitostí zcela logicky
rozhodly, že takto podané žádosti budou Karlovarským krajem akceptovány v plném rozsahu.
Můžeme tedy ujistit obce, města a svazky obcí,
které žádost podaly ještě podle podmínek MMR, že
tyto žádosti budou Karlovarským krajem v rámci
všech dotačních titulů POV hodnoceny. V žádném
případě tedy není třeba mít obavy, že investiční či
neinvestiční záměr z POV skončí bez povšimnutí
v zaprášených úřednických spisech!
Převis finančních požadavků v podaných žádostech je oproti možnostem rozpočtu Karlovarského
kraje několikanásobný (přidělené prostředky z rozpočtu kraje 15,2 mil. Kč; požadavky žadatelů =
téměř 60 mil. Kč). Vzhledem k této statistice Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo, že pro rok

z POV platných v Karlovarském kraji pro rok 2004:
z Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské
zástavby a občanské vybavenosti (radnice, školy,
mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní
zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální
péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární
nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na
zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, atd.)
z Dotační titul 2 - Komplexní úprava veřejných prostranství
z Dotační titul 3 - Obnova a zřizování veřejné zeleně
z Dotační titul 4 - Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek,
rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
z Dotační titul 5 - Zpracování urbanistických studií
a územních plánů
z Dotační titul 6 - Projekty obcí na vzdělávání
v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
z Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů
z Dotační titul 8 - Projekty k rozvoji infrastruktury
(dotace úroků z úvěru)

I systém při hodnocení žádostí a přidělování příspěvků z POV bude v letošním roce oproti minulým
rokům odlišný. První návrh na přerozdělení finančních prostředků z POV pro rok 2004 bude odbor
regionálního rozvoje Karlovarského kraje ve spolupráci s Krajským výběrovým výborem pro POV
předkládat Radě a Zastupitelstvu Karlovarského
kraje v březnu nebo dubnu 2004. O přidělených
dotacích budou tedy žadatelé informováni nejpozději počátkem května 2004.
A jakou image vytvoří Karlovarský kraj POV
v roce 2005 a dalších letech?
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování
příspěvků v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního
rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2005
jsou soustavně připravována a budou vycházet
s dosavadních zkušeností a aktuálních potřeb
území Karlovarského kraje.
V prozatímních návrzích se uvažuje o tom, že
v příštím roce nebude již v rámci POV vyhlášen
dotační titul č. 5. Tento bude plně nahrazen příspěvkem na Územně plánovací dokumentaci obcím
Karlovarského kraje, který je již několik let v rámci
Karlovarského kraje úspěšně aplikován. Pro obce
zdejšího kraje to znamená širší možnosti podpory
v rámci územního plánování než současnou podporu ze stávajícího POV.

www.kr-karlovarsky.cz

Taktéž se pravděpodobně v roce 2005 neobjeví
dotační titul č. 8, který není od počátku existence
POV (od roku 1991) v Karlovarském kraji příliš
populární. V průměru byly vždy podávány v kraji
maximálně 1-2 žádosti ročně.
Oproti tomuto „ořezávání“ tradičního dotačního
titulu POV je naopak plánováno rozšíření možností dotačního titulu 1-4, kde bylo tradičně podáváno nejvíce žádostí. Taktéž tento dotační titul
nejvíce řeší základní problémy venkovských
sídel. Uvažuje se například o možnosti vyššího
procenta podílu dotace než doposud (až 80 %
z celkových nákladů proinvestovaných v rozpočtovém roce).
Výše uvedené změny však rozhodně nejsou
změnami konečnými. Karlovarský kraj očekává
náměty z řad odborné veřejnosti, tedy zejména
z řad představitelů měst, obcí, mikroregionů,
poradenských agentur atp. I tento článek je určitou výzvou zainteresované veřejnosti, k iniciování
námětů a podnětů, jak pokračovat v POV v Karlovarském kraji v dalších letech.
V případě Vašich námětů pro POV dalších let,
ale i dotazů ke stávajícímu dotačnímu titulu se
obracejte na odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.
ING. JANA BĚLOHOUBKOVÁ
TEL: 353 502 271
e-mail: jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

I nzerce
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Představujeme firmu Karlovarské minerální vody, a.s.

Akciová společnost Karlovarské minerální vody (KMV, a.s.) se
zabývá stáčením a distribucí minerálních a stolních pramenitých
vod. Se svými vysoce kvalitními značkami Mattoni, Magnesia
a Aquila Aqualinea zastává přední postavení na trhu minerálních
a stolních vod v České republice. Díky bohatým přírodním zdrojům, jedinečné kvalitě, chuti a prestiži se Mattoni stala nejen pro
Západočechy synonymem pojmu minerálka.

Tradice stáčení a vývozu karlovarských minerálních vod sahají
až do poloviny 19. století, kdy pod
vedením obchodníka Heinricha
Mattoniho
firma
rozvíjela
obchodní a exportní aktivity.
V roce 1991 byla transformována
v akciovou společnost Karlovarské minerální vody, jejíž divizemi
jsou moderní stáčecí závody
v Kyselce a Mnichově u Mariánských Lázní.
Díky špičkovým technologiím
firma může pokrývat stále vyšší
poptávku po produktech firmy
a uspokojovat potřeby svých
zákazníků rozšiřováním výrobního sortimentu. V dubnu 2002
společnost získala certifikát kvality ISO 9001:2000, spotřebitelům
je zaručena nejvyšší kvalita v průběhu celého výrobního procesu.

V témže roce se zařadila mezi
Czech Top 100 - tedy do žebříčku
sta obdivovaných firem České
republiky, získala mimo jiné cenu
za firemní image „Modrý Rhodos“ a „Zlatý český pramen 2002
a 2003“ pro značky Mattoni
a Magnesia.
KMV je společností, která
výrazně vstoupila do povědomí
široké veřejnosti díky své firemní
image. Daří se jí optimálně rozvrstvit své aktivity mezi několik
oblastí veřejného života, přičemž
velkou prioritou je podpora regionu a města Karlovy Vary. Mezi
sportovními fanoušky je známa
organizováním největší vodácké
akce Kanoe Mattoni. Mistrovství
Evropy ve sjezdu na divoké vodě
v r. 2003 po celý týden provázel
program pod názvem Kanoe Mat-

toni Fest, v jehož rámci tento svátek sportu zpestřovaly kapely
a populární interpreti. Vrcholem
úsilí o popularizaci tohoto nádherného sportu v Karlových
Varech bude pořádání Mistrovství světa v roce 2005 a Světový
šampionát v roce 2006. Světovým
unikátem je právě prostředí Karlových Varů, kdy se celý závod
odehrává v centru města za velkolepé podpory diváků.
Hlubokou tradici mezi profesionálními i amatérskými barmany
má další významná a prestižní
akce Mattoni Grand Drink - mezinárodní barmanská soutěž
v míchání nealkoholických drinků s povinným podílem minerální
vody. Šest úspěšných ročníků se
konalo v Karlových Varech
v prestižních prostorách Grandhotelu Pupp, loňský sedmý ročník získal novou nadnárodní
dimenzi, konal se v budapešťském hotelu Hilton.
Dalšími projekty jsou např.
Mattoni Grand Prix, Český slavík Mattoni, Mattoni Water
Colors, Pražské bienále, Magnesia Litera či Český lev. Značka
Aquila prezentuje své sdělení
„Zdravější, krásnější“ prostřednictvím partnerství s Miss ČR,
Českým svazem aerobiku či projektu licenční řady pleťové a tělové kosmetiky s obsahem minerálů Aquila Aqualinea.
Společnost si uvědomuje
význam ochrany životního prostředí a podpory rozvoje přístupů
a technologií vedoucích k dosažení nejlepších výsledků v této
oblasti. Firma KMV se stala jedním ze zakládajících členů organizace EKOKOM (je přidružena
k organizaci Grünpunkt), jež se
nezanedbatelnou mírou podílí na
systému třídění a recyklace odpadu v obcích.

inzerce

SIMPLY CLEVER

Nový interiér
Arlet

Kola z lehkých
slitin Dent

Rádio Symphony
+ 8 repro

Bezpecnostní
ˇ
systémy

Informujte se ihned u zde uvedených prodejcu°

352 350 920

www.skoda-auto.cz
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Příspěvkovým organizacím se zavádí
jednotný systém provozních agend

Ing. Jiří Mutinský, člen Rady Karlovarského kraje (ODS)
Nasazení jednotného programového vybavení pro správu agend
provozních systémů všech příspěvkových organizací Karlovarského
kraje od letošního jara předpokládá Krajský úřad.

„Používání jednotného systému databázi Krajského úřadu podpoří
provozních agend na příspěvko- řídící, rozhodovací a kontrolní činvých organizacích a v centrální nosti orgánů kraje, podpoří přípra-

vu a tvorbu rozpočtu kraje, zjednoduší a zefektivní procesy výkaznictví a sumarizace, zkvalitní a zefektivní metodické činnosti Krajského úřadu směrem k příspěvkovým
organizacím kraje a v neposlední
řadě sníží náklady na pořizování,
provoz a údržbu provozních systémů,“ říká člen Rady Karlovarského kraje Jiří Mutinský.
První etapa zavádění jednotného systému proběhla na přelomu
let 2002-2003, kdy bylo Krajským
úřadem vybráno 14 příspěvkových
organizací kraje. Druhá etapa, kterou hejtmanství rozjelo v září 2003,
doplnila do zkušebního systému
dalších 64 příspěvkových organizací. Tato etapa končí letošním
březnem.
„Jednotný systém, který realizujeme ve spolupráci s firmou Gordic
software, bude v otázce správy
majetku, personálního a mzdového
systému, účetnictví a tvorby rozpočtu kraje jednoznačným přínoRED
sem,“ dodává Jiří Mutinský.

Obecní maily a webové stránky
Všechny obce v kraji využívají elektronickou poštu, vlastní weby mají už tři čtvrtiny obcí regionu
K 1. březnu 2004 už v Karlovarském kraji není jediná obec,
která by nevyužívala elektronickou poštu.
„Jsme rádi, že s e-mailem už
pracují úřady všech 132 měst
a obcí Karlovarského kraje.
Komunikaci mezi Krajským úřadem a úřady především malých
obcí to jednoznačně zlevňuje
a maximálně zrychluje,“ informuje tiskový mluvčí Karlovar- netových stránek měst a obcí
ského kraje Tomáš Svoboda.
Karlovarského kraje.
Za posledních 12 měsíců
„Zatímco loni v březnu jsme na
stoupl i počet dostupných inter- webu Karlovarského kraje měli

odkazy na internetové stránky
dvou třetin obcí našeho regionu,
k letošnímu 1. březnu již vlastní
webové stránky mají tři čtvrtiny
obcí našeho kraje,“ doplňuje
Tomáš Svoboda.
V současnosti má funkční
webové stránky 87 obcí Karlovarského kraje. Tři registrované
domény jsou ve výstavbě a čekají na spuštění. Dalších 18 obecních portálových webů je již přístupných a zbývá do nich jen
doplnit základní informace.
RED

Stavba

PRODEJNA
STAVEBNIN

Rekonstrukce

VÝROBA

Helena a Miroslav Skružný

ke každému nákupu

Od 5. 4. do 9. 4. probíhá na obou prodejnách KV COLOR s.r.o.
speciální nabídka výrobků firmy HET a COLORLAK.

nad 1000 Kč

SLEVA 5 % NA VYBRANÉ PRODUKTY

(platí po celý rok 2004)

při předložení tohoto inzerátu

Základní charakteristiky
bonusových dárků
ATT - těsnící akrylátový tmel (šedočerný) - spárování, lepení, utěsňování
ATB - dtto v bílé barvě
KESMAL EXCLUSIV - osvědčený
malířský nátěr střední třídy
(bělost 87 %) k všestrannému
použití
KESMAL PREMIUM - malířský nátěr
vyšší třídy, bělost 90 %
FASADIN - fasádní akrylátový nátěr,
balení 1,4 kg, vhodný pro likvidaci zateklých skvrn na zdech
interiéru
DAN - antikorozní vodou ředitelný
nátěr červenohnědé či šedé
barvy

interiérové a fasádní barvy

z tónování barevných odstínů z odborná poradenská služba z
z návrhy nátěrových systémů z věrnostní + odběrové slevy z

Zálesí 83, Karlovy Vary-Dalovice, tel./fax: 353 236 196,
800 m za dalovickým přejezdem, směr Ostrov

NOVĚ Sokolovská 129/111, Karlovy Vary-Rybáře, tel: 353 567 611 NOVĚ
www.barvykv.cz

(naproti SPŠ keramické)

balakom.kv@quick.cz



www.kessl.cz

BARVY LAKY

s. r. o.

Bonusové dárky

VÝROBA OTOVICE
tel. 353 449 767
fax 353 564 027
otovice@kessl.cz

Modernizace

KV

(malířské a fasádní nátěry,
stavební chemie)

TAKÉ V ROCE 2004 ČEKÁ V KESSLU ŠTĚSTÍ NA KAŽDÉHO
PRODEJNA STAVEBNIN
Jáchymovská 51, Karlovy Vary
tel./fax 353 224 270
kessl@kessl.cz

I nzerce

KARLOVARSKÝ KRAJ
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Platí na prodejně stavebnin, Jáchymovská ul.,
i přímo na expedici v Otovlcích

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

AKCE DUBEN 2004

MOTOR ZDARMA
ke GARÁŽOVÝM VRATŮM
objednaným od 1. 4. do 30. 4. 2004

Pro chataře, pokrývače a podobně:
PARABIT Technologies s.r.o., výrobní závod Hroznětín nabízí výrazné slevy na podkladové
a vrchní izolační pásy v II. jakosti.
CENY:

podkladový pás
podkladový pás
vrchní pás

PARARUBIT R 330 H
PARARUBIT R V 13
PARABIT V60 S35

12,50 Kč+DPH/m2
15,- Kč+DPH/m2
24,50 Kč+DPH/m2

Ceny platí do vyprodání zásob,minimálně do konce června 2004.
Tyto výrobky zařazené do II. jakosti nemají funkční vady.

Najdete nás na adrese: Karlovarská 360, Hroznětín,
telefon 353 618 121-2, Prodejní doba: Po-Pá 7.00-15.00

Těšíme se na vaší návštěvu!

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

Pohony vrat > automaticky
nejlepší a nejpohodlnější <
ZDARMA

Hroznětínská 183
KARLOVY VARY - OTOVICE
Tel.: 353 505 515, Fax: 353 505 517
www.kalibra.cz

OKNO? VRATA? ROLETU?

KALIBRA - TO NESPLETU!!!

TEPLO PRO VÁŠ DOMOV
ZKAPALNĚNÝ PLYN
NABÍZÍME:
z
z
z

kompletní dodávky a zásobování zásobníků na zkapalněný plyn
prodej plynu v lahvích
prodej spotřebičů na propan-butan
FLAGA PLYN, spol. s r. o.,
Hrnčířská 1080,357 35 CHODOV
Tel.: 352 665 248 , tel./fax: 352 675 668, mobil 776 093 909
e-mail: flaga.chodov@iol.cz, http://www.flaga.cz

t
2 le
Je 1

hodně,
málo?
nebo

přijďt
e
E
E VŠ
MÁM

TOPENÍ - KOUPELNY
- STÁLÁ VÝSTAVA GRAFICKÉ NÁVRHY NA PC

Dále nabízíme :
Sporáky, ohřívače,
rozvody vody, kanalizaci,
jímky …
a tisíce dalších položek
KARLOVY VARY tel.: 35 33 33 611
SOKOLOV
tel.: 352 46 75 55

KOUPELNY rekonstrukce i novostavby
BAZÉNY vnitřní i venkovní

Kompletní dodávky
od projektu po realizaci
Plzeňská 109, 360 01 KARLOVY VARY
Tel/fax: 353 221 723, E-mail: info@lemigas.cz

sdružení
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Představujeme města a obce v kraji - Františkovy Lázně
Nejmenší a nejpůvabnější z lázní západočeského trojúhelníku,
Františkovy Lázně, leží v těsném sousedství s hranicemi SRN.
Byly založeny v roce 1793 a do dnešní doby si zachovaly ráz
lázeňského města z přelomu 19. a 20. století, kdy bylo evropské lázeňství na svém vrcholu. Se svou původní historickou
architekturou, parky a vysokou úrovní lékařů a léčebných zařízení patří do kategorie světových lázní. Pro slohovou čistotu
lázeňského jádra má město statut památkové rezervace.
Libuše Chrástová,
Lázeňství
starostka města
Bohatá
ložiska
a členka Zastupitelstva
Karlovarského kraje vynikajících léčivých
zdrojů - sirnoželezitá
(ODS)
slatina, 21 minerálních pramenů, přírodní vý-věr zřídelního
plynu - a moderní léčebné metody jsou
základem pro úspěšnou lázeňskou léčbu
ne-mocí srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologických onemocnění včetně neplodnosti.
Protože naše město vzniklo jako lázně
a klasické osídlení vznikalo až okolo lázeňských domů, je převážná nabídka služeb
orientována na lázeňské pacienty
a návštěvníky lázní.

Zdravotnictví
Město v minulosti vybudovalo v akci „Z“
Obvodní zdravotní středisko. Toto středisko
poskytuje poměrně rozsáhlou zdravotní
péči obyvatelům i lázeňským hostům.
Ve zdravotním středisku se nachází ordinace pediatra, ženského lékaře, internisty.
Dále zde poskytují své služby dva zubní lékaři a dva praktičtí lékaři, což zajišťuje vzájemnou zastupitelnost a nemocní tak nemusí složitě hledat, kdo je v akutních případech ošet-

Školství

ří. V areálu zdravotního střediska je také
lékárna, kde si pacienti mohou ihned vyzvednout předepsané léky či zakoupit další zdravotní materiál. Zdravotní středisko má ideální
polohu a je ze všech částí města dostupné
i bez použití dopravních prostředků.

Město je zřizovatelem dvou mateřských
škol, jedné základní školy, zvláštní školy
a základní umělecké školy. Základní škola
disponuje rozsáhlým sportovním areálem
s umělým povrchem, který je, spolu s tenisovým kurtem, k dispozici i veřejnosti. Pro
volný čas dětí slouží dům dětí a mládeže,
který pravidelně pořádá letní tábory. Žáků je
zatím dostatek a o rušení žádné ze škol
město neuvažuje.

Doprava

Kultura

Dopravní obslužnost je zajišťována proHlavním kulturním stánkem města je
střednictvím kraje v dostatečné šíři. Do Divadlo Boženy Němcové s širokým rozsaměsta zajíždí i několik dálkových autobusů, hem nabídky. Pobyt lázeňských hostů je
vlakové spojení je dobré. Františkovy Lázně dále obohacen i množstvím kulturních programů, které připravuje a.s. Lázně Františkovy Lázně ve svých lázeňských domech.
Ve městě je velmi dobře fungující městské
kulturní středisko, které je zřizovatelem
místního divadelního souboru. Zajišťuje programy na zahájení lázeňské sezóny, městský jarmark, již pravidelně se konající silvestrovský program u fontány na pěší zóně
a v letošním roce i program na Straussův
festival. Tradicí se stávají adventní koncerty
a následné rozsvěcení vánočního stromu na
Národní třídě. Již několik let probíhá ve
měst prvomájová výstava a následná soutěž
historických vozidel. Historii lázní a lázeňství najdete v městském muzeu. Hudební
tradici kolonádních koncertů udržuje
Orchestr Františkovy Lázně. Velké návštěv-

Město Cheb získá Dům dětí
a mládeže do svého majetku
Město Cheb požádalo Karlovarský kraj o převod Domu dětí a mládeže do svého majetku. Zřizovatelem DDM je v současné době kraj,
ale toto zařízení slouží chebským
dětem.
„Tento trend vítáme, protože
řada činností, které na kraj ze zákona přešly, jsou ryze obecního charakteru, a proto se převodu nebráníme. Ke 30. dubnu 2004 bude zrušena příspěvková organizace Dům
dětí a mládeže a po podepsání
smlouvy dojde k převodu na město

mají spojení s městem Cheb v půlhodinovém intervalu.

Cheb i s příslušným rozpočtem,“
říká náměstek hejtmana Petr
Horký. Příspěvek na Dům dětí
a mládeže pro rok 2004 činí 1 047
000 korun.
Převod majetku z kraje na obce
se děje na různých úrovních. Několik obcí požádalo Karlovarský kraj
také o převod objektů nebo organizací z oblasti pečovatelské služby.
Kraj podobným žádostem vychází
vstříc, protože tyto činnosti přímo
souvisí s daným místem a nemají
HAD
krajskou působnost.

VYHLAŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO PODPROGRAMY STÁTNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO
RUCHU ROKU 2004 MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Veškeré informace žadatelé naleznou na webových stránkách ministerstva pro
místní rozvoj:
http://www.mmr.cz/cz/tourism/programs/2004/ nebo v odkazu na tyto stránky
na internetové stránce Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz.
„Původní termín uzávěrky do 27. února byl vyhlášením 2. kola prodloužen až
do konce letošního dubna. Informace je cenná pro města, obce a podnikatelské
subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu. Hejtmanství tuto informaci připomíná, protože pro subjekty z Karlovarského kraje, který je v první řadě krajem cestovního ruchu, by bylo škoda této možnosti nevyužít,“ informuje tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.
Termín uzávěrky byl prodloužen do 30. dubna 2004 (16.00 hodin)!!!
inzerce

Konkurzní komise jmenovaná Radou Karlovarského kraje
na základě požadavků stanovených zřizovatelem veřejně
oznamuje v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 72/2003 Sb.,
o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností při konkurzním řízení na vybrané funkce v oblasti
školství, vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce

ředitele Obchodní akademie,
Mariánské Lázně, Lužická 412
Požadavky: vzdělání a délka pedagogické praxe dle vyhlášky MŠMT
č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické
způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech
kvalifikace výchovných poradců, znalost školských předpisů a problematiky řízení, občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.
Náležitosti přihlášky: úředně ověřené doklady o dosaženém vzdělání,
doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, písemná koncepce rozvoje školy, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců),
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Termín podání přihlášek: do 31. března 2004
Přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Na obálce vyznačit „KONKURZ - OA M. Lázně“

nosti ze stran obyvatel i lázeňských hostů se s reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana
těší také městská knihovna, ve které je a modely pravěkých ještěrů, ve druhém je
přehled chráněných území Chebska a přírok dispozici internet.
da SOOSu. V letošním roce zde byla otevřena nová expozice s tématem „Ptačí svět
Sport a volný čas
Chebska“. Při cestě na SOOS se můžete
Františkovy Lázně skýtají řadu zajíma- zastavit na Motýlí farmě. Oblíbeným cílem
vých sportovních příležitostí, jako výlety na výletů je rovněž hrad Seeberg z konce 12.
kole, tenis, minigolf, pěší túry. Ve spolupráci století. Muzeum pečuje o pět výstavních
s německou stranou vznikla v roce 2002 expozic hradu a zajišťuje letní kulturní pročesko-německá fotbalová škola pro děti gram v podobě trhů, výstav a přednášek.
„Fotbal bez hranic“. Okolí Františkových
Nedaleko Františkových Lázní se nachází
Lázní nabízí řadu zajímavých výletních míst. nejmladší sopka ve střední Evropě Komorní
Najpřitažlivější z nich je Národní přírodní Hůrka. Po bývalém kráteru zde zůstala čedirezervace SOOS, jejímž středem vede nauč- čová skála, směs vyvřelin, strusky a sopečná stezka. Najdete zde rozlehlé rašeliniště ného popela.
s bohatými vývěry minerálních vod, bahenNa okraji Františkových Lázní se rozprosními sopkami a řadu geologických, zoologic- tírá rybník Amerika, největší vodní nádrž
kých a botanických zajímavostí. Ve vstupním tohoto druhu na Chebsku. V jeho části
areálu najdete dvě muzea s výstavními expo- porostlé rákosím má podmínky k hnízdění
RED
zicemi. V jednom z nich jsou Dějiny Země různé vodní ptactvo.

Mezi uživateli drog se objevili i školáci
Také do základních škol našly cestu drogy v Karlovarském kraji.
Potvrzují to případy z loňského roku, kdy bylo zaregistrováno šest
nových uživatelů návykových látek ve věku od 13 do 15 let. Podle
odborníků zabývajících se drogovou problematikou může být počet
nezletilých uživatelů návykových látek ale vyšší.

Loni bylo v Karlovarském kraji
evidováno celkem 185 uživatelů
návykových látek. Z tohoto počtu
bylo nově registrováno 88 mužů
a 57 žen, dlouhodobě evidováno
pak bylo 40 osob. V roce 2002 byla
situace prakticky stejná, v evidenci
bylo 181 osob užívajících návykové
látky. U mužů užívají drogy nejvíce
věkové kategorie mezi 20 až 30
roky, u žen mezi 19 a 30 roky.
Nejvíce drogově závislých bylo
v roce 2003 hlášeno v okrese Karlovy Vary, a to 101. Pokud jde o užívané látky, na prvním místě je pervitin následován heroinem. V Kar-

lovarském kraji působí v současnosti devět léčebně-kontaktních
center.
Uživatelé návykových látek
mohou využívat takzvaný výměnný
program, který jim umožňuje
v kontaktních centrech získat za
použité injekční stříkačky nové.
Například karlovarské K-centrum
vyměnilo loni 8786 stříkaček,
z toho v terénu 5431. Na Sokolovsku to bylo 632 výměn v hygienické stanici a na Chebsku si vyměnili
drogově závislí 2512 stříkaček
v kontaktních centrech a 3111
v terénu.

Drogové problematice věnuje
Krajský úřad Karlovarského kraje
systematickou pozornost od roku
2003. Jako poradní sbor hejtmana
vznikla například protidrogová
komise. Od loňského ledna Krajský úřad také zaměstnává protidrogovou koordinátorku. Spolupracuje se všemi organizacemi v kraji,
které se na boj s drogami zaměřily
nebo drogově závislým pomáhají.
Právě tyto instituce letos dostanou
od kraje dotaci 500.000 korun.
Karlovarský kraj je v souvislosti
s drogami spíše problémovou
oblastí. „Situaci v regionu bych přirovnala například k Ústeckému
kraji, pohybujeme se kolem průměru. Působí tu devět různých
sdružení a charitativních organizací, jež se zaměřují na boj s drogami
a pomáhají těm, kdo návykové

látky užívají,“ komentuje protidrogová koordinátorka Karlovarského
kraje Markéta Pagáčová.
Návrh lidovců přesunout financování protidrogových aktivit na
kraje si příliš nedovede představit
uvolněná členka Rady Karlovarského kraje Ellen Volavková. „Pokud
by mělo být financování protidrogových aktivit přesunuto na kraj,
pak předpokládám, že bychom od
státu dostali i odpovídající finanční
prostředky. Jestliže by na nás měly
přejít jenom kompetence a nikoliv
peníze, pak by se jednalo jen o polovičaté řešení,“ dodává Ellen Volavková, podle které by muselo se
změnou financování protidrogových aktivit dojít i k příslušným
legislativním úpravám, jež by jasně
stanovily kompetence krajů i orgaRED
nizací jím zřizovaných.

Kvalitní sociální služby jsou samozřejmostí
Karlovarský kraj za
finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2003
úspěšně zrealizoval pilotní projekt „Vzdělávání
v komunitním plánování
na krajské úrovni“.
„Vzdělávání se uskuMgr. Ellen Volavková, tečnilo ve dvou vzdělávačlenka Rady
cích cyklech a bylo určeKarlovarského kraje no zástupcům zadavate(ODS)
lů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb
v největších obcích kraje (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Aš, Kraslice,
Chodov) a ustavené krajské pracovní skupině
pro komunitní plánování,“ říká radní Ellen
Volavková.
Projekt tak podnítil a nastartoval komunitní plánování v kraji s tím, že obcemi zpracované komunitní plány postaví základy pro
tvorbu koncepce rozvoje sociálních služeb
pro celý Karlovarský kraj.
V rámci vzdělávacího programu si jednotlivá města sestavila plány práce pro následujících 12 měsíců, na jejichž základě nyní pracují. Své pracovní skupiny rozšiřují o další

zájemce, jichž se sociální služby jakkoli týkají a kteří chtějí pro jejich zlepšení něco udělat.
„Popisují sociální situaci své lokality, zahajují informační kampaně, zpracovávají dotazníky pro oslovení současných i potenciálních
uživatelů a navrhují první konkrétní kroky
pro zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb ve své lokalitě. Např.
v Chebu se již i s přispěním komunitního plánování podařilo otevřít Azylový dům a vyřešit tak jeden z dlouhotrvajících problémů
s bezdomovectvím na území města,“ pokračuje radní Volavková. Karlovy Vary pracují
mimo jiné na tvorbě přehledu poskytovatelů
sociálních služeb na území města, v Sokolově byla např. již zmonitorována drogová
scéna a uspořádána schůzka s bezdomovci.
O komunitním plánování se mohou občané
těchto obcí dočíst například v městských
zpravodajích.
Pokud i menší obce projeví zájem sociální
služby ve své lokalitě komunitně plánovat,
jistě jim jakékoli z proškolených měst
poskytne informace, pomoc a radu „jak na
to“.
„Z dosud dosažených výsledků a projeveného zájmu ze strany obcí vyplývá potřeba
v tomto procesu nadále pokračovat. Vzhle-

dem k vypsanému dotačnímu programu
Ministerstva práce a sociálních věcí určenému na podporu procesu zavádění komunitního plánování a pokračování již zahájeného
komunitního plánování připravuje odbor
sociálních věcí návazný projekt pro rok
2004.
Vzhledem k úzké provázanosti komunitního plánování a standardů kvality sociálních
služeb se jeví jako velmi vhodné realizovat
návazný projekt, v němž budou obě tyto
oblasti vzájemně propojeny,“ dodává Ellen
Volavková.
Hlavním cílem projektu pro rok 2004 je
zejména zužitkování získaného vzdělávání
a zkušeností z dosud uskutečněných fází příprav a popisů, vstup do fáze formulování priorit, vizí, cílů a tvorba prvních verzí komunitních plánů sociálních služeb jednotlivých
obcí v kraji. V rámci projektu budou tyto
aktivity podpořeny formou odborných
supervizí přímo v místech, kde se komunitně plánuje, půjde tedy o praktická řešení
konkrétních situací a problémů. Výstupem
bude mimo jiné zpracování metodické příručky, která bude moci být oporou i dalším
obcím či krajům v tvorbě jejich komunitních
RED
plánů.

inzerce

SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek, Husova 600
mistra odborného výcviku pro učební obory Zámečník, Nástrojař.
Požadované vzdělání: vyučení ve strojírenskem oboru, maturita
a doplňkové pedagogické studium.
Přihlášku s uvedeným profesním životopisem předložte na výše uvedenou
adresu do 31. května 2004. Bližší informace osobně na sekretariátu školy
nebo telefonicky 353 825 353 (728 114 895).

www.kr-karlovarsky.cz

Měsíčník Karlovarského kraje Registrováno pod číslem MK ČR E 14716
vydává Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o.
vydavatel Jan Čížek (777 311 436), cizek@consultants.cz; šéfredaktor David Hrdina (777 691 126),
hrdina@consultants.cz; DTP Pavel Huml (224 816 821), huml@consultants.cz
inzerce: Roman Zápolský, tel/fax: 353 549 133, gsm: 777 193 779, e-mail: vary@consultants.cz
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KARLOVARSKÝ KRAJ

Příspěvky z krajského rozpočtu Karlovarský skřivánek
na obnovu cenných památek

Karlovarský kraj rozdělil v loňském roce vlastníkům kulturních
památek a památkově hodnotných objektů na jejich obnovu
příspěvky ve výši 1,6 milionu
korun. Z celkového počtu 87 přijatých žádostí bylo vybráno 26 projektů. Podpořeny byly obnovy církevních objektů, řada oprav drob-

né sakrální architektury i některé
rekonstrukce objektů ve vlastnictví
obcí či fyzických osob.

Příspěvek je úspěšným žadatelům poskytován na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo
obnovou památkově cenného

objektu. O jeho poskytnutí a konkrétní výši rozhoduje Rada Karlovarského kraje, případně Zastupitelstvo Karlovarského kraje (ve
vyhrazených případech dle zákona). Návrhy pro poskytnutí příspěvku předkládá radě Komise pro
kulturu, lázeňství a cestovní ruch.
Se žadateli, kterým byly finanční
příspěvky schváleny, uzavře Karlovarský kraj smlouvu.
„Pravidla pro poskytování těchto příspěvků v letošním roce
budou schválena v polovině února
a poté budou zveřejněna spolu
s příslušnými formuláři a pokyny
na webových stránkách Karlovarského
kraje
www.krkarlovarsky.cz a v sekci odboru
kultury. Předpokládaná uzávěrka
pro příjem žádostí je 30. duben
2004,“ říká náměstek hejtmana
RED
Jiří Behenský.




9. a 10. února soutěžily děti z celého Karlovarského kraje v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek. Sto dětí bylo rozděleno do čtyř kategorií, nejlepší z nich se v březnu zúčastní celostátního kola soutěže. „Tak jak jsem
ty děti slyšel, tak si myslím, že v celostátním kole určitě uspějí, protože zpívaly krásně. Byl jsem potěšen, že se soutěže zúčastnily děti ze všech koutů
našeho kraje,“ říká náměstek hejtmana pro oblast kultury Jiří Behenský
(ČSSD), který ocenil vítěze jednotlivých kategorií.

po druhé světové válce. V roce 2002
z důvodů plánované těžby dřeva
jsme se konečně blíže začali zajímat
o výrazný pahorek na k.ú. Třídomí
nad rozcestím středověkých cest ze
Sokolova na Horní Slavkov a Loket,
kam byly tradičně lokalizovány zříceniny kostela sv. Mikuláše. Tento
středověký kostel je poprvé zmiňován v historických pramenech již
k roku 1253, kdy byl v majetku řádu
Křižovníků s červenou hvězdou.
Jeho další osudy, jakož i osudy přilehlé krajiny, nám však v dalších staletích zůstávají zatím neznámé.
Archeologický výzkum, který tu
v současnosti probíhá, odhalil
během dvou sezón některá zásadní
fakta, která dovolila posunout naše
vědomosti o zdejší velké neznámé
výrazně vpřed. V první sezóně son-

Uskuteční se od 29. března do 3. dubna 2004 v Chebu a zúčastní se ho ženská reprezentační družstva z pěti evropských zemí (Polsko, Slovensko, ČR,
Švédsko, Řecko). Turnaj pořádá TJ Lokomotiva Cheb ve spolupráci s Českým svazem házené. Utkání se budou hrát ve sportovní hale v Chebu.

Jednotný naváděcí systém
Karlovarský kraj letos připravuje již třetí etapu projektu „IS - jednotný informační a naváděcí systém k významným kulturním
památkám na území Karlovarského kraje“. V rámci projektu bylo
dopravními značkami a informačními tabulemi označeno množství
památkově hodnotných objektů a území. Karlovarský kraj se tak
stal jedním z prvních regionů, který vyvíjí úsilí zaměřené na propagaci kulturních cílů tímto způsobem.


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

péči o kulturní dědictví je vedeno
také poskytování příspěvků na
projekty obnovy kulturních
památek a památkově hodnotných objektů v kraji. V roce 2003
byla na tyto účely uvolněna celková částka 1,6 milionu Kč.
RED

dážní, v další pak již komplexní
výzkum odkryl půdorys celé kostelní stavby. Kamenná stavba z řádkového zdiva, spojovaného vápennou maltou s obsahem karlovarského vřídlovce, byla tvořena protáhlou pravoúhlou hlavní lodí o rozměrech zhruba 15 x 13 m, na níž na
východě navazoval užší pravoúhlý
presbytář o rozměrech zhruba 11 x
10 m. Do hlavní lodě se vstupovalo
ze severu a z jihu dvěma asymetrickými kónickými vstupy se zachovanými kamennými prahy a ostěními
portálů. V interiéru se dochovaly
zbytky omítek, základy pilířků triumfálního oblouku, torzo hlavního
a jižního bočního oltáře a místy litá
maltová podlaha se čtvercovými
cihelnými dlaždicemi. Na základě
nalezeného archeologického mate-


vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz



riálu můžeme existenci kostela
doložit již od druhé poloviny 13. století, kam lze snad datovat i počátky
nově objevené středověké důlní
činnosti v blízkém okolí. K postupnému zániku kostela, ale i k utlumení okolního života dochází pak
podle zatímních archeologických
poznatků na začátku 16. století. Probíhající archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše a jeho okolí je zajímavý i tím, že jde o první větší

výzkum tohoto druhu v našem regionu, který probíhá za finanční
a materiální podpory řady regionálních organizací, firem a samosprávných orgánů. Významným podílníkem finančního rozpočtu loňského
roku se stal i Krajský úřad Karlovarského kraje, který pokračování
výzkumu podporuje ze svých prostředků i letos.
Mgr. JIŘÍ KLSÁK
ARCHEOLOG KRAJSKÉHO MUZEA KARLOVY VARY

Johann Wolfgang Goethe a Čechy
Krajské muzeum v Chebu otevřelo 10. března
2004 po dvouměsíční zimní přestávce opět své stálé
expozice veřejnosti. Pro letošní turistickou sezónu
muzeum chystá dvě původní autorské výstavy, které,
jak doufáme, se stanou atraktivním lákadlem pro
návštěvníky Karlovarského kraje. Tématem první
výstavy je Johann Wolfgang Goethe a Čechy. Dnešní
západočeské lázně a jejich okolí se těšily mimořádné
přízni proslulého básníka. Návštěvy lázní v Čechách
patřily k zásadním událostem Goethova života a jsou
srovnatelné snad jen s jeho vřelým vztahem k Itálii.
Je zajímavé, že Goethe například nikdy nebyl ve
Vídni, Paříži či Praze. Jak kdysi spočítal českoněmecký spisovatel a publicista Johannes Urzidil,
strávil Goethe v západočeských lázních při šestnácti
pobytech přes tři roky života. Z jeho deníků a korespondence víme, že zde byl šťastný a spokojený. Vedle
potřebné lázeňské léčby zde žil bohatým společenským, kulturním a vědeckým životem. Našel zde
mnoho vzdělaných přátel i krásu něžného pohlaví.
Na výstavě budou k vidění předměty, z nichž některé návštěvníci uvidí úplně poprvé. Jedná se například
o drobné osobní předměty Goethovy lásky Ulriky
von Lewetzov, její šaty, šperky, Goethův šátek
a brýle. Výstava připomene nejen Goethovy lázeňské
pobyty či jeho vědecké výzkumy, ale i kontakty se

zdejšími obyvateli. V Chebu se básník stýkal se zajímavou osobou - chebským katem Karlem Hussem.
Průvodcem mu v Chebu byl policejní rada J.
S. Grüner. Výstava bude zahájena v pátek 2. dubna
2004. O Goethovi na vernisáži bude hovořit náš současný nejlepší germanista, ředitel Ústavu germánských studii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň prezident Goethovy společnosti
v České republice doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Výstava potrvá do 20. června 2004. Výstavu doprovodí i další zajímavé akce, například přednáška
prof. Oldřicha Fejfara, významného českého paleontologa, či výstup na Komorní hůrku v závěru výstavy dne 19. června. Věříme, že výstava bude zajímavá
také pro studenty gymnázií a pedagogy, kteří učí češtinu a němčinu. K výstavě je připraven česko-německý katalog a turistická skládačka, takzvaný „wanderbuch“. V Chebu je Goethe představován poprvé.
Stálá pozornost je Goethovi věnována v Městském
muzeu v Mariánských Lázních, kde se každoročně
koná Goethův týden. Projekt spolufinancuje program Evropské unie Phare. Partnerem v projektu je
Muzeum Smrčin ve Wunsiedlu. V tomto městě
Goethe často nocoval při cestě do Čech.
K NÁVŠTĚVĚ CO NEJSRDEČNĚJI ZVE
PhDr. EVA DITTERTOVÁ, ŘEDITELKA KRAJSKÉHO MUZEA CHEB

Karlovarský kraj přivezl do Prahy na veletrh cestovního ruchu
Holiday World 18 spoluvystavovatelů
Na prestižním středoevropském veletrhu cestovního ruchu se Karlovarský kraj prezentoval podruhé. Výstavní stánek, který kraj
letos představil už v lednu na brněnském Regiontouru, byl pro
Holiday World jen mírně upraven. Z veletrhu si Karlovarský kraj
nakonec odvezl významné ocenění.

Do Prahy Karlovarský kraj
doprovodilo i 18 spoluvystavovatelů, mimo jiné obec Boží Dar,
město Kraslice, město Sokolov,
zámek Mostov, zámek Kynžvart, Infocentrum Aš, Hotel
Esplanade Mariánské Lázně,
Lázně Františkovy Lázně, a.s.,
Sdružení Krušné Hory - Západ,
město Mariánské Lázně či klášter Teplá. Největšími spoluvystavovateli Karlovarského kraje
byly město Karlovy Vary
a Euregio Egrensis.
Loni při své premiéře s sebou

zástupce ředitele Krajského úřadu
vedoucí odboru legislativního a právního
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz



31. ročník mezinárodního turnaje
v házené žen „O štít města Chebu“

Česká republika se může
pochlubit rozsáhlým kulturním
bohatstvím, k jeho maximálnímu
využití je však třeba na něj turisty upozornit. Investice do značení významných památek se regionu vrací formou zvýšeného
zájmu o tyto cíle. Snahou rozvíjet


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

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem
Nedaleko Hruškové pod bájným
vrchem Krudumem na Sokolovsku
se v hustých lesích skrývají četné
stopy života z hluboké i nedávné
minulosti, které ještě před několika
lety unikaly naší pozornosti. Starší
německá i současná česká odborná
literatura se o zdejších končinách
rozepisuje pouze sporadicky, ale
přesto je z terénních reliktů a ohlasů v místních pověstech více než
zřejmé, že tu kdysi pulsoval bohatý
život, který se neodmyslitelně vryl
do paměti zdejší krajiny. Jmenujme
jen zbytky starých úvozových cest,
pozůstatky po těžební činnosti,
sídelní doklady, záhadný pahorek
s neznámou stavbou dobře utajenou v sutinách, to všechno ještě
z období středověku, ale i recentní
stopy po vojenské činnosti z období

Kontakty
na krajský úřad

kraj do Prahy vezl jen 4 spoluvystavovatele a expoziční stánek
zabíral pouze 40 metrů čtverečních. Pro letošek zájem zúčastnit se veletrhu pod křídly Karlovarského kraje podstatně vzrostl. Také výstavní plocha kraje se
oproti loňsku bezmála ztrojnásobila na celkových 112 metrů
čtverečních.
Nové české kraje se na Holiday World neprezentují všechny
(jako na Regiontour v Brně). Ve
Veletržním paláci v Praze představily své kapacity cestovního

ruchu vedle Karlovarského
kraje ještě kraje Ústecký, Liberecký a Kraj Vysočina.
„Těší nás, že v soutěži prezentačních materiálů náš kraj zvítězil. Daleko víc si však vážíme 3.
místa v soutěži výstavních stánků. Ze zúčasněných krajů byla
naše expozice skutečně nejlepší, výše hodnocené stánky měly
jen velké prestižní cestovní kanceláře, které obsadily první dvě
místa. V takové konkurenci má
náš úspěch mezi všemi vystavovateli pro nás obrovskou cenu,“
říká k úspěchům Karlovarského
kraje na Holiday World 2004
v Praze náměstek hejtmana pro
oblast kultury, památek, lázeňství a cestovního ruchu Jiří
RED
Behenský.

vedoucí odboru kontroly
Ing. Zdeněk Brázda
tel.: 353 502 215
zdenek.brazda@kr-karlovarsky.cz


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
Ing. Martin Leichter
tel.: 353 502 461
martin.leichter@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
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. Vladimír Zapletal
tel.: 353 502 625
vladimir.zapletal@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


„Na středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2004
v Praze Karlovarský kraj získal 1. místo v 7. ročníku soutěže o nejzajímavější tiskový materiál (nejlepší propagační materiál) a 3. místo za nejlepší
výstavní stánek nad 50 metrů čtverečních,“ bilancuje Jiří Behenský (ČSSD).

www.kr-karlovarsky.cz

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

A ktuality
V tomto čísle vás ředitel
krajského úřadu Roman
Rokůsek provede spletitou sítí právních předpisů z oblasti sociální péče.
Je stále mnoho občanů,
kteří přesně neví, kam se
obrátit
s
žádostí
o poskytování dávek
Ing. Roman Rokůsek, sociální péče.
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského Jak je to v současnosti s poskytováním
kraje

sociálních dávek?
Poskytování dávek sociální péče upravuje
několik zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Právní předpisy zároveň stanoví, jaké jsou
orgány sociálního zabezpečení v oblasti
dávek sociální péče a náplň jejich činnosti.
Jsou to:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí,
b) Krajský úřad,
c) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (obec III. typu),
d) Pověřený obecní úřad (obec II. typu),
e) Obecní úřad (obec I. typu).
Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí
a kontroluje výkon státní správy v sociálním
zabezpečení, tj. i v oblasti dávek sociální péče,
a zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem
těchto dávek. Ministr práce a sociálních věcí
pak může odstraňovat tvrdosti, které by se
vyskytly při provádění sociální péče, žádost
se podává u příslušného obecního úřadu
poskytujícího dávku sociální péče.
Krajský úřad (tj. druhoinstanční správní
orgán) řídí a kontroluje výkon státní správy
v sociálním zabezpečení, tj. i v oblasti dávek
sociální péče. Od 1.1.2003 je odvolacím orgánem v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí obecních úřadů všech typů obcí ve
věcech dávek sociální péče.
Obecní úřady všech typů obcí (tj. prvoinstanční správní orgány), jimž byl zákonem
svěřen výkon státní správy (přenesená
působnost), poskytují občanům při řízení
o dávkách sociální péče odbornou pomoc.
Rozhodují o dávkách sociální péče v prvním
stupni a provádí jejich výplatu. Důležité je,

a to i pro oblast dávek sociální péče, že mají  peněžité dávky sociálně potřebným občanům, jimž je poskytována sociální péče ve
ve spolupráci se státními orgány, občanskými
zdravotnickém zařízení,
sdruženími, církvemi, charitativními a jinými
organizacemi a jednotlivci vyhledávat občany,  bezúročných půjček rodinám s dětmi,
finanční prostředky na bezúročné půjčkteří potřebují sociální péči. Rovněž vzájemně
ky jsou poskytovány z finančních prospolupracují v případech, kdy rozhodování
středků příslušného obecního úřadu
o dávce sociální péče nepřísluší obecnímu
obce s rozšířenou působností, nejde
úřadu, ale obecnímu úřadu obce s rozšířenou
o finanční prostředky vyčleněné ze státpůsobností, popřípadě pověřenému obecníní rozpočtu na dávky sociální péče, proto
mu úřadu.
na poskytnutí bezúročné půjčky není
právní nárok,
U kterého úřadu je tedy možné požádat
 příspěvku na opatření zvláštních pomůcek
o přiznání sociálních dávek?
občanům těžce zdravotně postiženým,
Od 1.1.2003 (po zrušení okresních úřadů)
o dávkách sociální péče rozhodují v přenesené  příspěvku na úpravu bytu občanům těžce
zdravotně postiženým,
působnosti obecní úřady, pověřené obecní
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působ-  příspěvku na zakoupení, na celkovou
opravu motorového vozidla a zvláštní
ností. V Karlovarském kraji rozhoduje o dávúpravu motorového vozidla občanům
kách sociální péče a zajišťuje jejich výplatu 7
těžce zdravotně postiženým,
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
(Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské  příspěvku na provoz motorového vozidla
těžce zdravotně postiženým občanům,
Lázně, Ostrov, Sokolov), 14 pověřených obecních úřadů (Aš, Horní Slavkov, Cheb, Chodov,  o přiznání mimořádných výhod těžce
zdravotně postiženým občanům.
Karlovy Vary, Kraslice, Kynšperk nad Ohří,
Loket, Mariánské Lázně, Nejdek, Ostrov, SokoPověřený obecní úřad rozhoduje o poskytolov, Toužim, Žlutice) + Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště a ostatní obecní úřady. vání:
Místní příslušnost obecního úřadu, pověřené-  peněžité nebo věcné dávky dle zákona
o sociální potřebnosti,
ho obecního úřadu či obecního úřadu obce
s rozšířenou působností se řídí místem trvalé-  dávky sociální péče v mimořádných případech podle zákona o sociální potřebnosti,
ho pobytu občana, který o dávku sociální péče
žádá. Odvolacím orgánem rozhodujícím  příspěvek při péči o blízkou nebo jinou
osobu,
o odvolání proti rozhodnutí obecních úřadů
všech typů obcí v Karlovarském kraji je Kraj-  peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaoský úřad Karlovarského kraje.
patřeným dětem,
 příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči
O jaké příspěvky mohou občané žádat
důchodce,
a kdo rozhoduje o jejich poskytování?
Obecní úřad obce s rozšířenou působností  příspěvek na provoz telefonní účastnické
rozhoduje o poskytování:
stanice,
 peněžitá dávka v případě mimořádně
 příspěvku na výživu dítěte,
obtížných poměrů z důvodu živelní pohro příspěvku na pořízení základního vybavení
my nebo požáru,
dítěte (u dětí v pěstounské péči),
 příspěvku při uzavření manželství (u dětí  příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým občanům,
v pěstounské péči),
 příspěvku na úhradu za užívání bytu neza-  příspěvek na úhradu a užívání bezbariérového bytu a garáže,
opatřeného osiřelého dítěte,
 peněžité a věcné dávky sociálně potřebným  příspěvek na zvýšené životní náklady.
Pokračování příště
občanům společensky nepřizpůsobeným,
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Firma
přichází
s neuvěřitelnou nabídkou

!

PĚTIKOMOROVÁ PLASTOVÁ OKNA
ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH

tříkomorový systém

!

ALE velké finanční úspory za vytápění pětikomorový systém

ŽÁDEJTE POUZE
PĚTIKOMOROVÝ
SYSTÉM!
ŽÁDEJTE OKNA
SE SÍLOU
RÁMU 70 mm!

- ČÍM VÍC KOMOR - TÍM VÍC TEPLA = UŠETŘENÉ PENÍZE!!!

Hroznětínská 183
KARLOVY VARY - OTOVICE
Tel. 353 505 515
Fax 353 505 517
www.kalibra.cz

systémy pro okna dveře
zimní zahrady

OKNO? VRATA? ROLETU?

8 | B řezen

inzerce

Okénko ředitele krajského úřadu

- stejná cena
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KARLOVARSKÝ KRAJ

KALIBRA - TO NESPLETU!!!
www.kr-karlovarsky.cz

SE AT I bi za

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

www.carsbad.cz

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

CARS BAD, s.r.o.
K Nemocnici 2
350 02 CHEB

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

