
TTéémmaa
Tématem vydání je oblast škol-
ství a regionálního rozvoje. Doz-
víte se informace o vývoji střed-
ních a vysokých škol v kraji,
podrobnější informace přináší-
me i z oblasti projektů na další
rozvoj regionu.
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Doprava
Kraj získal do vlastnictví letiště
v Karlových Varech. O spoluprá-
ci projevila zájem německá
letecká dopravní společnost.
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Pro děti
Součástí novin je rozvrh hodin
pro školáky na blížící se nový
školní rok.

Téma
ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍ PÉČE
Pokračují rekonstrukce karlo-
varské nemocnice, dotace na
protidrogovou politiku a další
informace z těchto oblastí.
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Pro rodiče
Uprostřed listu najdete informa-
ce o tom, jaké zájmové kroužky
otevře v novém školním roce
většina domů dětí a mládeže
v Karlovarském kraji.
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Regionální rozvoj
Cykloturistika, rozvoj letiště,
rekonstrukce knihovny – to jsou
jen některé oblasti, které vám
představíme z pohledu regionál-
ního rozvoje.

Příloha strana 2

Soupek hejtmana

„Myslím si, že s těmito oběma negativními trendy
jsme se v posledních letech vyrovnali se ctí. Nedošlo ke
zrušení žádné krajské školy. Pouze jsme přistoupili
k několika sloučením škol. Výsledem  je  efektivnější vyu-
žití  budov a zařízení škol a svěřených finančních pro-
středků. Úspěchem nepochybně je, že byly zachovány
všechny studijní a učební obory, o které je zájem jak mezi
žáky a rodiči a které vyžaduje i trh práce. Za velice dobré
považuji, že se nám podařilo v tomto školním roce nově
otevřít primu víceletého gymnázia v Chodově. Blížíme se
tak v nabídce tohoto studia k celostátnímu průměru.

Jednoznačně mohu prohlásit, že nehodláme omezovat,
či dokonce rušit školy se speciálními obory (výroba

hudebních nástrojů, lesnictví, keramické obory či hotelnictví a gastronomie)
i když jsou mnohé velice drahé,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství
Petr Horký. Ke zkvalitnění krajských škol přispěje i probíhající tzv. lyceizace.
Lyceum funguje jako mezistupeň mezi gymnáziem a střední odbornou školou,
dříve bylo takovým typem školy reálné gymnázium. Absolventi lyceí by měli
být všestrannější a na trhu práce flexibilnější. Pokračování na straně 3

Stabilizace školství pokračuje

V Pekingu se v červenci konal poprvé
mezinárodní veletrh cestovního ruchu.
Na něm zastupoval Českou republiku
stánek Karlovarského kraje. 

„Hlad po cestování je v Číně obrov-
ský. Ačkoliv jsme měli při cestě problé-
my dostat do letadla to obrovské množ-
ství propagačních materiálů, za dva dni
se po nich jen zaprášilo. Mladí obyva-
telé Číny už často umí mluvit anglicky
a mají velkou chuť cestovat. Navíc je
jejich země obrovský trh, což si, ales-

poň z hlediska cestovního ruchu,
nemůžeme dovolit ignorovat,“ říká
náměstek hejtmana Jiří Behenský,
který se veletrhu v Pekingu zúčastnil.

Čína letos podepsala s Českou repub-
likou dohodu o možnosti vycestování
jejích obyvatel do ČR. To umožnilo čín-
ským cestovním kancelářím nabízet
zájezdy do naší země.

„Jednali jsme se zástupci naší diplo-
matické mise v Pekingu, kteří s nápo-
rem na ambasádu počítají a měli by být
schopni uspokojit všechny zájemce

o víza. To je pro nás velmi důležité, pro-
tože věříme, že alespoň část čínských
turistů bude chtít navštívit i Karlovar-
ský kraj,“ uzavírá Jiří Behenský.       RED

Na konci června došlo v hornofranském Bayreuthu po
intenzivním tříletém diplomatickém úsilí k podpisu Společ-
ného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem,
Svobodným státem Bavorsko a bavorským vládním krajem
Oberfranken (Horní Franky). 

Slavnostního aktu se vedle hejtmana Josefa Pavla, členů
Rady Karlovarského kraje, krajského zastupitelstva,
a Komise pro vnější vztahy Rady KK zúčastnili především
bavorský státní ministr pro evropské záležitosti a regionální
vztahy Eberhard Sinner a vládní prezident regionu Oberf-
ranken Hans Angerer. 

Obdobný dokument podepsal Karlovarský kraj se Svo-

bodným státem Sasko a saským regionem Chemnitz v Kar-
lových Varech dne 23. května 2002.

„Význam podpisu společného prohlášení Karlovarského
kraje s Bavorskem a Saskem je především v tom, že partnery
pro německé spolkové země začínají být na české straně právě
nové české samosprávné kraje. Partnerství a spolupráce se týká
především oblastí regionálního rozvoje, dopravní infrastruktury,
ochrany životního prostředí a krizového řízení. Naši dvouletou
spolupráci se Saskem hodnotíme jako jednoznačně pozitivní.
Sasové jsou téhož názoru. Jsem přesvědčen, že obdobně se
vytvoří užší vztahy a partnerská spolupráce také mezi Karlovar-
ským krajem a Bavorskem,“ říká hejtman Josef Pavel. RED

Letos poprvé se Karlovarský kraj
zúčastnil prestižního mezinárodního
RDA workshopu cestovního ruchu
v Kolíně nad Rýnem s vlastní expo-
zicí.

„Dosud se Karlovarský kraj prezen-
toval v Kolíně nad Rýnem v rámci expo-
zice Infocentra města Karlovy Vary.
Nyní se náš kraj už prezentoval sám.
Navíc se ve stánku Karlovarského kraje

představilo dalších 11 vystavovatelů 
z celého regionu. Pro návštěvníky zde
byly k dispozici i propagační materiály
šesti dalších subjektů,“ říká vedoucí kan-
celáře hejtmana Werner Hauptmann.

Na workshopu se Karlovarský kraj
prezentoval na ploše o rozměrech 
17 x 4 m (68 m2) v sousedství ostatních
českých vystavovatelů. Karlovarský
stánek na RDA byl ten, který kraj už
prezentoval na Regiontouru v Brně
a Holiday World v Praze. Dominují mu
prvky kolonády a fontánky.

Vystavovatelských pultů bylo celkem
9. V karlovarském stánku samozřejmě
nechyběly ani tradiční karlovarské
lázeňské oplatky. „Expozice Karlovar-
ského kraje pod hlavičkou Westböhmis-
che Kurorte (Západočeská lázeňská
místa) nesla název Oase der Gesundheit
und Schönheit: Kur und Wellness in der
Karlsbader Region (Oáza zdraví a krásy:
Lázeňství a wellness v Karlovarském
kraji),“ dodává Werner Hauptmann.

Workshop cestovního ruchu se
konal ve dnech 2. – 4. srpna. Byl určen
pouze pro odbornou veřejnost. Z ČR se
akce zúčastnilo 32 vystavovatelů na cel-
kové výstavní ploše 372 m2. V roce
2003 se workshopu RDA zúčastnilo cel-
kem 14 500 odborných návštěvníků
z celého světa.                                 RED

Kraj se prezentoval v Číně

Společné prohlášení o spolupráci

Workshop RDA v Kolíně nad Rýnem

Začátek nového školního roku bývá spojen s očekáváním, co přinese násle-
dující období. V posledních letech je toto očekávání ovlivněno jak klesajícím
počtem žáků, tak i již téměř tradičním nedostatkem peněz.

Do konce prázdnin najdete
na internetové stránce 

Karlovarského kraje 

www.kr-karlovarsky.cz

podmínky 3. ročníku 
soutěže pro děti do 15 let 

O hejtmanský mobil.

Jde především o soutěž
výtvarnou, desítka soutěžních
úkolů má děti naučit pracovat
s internetem. První cenu,
mobilní telefon, předá vítězi
po prázdninách na slavnost-
ním vyhlášení výsledků opět
osobně hejtman Josef Pavel.

3. ročník soutěže
O hejtmanský mobil

RNDr. Petr Horký,
náměstek hejtmana
(ČSSD)

Informace z průběhu 4. ročníku
Karlovarské Veterán Rallye. Část
výtěžku ze
soutěže získá ÚSP v Radošově.
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VVáážžeenníí  ččtteennáářřii,,
vítám vás opět nad strán-

kami měsíčníku Karlovarské-
ho kraje. Setkáváme se v době,
kdy se léto a s ním i prázdniny
pomalu chýlí ke konci. Vlády
se pomalu ujme září a přinese
každoroční očekávaný i obá-
vaný začátek školního roku.

Mnohé děti půjdou v ono
středeční ráno prvního září

úplně poprvé do školy, nastoupí do první třídy a setkají se
s docela novým kolektivem, s kamarády, kteří je budou pro-
vázet po několik let. Ti ostřílenější se už vrací mezi své přá-
tele a známé, navazují tam, kde před prázdninami přestali,
škola pro ně není již něčím novým, ale důvěrně známým,
a snad i dobře přijímaným prostředím. Ti starší již opustili
lavice základní školy, a prvního září zamíří na svou střední
školu, nebo do svého učiliště, aby se začali připravovat na
svůj budoucí život, na svou budoucí práci. Karlovarský kraj
je zřizovatelem většiny středních škol a učilišť na svém
území. Stejně jako se obce potýkají s odlivem žáků ve svých
základních školách, i my vnímáme úbytek studentů a učňů
v našich zařízeních. Tento úbytek by mohl v některých přípa-
dech vést i k uzavření škol. Kraj si však uvědomuje, že vzdě-
lání je obrovské bohatství společnosti, a že jedině s jeho pomo-
cí můžeme uvažovat o budoucí prosperitě našeho regionu. Je
proto naší snahou řešit problémy škol tím, že je budeme eko-
nomicky i akademicky optimalizovat. Někdy to může zna-
menat například sloučení dvou blízkých škol, někdy změnu
náplně studia, ale vždy hledáme cestu, jak školu nejen zacho-
vat při životě, ale dát jí i novou budoucnost. Klademe také
důraz na rozvoj oborů, po kterých je v našem regionu nebo
v blízkém okolí dostatečná poptávka, aby absolventi i firmy
měli větší šanci najít se navzájem ke společnému prospěchu.
A konečně, ti nejstarší, už ne děti, ani mládež, ale mladí
dospělí lidé letos na podzim nastoupí  nebo se navrátí na
svou vysokou školu. Až do devadesátých let neměli absolven-
ti středních škol na území dnešního Karlovarského kraje žád-
nou šanci studovat na vysoké škole ve své blízkosti. Od té doby
se naštěstí mnohé změnilo, a ačkoliv dosud neexistuje veřej-
ná vysoká škola, která by měla své sídlo na území Karlovar-
ského kraje, působí v Chebu ekonomická fakulta plzeňské
Západočeské univerzity, v Mariánských Lázních působí
pobočka 1. lékařské fakulty University Karlovy, a v Karlových
Varech vznikla soukromá vysoká škola právního zaměření.
Od letošního roku by měla zahájit činnost pobočka elektro-
technické fakulty Západočeské university při Integrované
střední škole technicko-ekonomické v Sokolově, či pobočka
pražské Vysoké školy hotelové v Karlových Varech. Vzdělání je
nezbytným předpokladem rozvoje společnosti. Náš region
patří k těm s nejnižší úrovní vzdělání. Většina schopných
mladých lidí, kteří dříve museli za vysokoškolským či odbor-
ným studiem dojíždět mimo region často také mimo náš regi-
on nalezli pro svou kvalifikaci uplatnění, tedy již se nevráti-
li. Je potěšitelné sledovat, že se tento trend pomalu mění, a že
dnešní mladí lidé mají nejen víc možností studia, ale též více
možností odpovídajícího uplatnění přímo zde, ve svém kraji.
Přeji všem žákům i studentům, prvňáčkům i absolventům,
ale i nám všem ostatním hodně štěstí při učení, vzdělávání
se, při osvojování nových poznatků. Dnešní dynamická doba
totiž přináší potřebu učit se nejen školou povinným, ale nám
všem. Získávání vědomostí nikdy nekončí, a i mnozí dospělí
běžně zjišťují, že potřebují další vzdělání. Vzdělání je tak jed-
nou z nejlepších a nejpotřebnějších investic, nejen do našeho
vlastního života, ale i do budoucnosti naší země, našeho regi-
onu, do budoucnosti těch generací, které přijdou po nás.
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„Občané celého kraje budou
mile překvapeni. V současné době
zde byla zahájena již II. etapa
rekonstrukce, která přinese kom-
pletní proměnu a přestavbu pavi-
lonu č. 4 (umístěného přímo proti
vstupu do nemocnice). V tomto
pavilonu byla umístěna následují-
cí oddělení: ARO, urologie, orto-
pedie, chirurgie, gynekologicko-
porodnické oddělení a oddělení
nukleární medicíny,“ říká náměs-
tek hejtmana Petr Horký.

Tato oddělení budou ve zre-
konstruovaném pavilonu samo-
zřejmě zachována, ale doznají
významných změn jak v dispozič-
ním uspořádání, tak i v úrovni
jejich vybavení. 

„Mohu bez nadsázky uvést, že
zde vznikne pracoviště 21. století.
Po celou dobu rekonstrukce bude
zachován původní rozsah zdravot-
ní péče, a to především zásluhou
nemocničního personálu, který si
za to zaslouží uznání nás všech,“
pokračuje náměstek Horký. 

Pro II. etapu rekonstrukce je

vyčleněna částka 130 mil. Kč. Na
nákladech se rovným dílem podíle-
ly Karlovarský kraj a Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Rekonstrukce
bude ukončena v závěru roku
2004. Do dalších let je plánována
kompletní modernizace i zbývají-
cích pavilonů nemocnice, časový
harmonogram je závislý na získání
dalších finančních prostředků. 

Kvalitnější a modernější zdra-
votní péči občanům kraje postup-
ně přináší i ostatní nemocnice
Karlovarského kraje. Například
Nemocnice Sokolov, která se pro-
filuje jako diagnostické centrum
s operativou na objednávku,
nedávno kompletně zrekonstruo-
vala multioborovou jednotku
intenzivní péče, která je nyní špič-
kovým pracovištěm tohoto druhu
v Karlovarském kraji. Ošetření
zde naleznou pacienti s interními
a neurologickými onemocněními.
Kladně je občany kraje hodnocen
i provoz magnetické rezonance. 

„Toto pracoviště, jediné v Kar-
lovarském  kraji, zajišťuje vyšetře-

ní celého těla bez radiační zátěže,
rozpozná chorobné změny měk-
kých tkání a orgánů. Služby zkva-
litní i nákup nové gamakamery za
zhruba 12 milionů korun, pláno-
vaný na II. pololetí roku 2004.
Gamakamera je standardně sou-
částí moderní nukleární medicin-
ské diagnostiky. Bude sloužit pro
potřeby oddělení nukleární medi-
cíny pro celotělová vyšetření paci-
entů,“ dodává Petr Horký.

Chloubou Nemocnice Sokolov
je pracoviště očního oddělení,
které v minulých dnech provedlo,
jako první pracoviště v republice,
transplantaci oční rohovky zcela
novou metodou.

Pozitivních změn doznává
i Nemocnice Cheb, která je srov-
natelným zdravotnickým zaříze-
ním v kraji.  Tato nemocnice patří
také k základním pilířům lůžkové
péče v kraji, vyjma základních
oborů je zde poskytována i speci-
alizovaná péče pro onkologicky
nemocné pacienty. Jedním z úspě-
chů roku 2004 v Chebu je stabili-
zace personální situace Nemocni-
ce Cheb, kdy s příchodem nové-
ho vedení byl zastaven odchod
lékařů.                                     RED

Provozovatelem letišť Karlovy Vary
a Ostrava se staly společnosti stoprocent-
ně vlastněné kraji. Na ně přejdou také
zaměstnanci České správy letišť, kteří
zajišťovali chod obou regionálních letišť.
V Brně již letiště provozuje soukromá
společnost Letiště Brno několik let.

Kraje už delší dobu vyjednávají
o rozšíření nebo zavedení přímých
letů na regionální letiště. Brno chce
mít přímé napojení na letiště v němec-
kém Mnichově. První let by se měl
uskutečnit 6. září. Pro Ostravu je prio-
ritní napojení na Vídeň, jedná i o mož-
nosti spojení do Mnichova. Morav-
skoslezský kraj už jednal i s několika
nízkonákladovými dopravci. Karlovy
Vary chtějí mít spojení do Německa.

Kraje budou moci podle ministra letiš-
tě ve svém vlastnictví operativněji řídit
a lépe reagovat na poptávku. Budou také
moci využít prostředky z evropských

fondů, které by v případě, že by je i nadá-
le vlastnil stát prostřednictvím České
správy letišť, nemohly čerpat.

Karlovarské letiště plánuje investo-
vat do opravy povrchu vzletové a při-
stávací dráhy v roce 2006 asi 113 mili-
onů korun. Na projekt chce získat
podporu z EU. V roce 2010 pak plánu-
je dráhu asi o půl kilometru prodloužit
tak, aby v Karlových Varech mohla při-
stávat i větší letadla než Boeing 737-
500. Ostravské i brněnské letiště chtě-
jí získat peníze z EU na přebudování
odbavovací haly tak, aby splňovala
požadavky schengenských dohod.

Letiště, která kraje získaly, jsou
podle generálního ředitele ČSL Marti-
na Kačura schopna si na sebe vydělat.
Ostravské letiště loni odbavilo 
198 tisíc cestujících, brněnským letiš-
těm prošlo 170 tisíc cestujících a kar-
lovarským 26 tisíc lidí. 

Největším letištěm v ČR je Ruzyně,
které loni odbavilo 7,5 milionu cestují-
cích.

Transformovat by se měla také
Česká správa letišť, která od července
spravuje již pouze pražské letiště
v Ruzyni. Materiál, který ministerstvo

dopravy předloží až do nově vzniklé
vlády, počítá se změnou současného
státního podniku ČSL na akciovou
společnost. Rozhodnutí, co dál s pod-
nikem, bude podle ministra Šimonov-
ského na nové vládě. 
www.airport-k-vary.cz             RED

Upozornění pro lékaře, zubní lékaře
a farmaceuty na povinnosti, vyplývající ze
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách zís-
kávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta. Ustanovení § 44 odst.
14 výše uvedeného zákona upravující
povinnost předložit doklad o zdravotní způ-
sobilosti a bezúhonnosti též správnímu
úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci,
platí pro rozhodnutí o registraci vydané do
18. 4. 2004. Držitel registrace musí doložit
zdravotní způsobilost a bezúhonnost do 6
měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona
č. 95/2004 Sb., tj. do 2. 10. 2004. Pokud
nebudou doklady předloženy nebo pokud
nebude splněna zdravotní způsobilost nebo
bezúhonnost, bude se postupovat podle §
13 odst. 1 písm. a) zákona č. 160/1992 Sb.,
v platném znění tj. orgán příslušný k regist-
raci zruší registraci nestátního zdravotnic-
kého zařízení. Vzhledem k tomu, že právní
úprava je nová, upozorňuje Krajský úřad
Karlovarského kraje provozovatele NZZ na
tuto povinnost touto cestou, aby předešel
rušení jejich registrace.

Rekonstrukce nemocnice pokračuje
V Nemocnici Karlovy Vary panuje v poslední době čilý ruch. Poz-
volna se  začíná proměňovat v moderní zdravotnické zařízení srov-
natelné s evropskými nemocnicemi. 

Kraj má své letiště Upozornění pro
zdravotníky

Regionální letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata, Ostrava – Mošnov a Brno –
Tuřany přešla od začátku července na kraje. O převodu letišť rozhodla vláda
letos v květnu a ministr dopravy Milan Šimonovský 29. června hejtmanům
slavnostně předal rozhodnutí o převodu a dokumentaci k letištím.

Vážení obyvatelé Kar-
lovarského kraje,

dovolím si Vás oslovit
a podělit se s |Vámi o své
náhledy na dění kolem
nás. Nejprve bych  však
uvedla jeden inspirativní
citát, o kterém si mys-
lím, že vhodně zapadá
do smyslu této mé
úvahy:

Už starý Sokrates
věděl, že „nevzniká
z peněz ctnost, ale

z ctnosti vznikají peníze i všechny ostatní
dobré věci pro člověka i obec“.

Velmi si vážím příležitosti být zastupitelkou
prvního zastupitelstva Karlovarského kraje
v letech 2000-2004. Je zákonité, že toto zastupi-
telstvo, které bylo postaveno před úkol uvést
v život nové pravomoci, bylo ve velmi těžké
situaci. I přesto, že jeho členové jsou většinou
velmi zkušení a znalí praxe v jiných orgánech
samosprávy (zastupitelstva a rady obcí, aj.), jde
přeci jenom v politice celého kraje o řízení
nového složitějšího celku. Výsledkem změny
správního rozdělení a tedy přenosu rozhodo-
vání na krajské vedení by měla nesporně být
lepší organizace a celkový rozvoj území kraje
v těch oblastech, které vyžadují regionálního
spravování. Do jaké míry se toto daří, je na
hodnocení vás občanů tohoto kraje.   

Pokud se týče mého přesvědčení o smyslu-
plném vlivu zastupitele na další  vývoj kraje,
jsem toho názoru, že mimo vzájemné stálé
komunikace členů zastupitelstva s občany je
též velmi důležitá činnost zastupitelů, ale
i ostatních jmenovaných odborníků ve výbo-
rech zastupitelstva a komisích rady kraje. Zde

usměrňují členové těchto výborů a komisí dle
své odbornosti rozhodování v podstatě o všech
oblastech našeho života, které jsou v kompe-
tenci Karlovarského kraje. Tato rozhodování
pak nepochybně ovlivňují život obyvatel, ale
i návštěvníků našeho kraje.

Priority Karlovarského kraje byly zvoleny
na počátku volebního období a předpoklá-
dám, že jejich volbu nikdo nezpochybňuje.
Nám všem  zde je jasné, že  obrat k lepšímu
vývoji v oblasti školství, zdravotnictví, dopra-
vy apod. musíme rozhodnout sami. My
známe svůj kraj a chceme upozornit na jeho
charakteristickou podobu,  která umožní
například rozvoj cestovního ruchu a návazně
zvýší pracovní příležitosti. Taktéž si určitě
uvědomujeme, že jsme součástí přírody,
a s ohledem na naši další existenci jí musíme
věnovat velkou pozornost. 

A tedy pokud nejsme spokojeni a přejeme si
změnit společnost  či prostředí v kterém žije-
me, měli bychom pečlivě rozhodovat a vážit
svá rozhodnutí.

Členství v krajském zastupitelstvu a práce
ve Výboru výchovy vzdělávání a zaměstnanos-
ti a Komisi kultury, lázeňství a cestovního
ruchu mi umožnilo ovlivňovat rozhodování
o podobě těchto oblastí v našem kraji. Musím
konstatovat, že nejsem zcela spokojena ze
všemi výsledky rozhodnutí kraje. Domnívám
se, že systémová řešení vedení kraje v oblasti
školství a kultury, se sice jeví z krátkodobého
ekonomického hlediska jako dobrá, avšak
z dlouhodobého pohledu bych je označila za
méně citlivá. Chybí mi v nich například větší
vnímání rozdílných oblastí vzdělávacího systé-
mu mezi velkými městy a menšími obcemi
(zde hraje např. velkou roli klesající počet dětí,
který v menších obcích působí velké problé-

my s náklady provozu škol). Pokud bychom
nahlíželi na svět pouze z ekonomického hle-
diska, dostali bychom se do krajnosti, kterou
si jistě nikdo z nás nepřeje, obzvlášť ne v oblas-
ti vzdělávání.  Domnívám se, že úkolem kraj-
ského zastupitelstva je řídit oblast školství
ke prospěchu celého kraje, jehož součástí jsou
základní školy, ale i základní umělecké školy
a domy dětí a mládeže v menších obcích,
které vždy působily spádově a tedy regionál-
ně. Dle mého názoru bychom měli přinejmen-
ším ke krajskému vzdělávacímu systému
(totéž platí pro kulturu) přistupovat velmi pro-
pracovaně a citlivě a jsem přesvědčena, že by
to byla ve svém důsledku i návratná investice
ve vzdělaných, mladých lidech, kteří
v budoucnu ovlivní naši společnost i k hospo-
dářskému růstu. Z pohledu krajské zastupitel-
ky navrhuji zejména u venkovských škol
změnu současného postoje vedení kraje
a větší rozpracovanost „Dlouhodobého zámě-
ru vzdělanosti“ s ohledem na předpokládaný
vývoj a význam školních zařízení ale také
zejména s ohledem na zdejší obyvatele. Je
zákonitou skutečností, že  školy mimo větší
města budou potřebovat větší podporu, hledá-
ní dalších možností financování a pokud se
nenalezne jiná možnost i přímou podporu
z rozpočtu kraje. Domnívám se, že nízký počet
žáků ve třídě, znamená zpravidla vysokou kva-
litu vzdělání a tu je potřeba maximálně podpo-
rovat, i když je to ekonomicky v tomto
momentě velmi náročné.    

Jsem si vědoma, že školství samo o sobě je
nesmírně složitá záležitost, a právě proto jsou
nutné dlouhodobé investice do dobrých myš-
lenek, které se projeví za delší dobu, a pokud
zvolíme nevhodnou cestu, také na ni můžeme
dlouhodobě doplácet.

SSlloovvoo  zzaassttuuppiitteellee

Olga Haláková
členka Zastupitelstva
Karlovarského kraje
(KDU-ČSL

Internetový hospodářský portál spojující Karlovarský, Plzeňský
a Jihočeský kraj s východní částí Bavorska byl 29. července před-
staven na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Portál www.regi-
oport.com rozšiřuje možnosti spolupráce a informovanosti podni-
ků z obou stran českobavorské hranice.

Portál v současné době nabízí v češtině a němčině databázi asi 
2 500 firem z Německa a 1 100 firem z Čech. Přímo z Karlovar-
ského kraje je v databázi zhruba stovka firem. Kromě firem portál
nabízí i burzu spolupráce, burzu zaměstnání a internetový obchod.
Návštěvníci stránek mohou také získat informace o podmínkách
podnikání nebo kontakt na odborné poradce, které se v určité
problematice orientují.

„Velice žádány na straně německých podnikatelů jsou informa-
ce o právních podmínkách na české straně ale i o Evropské unii,“
říká Klaus Schedlbauer, jednatel Společnosti pro podporu hospo-
dářství okresu Cham, která portál provozuje.

Vytvoření portálu zatím stálo zhruba 200 tisíc EUR (asi 6,4 mili-
onu Kč). Z poloviny se na financování projektu podílely rovným
dílem bavorské okresy Cham a Regen, zbytek poskytla EU z pro-
gramu Interreg.

Na provoz portálu bude přispívat i Karlovarský kraj. „Kraj se
v dohodě o spolupráci zavázal k finančnímu plnění ve výši 1 300
EUR (zhruba 41 600 Kč) ročně,“ doplňuje hejtman Josef Pavel. Za
kraj bude portál spravovat Regionální hospodářská komora Pooh-
ří (www.rhkpoohri.cz).

Portál je podle hejtmana přínosem především ve své komplex-
nosti. Výhodou je také možnost rozšíření přeshraniční spolupráce
podnikatelů i na vzdálenější oblasti. Regionální hospodářské
komora Poohří zatím spolupracovala hlavně se subjekty z Horních
Frank v Bavorsku a se subjekty ze Saska.

Internetový portál www.regioport.com denně navštíví asi 100
uživatelů internetu. Kromě návštěvníků z Německa a Čech se ale
o stránky zajímají i lidé z dalších evropských i zámořských zemí.
Do konce roku by proto měly být stránka doplněny o anglickou
jazykovou verzi.                                                                         RED

Západ Čech a Bavorsko
spojuje portál Regioport 

Z rukou ministra Šimonovského převzali hejtmani dokumentaci k regionálním letištím.

Jak pokračuje druhá etapa rekonstrukce karlovarské nemocnice zjišťoval při kontrolním dnu hejtman Karlovarské-
ho kraje Josef Pavel (druhý zleva). S jejím průběhem ho seznámil ředitel nemocnice Jiří Štefan (v bílém plášti).
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www.kr-karlovarsky.cz

O zavedení pravidelné letecké linky na
mezinárodní letiště Karlovy Vary - Olšová
Vrata  se zajímá nízkonákladová letecká
společnost Germania Express. Pokud jí bude
letiště, jež patří od 1. července Karlovarské-
mu kraji, vyhovovat, chce tam směřovat své
linky od příštího roku.

„Nejde pouze o vlastní letiště, které z hle-
diska technických parametrů odpovídá
našim požadavkům, ale také o další důleži-
tou infrastrukturu v Karlovarském kraji.
Linka do lázeňské oblasti by mohla být
v nabídce naší společnosti velmi zajímavá,“
uvedl generální ředitel Germania Express
Hinrich Bischoff při jednání o využití letiště
s hejtmanem Josefem Pavlem. 

Jednání se soukromou zahraniční letec-
kou společností je první, které Karlovarský
kraj po převzetí letiště vedl.

„Samozřejmě máme zájem, aby naše letiš-
tě využívalo co nejvíce leteckých společností
z Evropy. Německo je náš největší soused
a odtud přijíždí značný počet hostů. Plánuje-
me setkání i s dalšími aerolinkami, máme
nabídky z Holandska a Irska,“ říká hejtman
kraje Josef Pavel.

Nízkonákladové aerolinie Germania
Express létají se svými stroji Fokker 100 na
vnitrostátních linkách v Německu. Dále pak
z Německa do Rakouska, Francie, Itálie, Špa-
nělska, Švýcarska a Turecka. Novinkou jsou
podle Bischoffa také lety do Moskvy, kam
létají s velkým úspěchem třikrát týdně. Spo-

lečnost Germania Express využívá celkem
46 letadel. V poslední době investovala do
celé flotily kolem 800 milionů EUR.

V první polovině letošního roku bylo na
karlovarském letišti odbaveno 13 735 cestu-
jících, což byl meziroční nárůst o 26,5 %. Za
stejné období vykázalo 2 223 startů a přistá-

ní letadel, což bylo meziročně o 15 % méně.
Zájem leteckých dopravců o využití vzduš-

ného prostoru České republiky přitom
v posledních měsících roste. V prvním polo-
letí se nad republikou uskutečnilo 255 791
tranzitních přeletů, což je meziroční nárůst
téměř o čtvrtinu.                                        RED

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politi-
ky stanovila podmínky pro vypracování a předklá-
dání žádostí o dotace na realizaci programů pro-
tidrogové politiky v roce 2005. 

Způsob podávání žádosti o dotace na RVKPP
pro rok 2005 doznal určitých změn oproti před-
chozímu roku. 

Žadatelé předloží své žádosti o dotace (1 origi-
nál a 1 kopii včetně předepsaných příloh)  odbo-
ru sociálních věcí  krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje, na jímž spravovaném území je projekt
realizován v termínu do 31. srpna 2004 včetně.

Žadatelé kromě toho současně předloží další 
3 kopie žádosti v tištěné podobě (včetně přísluš-
ných příloh) a 1 kopii v elektronické podobě 
(e-mailem na adresu: berankova.alena@vlada.cz)
do sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protid-
rogové politiky (rozhodující je razítko pošty) pro-
střednictvím podatelny Úřadu vlády v termínu do
31. srpna 2004.

Krajská protidrogová komise Karlovarského
kraje předložené žádosti o dotaci ze státního roz-
počtu projedná a postoupí originál žádosti se
svým doporučením/nedoporučením sekretariátu
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
k podpoře v termínu do 15. 10. 2004.

Dotace ze státního rozpočtu ČR budou poskyto-
vány prostřednictvím ústředního orgánu státní
správy — Úřadem vlády ČR (podle příslušných
ustanoveni z. č. 218/2000 Sb. a v souladu se Zása-
dami pro poskytováni dotací ze státního rozpočtu
ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními
orgány státní správy schválenými usnesením vlády
Č. 114/2001 - dále jen „Zásady“ ve znění pozdějších
úprav vyplývajících z usn. vlády ČR k hlavním
oblastem státní dotační politiky vůči NNO pro pří-
slušný rozpočtový rok). Dotace jsou určeny na rea-
lizaci činností, které jsou v souladu s protidrogo-
vou politikou vlády ČR (Národní strategie protid-
rogové politiky 2005—2009) a dotačními okruhy
stanovenými RVKPP. 

Ta si vyhrazuje právo na změnu priorit protidro-
gové politiky v souladu s aktuálními potřebami.

Finanční prostředky jsou účelově vázané na
konkrétní projekty reagující na místní, regionální
i celostátní potřeby. Žadatel o dotaci ze státního
rozpočtu musí splňovat podmínky stanovené
RVKPP v metodickém pokynu.

Předkládané projekty jsou zapracovávány do
centrální databáze. Pro zachováni kontinuálního
přehledu je proto nezbytné, aby žadatelé, kteří
předkládají pokračující, navazující projekty, uvá-
děli číslo projektu a stejný název jako v předchá-
zejících letech (s výjimkou těch, které zásadním
způsobem mění filosofii nebo způsob realizace
programu).

Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky bude v roce 2005 podporovat tyto
typy služeb:
• komplexní, meziresortní prevence užívání drog

v komunitě nebo na území regionu (preventiv-
ní programy propojující dobrovolníky a pracov-
níky různých profesi);

• časná diagnostika, intervence a poradenství
v nezdravotnických zařízeních;

• terénní výměnné služby zaměřené na kontakto-
vání skryté populace uživatelů drog a snižování
rizik s užíváním drog spojených;

• nízkoprahová zařízení zaměřená na práci s uži-
vateli drog a jejich blízkými (včetně víceúčelo-
vých lokálních služeb odpovídajících potřebám
těchto cílových skupin, tzv. „drogové agentu-
ry);

• ambulantní/stacionární léčba uživatelů drog
a práce s jejich blízkými v nezdravotnických
zařízeních;

• střednědobá a dlouhodobá léčba a resocializa-
ce uživatelů drog v terapeutických komunitách;

• ambulantní a rezidenční doléčovací služby pro
uživatele drog;

• služby zaměřené na práci s rodinnými přísluš-
níky uživatelů drog.

Karlovarský kraj po prvotním
odmítnutí možná nakonec vstou-
pí do přeshraničního dopravního
systému Egronet. Rada kraje
opět doporučí zastupitelstvu, aby
smlouvu schválilo. Karlovarský
kraj už jednou vstup do Egronetu
odmítl s tím, že nemá prostředky
na investice. Nyní ale změnilo
vedení Egronetu názor a uvažuje
o výjimce pro Karlovarský kraj.

„Platili bychom pouze roční
příspěvek do sdružení ve výši

zhruba 5 000 eur, tedy asi 150 tisíc korun,“ říká vice-
hejtman Jan Zborník. 

Kraj by se tak zbavil povinnosti podílet se případně
spolu s německou stranou na investicích. Dalšími
investičními akcemi by neměl být kraj skutečně zava-
zován. „Karlovarský kraj odmítal vstup do Egronetu
s tím, že nebude schopný finančně dostát povinnostem
členů sdružení. Německá strana má k dispozici pro-
gram EU Interreg, kde jsou příspěvky mnohem vyšší
než na České straně. Proto by nám vyhovovala platba
zmiňovaného ročního paušálu,“ vysvětluje Zborník.

Německá strana bude o výjimce pro Karlovarský
kraj jednat na konferenci sdružení letos v září. Integro-
vaný dopravní systém Egronet působí na pomezí Kar-
lovarského kraje, Horních Frank, Durynska a Vogt-
landska již několik let a je provozovaný s každoroční
mnohamilionovou finanční dotací z EU.                    RED

Pracovník KSÚSKK Roman
Branda (na foto s dokumentací)
přinesl na Sekretariát Regionál-
ní rady regionu soudržnosti
NUTS II Severozápad na Kraj-
ském úřadu v Karlových Varech
(KÚKK) dva projekty, se který-
mi se KSÚSKK uchází o podpo-
ru z podopatření SROP na roz-
voj regionální dopravní infra-
struktury. Z této kapitoly se
v Karlovarském kraji mohou
zrealizovat projekty v hodnotě
přibližně 281 milionů korun.

„Silničáři chtějí získat peníze
na rekonstrukci silnice z Karlo-

vých Varů do Dubiny na Karlo-
varsku a dále na rekonstrukci
mostů na silnici II/210 v Sokolo-
vě. S oběma projekty se uchází
o podporu z podopatření SROP
na rozvoj regionální dopravní
infrastruktury. Z této kapitoly se
v Karlovarském kraji mohou
realizovat projekty v hodnotě
přibližně 281 milionů korun,“
informuje 1. náměstek hejtmana
Jan Zborník.

O podporu ze SROP v oblasti
infrastruktury pro rozvoj lidských
zdrojů v regionech má zájem taká
Karlovarský kraj. „Kraj podal

žádost o financování projektu
vybudování nové budovy krajské
knihovny jako multifunkčního
informačního centra regionu.
Z této kapitoly se v Karlovarském
kraji mohou realizovat projekty
v hodnotě zhruba 111 milionů
korun,“ vysvětluje Zborník.

Podle něj příjem projektů do
SROP skončil 30. července.
Vyhlášení dalšího kola příjmu
žádostí projektů do SROP, které
se budou ucházet o zbylé neroz-
dělené prostředky, se předpoklá-
dá letos na podzim. Výběru pro-
jektů by měl skončit 24. září, kdy
Regionální rada regionu soudrž-
nosti NUTS 2 Severozápad vybe-
re ty projekty, které doporučí
k financování z programu SROP.

„Skončil rovněž příjem žádostí

o podporu z druhé části progra-
mu Phare 2003. Žadatelé se
mohli ucházet o prostředky na
výstavbu podnikatelské a turis-
tické infrastruktury. Žádat
mohli o peníze například na pří-
jezdové komunikace k průmy-
slovým zónám a k zařízením
turistického ruchu. Na Sekreta-
riátu Regionální rady, který přijí-
mal projekty od žadatelů z Kar-
lovarského kraje, bylo podáno
celkem 9 projektů. V rámci celé
České republiky bude v druhé
části programu Phare 2003 roz-
děleno zhruba 41 milionů EUR.
Tento program je jedním
z posledních předvstupních
nástrojů evropské pomoci,“
dodává vicehejtman Jan Zbor-
ník.                                               RED

Dokončení ze strany 1

„Konkrétně otvíráme v tomto školním roce ekonomická lycea
v Chodově a Mariánských Lázních, druhý ročník otevírá technické
lyceum v Ostrově. V červnu maturovali první žáci na technickém
lyceu v Sokolově.

Nedostatek finančních prostředků, zejména na provoz a investice,
nutí zřizovatele, ale i ředitele škol k racionalizaci jejich využívání.
Jako jediný kraj v republice investujeme dlouhodobě do škol a škol-
ských zařízení částku plně odpovídající odpisům z majetku. Investu-
jeme zejména do budov s cílem nižší spotřeby energií (okna, zatep-
lení), ale také do vybavení škol,“ vysvětluje náměstek Horký. 

V rozdělování provozních prostředků přetrvávají tendence z dob,
kdy byl zřizovatel středních škol stát, a bude nutné zavést nový
systém, kdy půjdou tyto peníze tzv. za žákem. I tento krok přispěje
ke spravedlivějšímu rozdělování prostředků.

„Novým, a musím říci vítaným trendem je celoživotní vzdělávání.
Karlovarský kraj rozhodl o zřízení celkem 11 Center celoživotního
vzdělávání. Tady bych chtěl pochválit ředitele škol, na kterých tato
centra již v tomto školním roce budou. Bez jejich aktivity by Centra
nevznikla.

Pokračujeme také v převodu některých školských zařízení na
obce, neboť jsme přesvědčeni, že obce mohou lépe spravovat taková
zařízení, jakými jsou například domy dětí a mládeže, či základní umě-
lecké školy,“ dodává náměstek hejtmana Petr Horký.

V oblasti vysokých škol má kraj stále co dohánět. A to i přesto, že
se podařilo zřídit pobočku Strojní fakulty ZČU Plzeň při ISŠTE
v Sokolově a velice nadějně se vyvíjí zřízení pobočky Pedagogické
fakulty ZČU Plzeň v Karlových Varech.                                         RED

Stabilizace školství pokračujeO karlovarské letiště má zájem Germania Express

Generálního ředitele Germania Express Hinricha Bischoffa (druhý zprava) na karlovarském letišti přiví-
tal osobně hejtman Josef Pavel (uprostřed).

O peníze z Evropské unie usiluje 16 projektů
V Karlovarském kraji bylo podáno 16 projektů, jejichž předklada-
telé usilují o dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie (EU).
Úspěšní žadatelé si mohou rozdělit celkovou částku asi 655 milionů
korun z takzvaných veřejných prostředků a grantových schémat.

Informace pro organizace žádající 
dotace na protidrogovou politiku

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

Usnesením vlády ze dne 23. 6.
2003 bylo rozhodnuto o kompen-
zaci rušené sociální dávky „přís-
pěvek na dopravu“ znovuzavede-
ním zlevněného žákovského jízd-
ného a uloženo zapracování
žákovského jízdného do výměru
Ministerstva financí s tím, že
dopravcům bude hrazena proka-
zatelná ztráta vzniklá plněním
závazku veřejné služby, tj. posky-
továním žákovského jízdného pro
studenty a žáky, včetně učňů (dále
jen žáci).
- Žákovský průkaz bude jednotný
pro autobusovou (kromě MHD)
i vlakovou dopravu a bude platit
pro cestu do školy a zpět.
- Žákovský průkaz budou moci
žadatelé vyřizovat v přepravní
kanceláři na autobusovém nádraží
nebo na vlakovém nádraží.
K vydání je třeba přiložit foto

a průkazku nechat potvrdit v pří-
slušném školském zařízení. Škola
musí také označit, zda vyučování
probíhá ve všedních dnech nebo
i o víkendu (symbol kladívek buď
přeškrtne nebo ponechá). 
- Žákovský průkaz platí jen po
dobu trvání školního/akademic-
kého roku, vyznačeného školou,
mimo měsíců července a srpna
a pouze z míst a do míst na něm
uvedených.
- Místo bydliště i sídlo školy se
musí nacházet v ČR. Při denním
dojíždění je žákovské jízdné při-
znáváno pouze v pracovní dny.
- Žákovské průkazy se mezi
dopravci vzájemně uznávají. Plat-
ný žákovský průkaz se předkládá
při zakupování a kontrole jízdních
dokladů. 
- Dojíždí-li žák za účelem praktic-
kého vyučování v rámci předepsa-

ných osnov do jiného místa než
do místa sídla školy, vydá doprav-
ce po prokázání nároku na žákov-
ské jízdné další žákovský průkaz.
V něm škola potvrdí období, ve
kterém bude využíván.
- Žáci do 15 let zaplatí při použití
žákovské průkazky maximálně
37,5 % obyčejného jízdného
(u vlaků je to do 2. vozové třídy).
- Studenti a učni od 15 do 26 let
zaplatí při použití žákovské prů-
kazky maximálně 75 % obyčejné-
ho jízdného (u vlaků je to do 
2. vozové třídy).

V některých případech dojíždě-
ní bude možné a vhodné kombi-
novat zlevněné jízdné integrované
dopravy Karlovarského kraje se
slevou na žákovskou průkazku.
Formuláře pro vydání průkazky
by měly být v dopravních kancelá-
řích k dispozici po polovině srpna.
Zaměstnanci dopravních kancelá-
ří také sdělí žadatelům veškeré
podrobnosti.               RED

Příspěvek na dopravu nahradí sleva
Od 1. září začnou v celé České republice platit žákovské jízdenky
pro děti a mládež dojíždějící do školy mimo místo bydliště.

Kraj možná vstoupí do sdružení Egronet
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www.skoda-auto.cz

SIMPLY CLEVER

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

- Grafické návrhy a cenové kalkulace 
na počkání a ZDARMA

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

Karlovy Vary
Horova 12 (na kruhovém objezdu v centru) 

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

ZVEME VÁS DO NAŠICH PRODEJEN
KUCHYŇSKÝCH LINEK A SPOTŘEBIČŮ

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

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

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

!!AKCE!! Linka 1,80m
za 6.990,- KčK

K/ 2/610/1 1

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

Moskevská 62, KARLOVY VARY
Tel./ fax 353 230 513
www.pvpool.cz
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Karlovy Vary, Rosnice 66, tel.: 353 564 928, 353 561 932 

Koupím Váš zadlužený byt
nebo odkoupím Vaši nemovitost

před exekucí,
vše v hotovosti možno do 1 dne,

tel. 604 206 419

Chráněné dílny JOKER, Karlova 17, 350 02 Cheb 

Nově otevřené
CHRÁNĚNÉ DÍLNY JOKER 

hledají pro své handicapované zaměstnance
rukodělnou práci s následujícím zaměřením:

- jednoduché šití 
- kompletování 

- skládání a lepení různých ozdob, krabiček
apod.

Pro bližší informace prosím konaktujte paní
Věru Müllerovou, 

Telefon: 737 215 486, nebo pana Ladislava
Šmerdu, telefon: 737 215 487, 

popř. vaše nabídky zasílejte na adresu:

NOVÝ MĚSÍČNÍK KRAJSKÉHO
ÚŘADU KARLOVARSKÉHO

KRAJE.
VYCHÁZÍ OD ZÁŘÍ 2003. 

Noviny, které Vás informují 
o dění v regionu.

Noviny, které nepřehlédnete,
noviny pro všechny generace!!!

INZERCÍ U NÁS OSLOVÍTE
NEJŠIRŠÍ OKRUH OBYVATEL 

V KARLOVARSKÉM KRAJI

Dominantní náklad v regionu 
132 000 výtisků!!!

Celý náklad distribuován zdarma do
všech domácností na Karlovarsku,

Sokolovsku, Chebsku.
Přehlednost inzerce - 

pouze 2 inzertní strany.
Barva zdarma - pozornost věnovanou

inzerci ovlivní barva až o 46 %.
Slevy za opakování.

!!!MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÁ 
CENA ZA INZERCI!!!

Věříme,že naší nabídky inzerce 
v měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ

využijete a že se nám podaří napomo-
ci k obchodnímu úspěchu Vaší firmy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a rádi

Vám zodpovíme veškeré dotazy.

UUzzáávvěěrrkkaa  zzáářřiijjoovvééhhoo
ččííssllaa  jjee  99..  99..  22000044

Inzertní oddělení - Roman
Zápolský

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

e-mail: vary@consultants.cz
11/08/1/KK

11/017/3/KK

11/010/3/KK
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Jeden z největších karlovarských výrobců

a prodejců malířských a fasádních nátěrů
Karlovy Vary

nejen naše výrobky zakoupíte na podnikové prodejně stavebnin v Karlových Varech-Bohaticích,
Jáchymovská 51, tel. 353 226 343, ale také veškerý stavební materiál – tvárnice YTONG, cihlové
bloky POROTHERM, suché směsi, cement, vápno, obklady, dlažby, zateplovací systémy, sádro-
kartony, vany a hydromasážní systémy, baterie...

Při nákupu nad 1000 Kč obdržíte po celý rok dárek!

www.kessl.cz

www.kessl.cz

KOOPERATIVA, pojišťovna, a. s., druhá největší pojišťovna na českém trhu

hledá:
zaměstnance do týmu specialistů pro prodej životního a majetkového pojiš-
tění pro regiony Sokolov, Karlovy Vary a Cheb

nabízíme:
zázemí stabilní, kapitálově silné finanční společnosti, 
možnost osobního a odborného růstu, motivující finanční ohodnocení

požadujeme:
samostatné, odpovědné a flexibilní SŠ nebo VŠ 
se zkušenostmi z prodeje a chutí pracovat 
v silné, rozvíjející se firmě

V případě Vašeho zájmu, zasílejte své životopisy na adresu:
Kooperativa, pojišťovna,a.s., agentura Sokolov
Nádražní 562, 356 01 Sokolov, e-mail: mruman@so.koop.cz
Tel.: 352 324 511

tel: 353 229 029, 

353 220 124 - 6

fax: 353 236 552

mobil: 606 683 500

e-mail: auto.plus@carsbad.cz

... a dalších více než 600 vozů na www.carsbad.czCARS BAD doporučuje motorové oleje

aktuálně na www.carsbad.cz
značka, model                               rok výr.    stav tach                    barva        motor   cena pův.           cena nyní 

FORD Escort 1.6i                                                    1995        95.830 km        modrá metalická              65KW      99.000,--Kč               88.900,--Kč

SEAT Leon 1.9TDi, Stela                                       2001        99.973 km   tmavě červená met.              90KW   345.000,--Kč             320.600,--Kč   

ŠKODA Superb 1.9 TDi, Komfort                      2003                 26 km            tm.modrá met.              96KW   799.000,--Kč              718.990,--Kč

RENAULT Clio 1.2                                                  2003         10.900 km              sv.zelená met.    16V/55KW    465.000,--Kč             304.990,--Kč

ŠKODA  Fabia Combi 1.2 Classic plus 2003            8.877 km         šedá Stone met.      12V/47KW   323.000,--Kč             299.000,--Kč

RENAULT Twingo 1.2 2000         23.763 km                      tm.modrá              43KW    180.000,--Kč             162.990,--Kč

SEAT Ibiza 1.2i, Stella 5 dv.                                 2003           8.000 km              červená Flesh      47KW/12V   320.560,--Kč             296.900,--Kč

SEAT Altea 1.6 reference                                     2004           4.800 km            sv.,modrá met.              75KW    525.710,--Kč             494.294,--Kč

ŠKODA Superb 1.9TDi Elegance                       2004                   0 km    zelená natur metal              96KW 1.047.700,--Kč             939.900,--Kč

ŠKODA Superb 1.9 TDi Celebration                 2004                   0 km        šedá grafit metal              74KW    710.500,--Kč             650.600,--Kč

ŠKODA Fabia Sedan 1.4 Comford PLUS         2004                   0 km        šedá grafit metal     16V/55KW    407.400,--Kč             367.400,--Kč

ŠKODA Fabia 1.2 Classic PLUS                           2004                   0 km                modrá Laser      12V/47KW   303.700,--Kč            283.700,-- Kč

ŠKODA Fabia 1.2 Flash                                         2004                   0 km         červená i modrá              40KW   332.000,--Kč             302.000,--Kč

ŠKODA Fabia 1.2 12V Slassic PLUS                   2004                   0 km             barva červená              47KW    310.000,--Kč             270.000,--Kč

ŠKODA Fabia 1.4 TDi Classic s klimatizací       2004                   0 km šedá grafit met.              55KW   458.000,--Kč             428.000,--Kč

KOUPELNY rekonstrukce i novostavby

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

Kompletní dodávky od projektu po realizaci

kotle, radiátory, tepelná čerpadla, solární vytápění…

jediné zapuštěné železobetonové bazény na českém trhu,
které nepotřebují stavební připravenost

ROZVODY TOPENÍ, VODY, KANALIZACE, PLYNU

RODINNÉ BAZÉNY  Desjoyaux

K
K/1/700/11

Natřete to všem!

Váš dům si to zaslouží!

Kvalitní fasádní nátěry akrylátové i silikonové vlastní výroby,
probarvené omítky Relius.
Možnost vizualice Vaší představy domu na počítači.

11/018/2/KK

11/027/1/KK 11/09/3/KK
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 
PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE
Od září roku 2004 uskuteční Karlovarský
kraj ve spolupráci s Asociací manažerů
absolventů seriál několika bezplatných
školení pro zástupce nestátních nezisko-
vých organizací (NNO). 
Vyzýváme zástupce NNO, kteří projeví
zájem oškolení, aby se hlásili vpředstihu
na kontakt: Mgr. Stanislav Kříž, odbor
regionálního rozvoje, Krajský úřad Karlo-
varského kraje, tel.: 353 502 269, fax:
353 331 509, e-mail: stanislav.kriz@kr-
karlovarsky.cz, nejpozději však do 10. 9.
2004. 
První školení proběhne v prostorách
Krajského úřadu Karlovarského kraje
v termínu 23. - 24. 9. 2004.
Téma 1. - Strategické plánování a řízení
organizace
Téma 2. - Samofinancování 
Druhé školení proběhne v termínu 14. -
15. 10. října. 
Téma  3. a4.- Řízení projektů včetně zís-
kávání finančních prostředků.
Aktuální informace naleznete i na inter-
netových stránkách Karlovarského kraje:
www.kr-karlovarsky.cz



IInformace z kraje KARLOVARSKÝ KRAJ strana 6 | SSrpen

www.kr-karlovarsky.cz

Ústav pro mentálně postižené v Radošově
na Karlovarsku usiluje o Mezinárodní certifi-
kát kvality ISO. Ten potvrzuje, že poskytova-
né služby a péče odpovídají standardům
Evropské unie. Radošovský ústav je prvním
zařízením pro mentálně postižené v Karlo-
varském kraji, které o certifikát požádalo.

Ústav chce certifikát získat proto, aby
mohl služby nabídnout i klientům ze zemí
Evropské unie. Celý proces udělení certifi-
kace by mohl skončit letos na podzim. Zda
o služby bude zájem, to je zatím druhořadé.
Radošovský ústav chce být prostě na tuto
možnost připraven.

Ústav v podstatě splňuje vysoké nároky kla-
dené na tento typ zařízení už delší čas. Napří-

klad velké ložnice se po stavebních úpravách
změnily v menší pokojíky se dvěma až třemi
lůžky. Jedno z pater slouží pro takzvané volné
bydlení, kde mají klienti k dispozici i kuchyňky.

Radošovský ústav pro mentálně postižené
muže má kapacitu 50 míst a využíván je klienty
z celé České republiky. Náklady na provoz toho-
to sociálního zařízení se letos pohybují kolem 12
milionů korun. Na každé lůžko pobírá ústav od
státu ročně asi 63.000 korun, zbývající peníze
poskytuje krajský úřad, zřizovatel zařízení.

Nyní se ale jeho vedení musí vypořádat
s mimořádnou situací. Tornádo, které se
přehnalo počátkem července nad Karlovar-
skem, odneslo střechu i s krovy z části
objektu. Kompletní oprava bude stát kolem

jednoho milionu korun. Stavba nové střechy
už začala, provoz ústavu není ohrožen.
Škody uhradí pojišťovna.

V budovách, které přišly o střechu, má
ústav tělocvičnu, učebnu a údržbářské dílny.
Opravy mají skončit podle smlouvy do polo-
viny srpna. 

V Karlovarském kraji je v současné době
25 ústavů sociální péče, jejichž zřizovatelem
je krajský úřad. Z toho sedm ústavů je urče-
no pro mentálně postižené. Na provoz všech
ústavů má kraj letos v rozpočtu téměř 205
milionů korun. Vzhledem k tomu, že došlo
ke změně DPH a došlo k úpravám platových
tříd, nebude mu možná tato částka stačit. 

RED

„V České
r e p u b l i c e
n e e x i s t u j e
žádné široké
hnutí požadu-
jící změny ste-
reotypních
ž e n s k ý c h
a mužských
rolí, vyšší
z a s t o u p e n í
žen v politice

a médiích, nebo skončení diskrimi-
nace mužů v soukromé sféře
pokud jde o jejich role otců. Zájem
veřejnosti v naší společnosti v této
oblasti není však zvlášť intenzivní,
otázka rovnosti žen a mužů je pova-
žována především za ženský pro-
blém, v němž muži zaujímají spíše
pasivní roli,“ říká radní Ellen Volav-
ková. Z průzkumů prováděných
pro ministerstvo práce a sociálních
věcí vyplývá, že většina lidí souhlasí
s rovnými právy pro ženy a muže,
tj. muži i ženy by měli mít zaměst-

nání, které jim zajistí samostatnou
obživu a nezávislost, za stejnou
práci stejný příjem. Příslušníci
obou pohlaví by měli být zastoupe-
ni na vedoucích místech a v rozho-
dovacích institucích a práce
v domácnosti by měly být rozděle-
ny tak, aby partneři měli stejný roz-
sah volného času na své zájmy
a odpočinek. Zároveň by se partne-
ři měli ve stejném rozsahu podílet
na výchově dětí a na péči o ně
a měli by mít stejnou šanci, aby jim
po rozvodu byla svěřena výchova
dětí. 

Usnesením vlády ČR č. 1033 ze
dne 10. října 2001 byla zřízena Rada
vlády pro rovné příležitosti žen
a mužů, která je stálým poradním
orgánem vlády v oblasti vytváření
rovných příležitostí pro ženy
a muže. Rada připravuje návrhy
směřující k prosazování a dosažení
rovných příležitostí pro ženy
a muže. Zasedání Rady se konají
podle potřeby, nejméně však třikrát

ročně. Jako stálí hosté se zasedání
Rady účastní zástupci krajů.  Usne-
sením Rady Karlovarského kraje
bylo uloženo uvolněné člence Zastu-
pitelstva Karlovarského kraje Ellen
Volavkové zabezpečit plnění usnese-
ní Vlády ČR ve vztahu k závěrečným
doporučením Výboru pro odstraně-
ní diskriminace žen - kontrolního
orgánu Úmluvy o odstranění všech
forem diskriminace. 

„V rámci této činnosti jsou napří-
klad připomínkovány předkládané
materiály týkající se rovnosti žen
a mužů (postupy při rozpočtování
z hlediska rovnosti mužů a žen,
domácího násilí apod.). Dále se na
vyžádání poskytují členům vlády
a zmocněnci pro lidská práva infor-
mace o naplňování doporučení
Výboru pro odstranění diskrimina-
ce žen,“ vysvětluje Ellen Volavková.. 

Po přistoupení ČR k Evropské
unii se zvýšil tlak na dodržování lid-
ských práv, tedy i rovnosti žen
a mužů. Mezi základní požadavky
Evropské unie patří povinnost
zohlednit genderový aspekt v kaž-
dém projektu, který je do EU podá-
ván s žádostí o dotace či jiné finanč-
ní příspěvky. Projekt, v němž by

genderový aspekt problému nebyl
zohledněn, nebude Evropskou unií
přijat.  Ministerstvo financí uspořá-
dalo v červnu konferenci k rozpo-
čtování veřejných prostředků z hle-
diska rovnosti žen a mužů. Týkala
se nejen státního, ale i krajských
a obecních rozpočtů. Na konferen-
ci byla představena příručka pro
genderové rozpočtování, která
usnadní jeho praktickou aplikaci.
Příručka je k dispozici na webo-
vých stránkách Ministerstva práce
a sociálních věcí. 

„Pro výraz gender nemá zatím
čeština odpovídající slovo. Gender se
vztahuje k sociálním rozdílům mezi
muži a ženami. Ke vztahům nauče-
ným, získaným, které se mění
v čase. Liší se nejen mezi kulturami,
ale i uvnitř jednotlivých kultur. Jsou
to normy chování, které se vyvíjejí.
Gender rovnost vychází z konceptu
rovných příležitostí pro muže a ženy,
tak aby všichni mohli svobodně roz-
víjet své schopnosti. Rovnost nezna-
mená, že muži a ženy jsou stejní, ale
že rozsah práv, povinností a příleži-
tostí nezávisí na tom, zda se narodili
jako muži či ženy,“ uzavírá radní
Ellen Volavková.                            RED

V samém těžišti Karlovarského kraje se nachází území Sokolov-
ské hnědouhelné pánve. Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších území
krajiny poškozené těžbou v ČR, které je paradoxně v těsném dotyku
s lázeňskými prostory a rozsáhlými ochrannými pásmy přírodních
léčivých vod. Přirozenou krajinnou osu pánve tvoří tok řeky Ohře.
Území je vymezeno úbočími Krušných hor ze severu a Slavkovské-
ho lesa z jihu. Pánevní oblast je součástí rozsáhlé aglomerační osy,
která lemuje podhůří Krušných hor v délce cca 160 km.

Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu dospěl na základě
analýzy území kraje k závěru, že nastala přelomová fáze současného
industriálního vývoje Sokolovska, ve které je nutné začít se v regio-
nálním měřítku koncepčně zabývat prognózou budoucího rozvoje
území dotčeného těžbou hnědého uhlí. Aktuální  fáze vyuhlování
pánve umožňuje začít okamžitě pracovat na promyšlené komplexní
rekultivaci a revitalizaci celého řešeného  území.

Pro území Sokolovské pánve byla v předchozích letech zpracová-
na celá řada kvalitních oborových analýz, studií, plánů a generelů.
Žádný z těchto materiálů však neřešil dotčené území komplexně
z urbanistického a krajinářského hlediska.

Z uvedených důvodů krajský úřad v uplynulých měsících pořídil
dokumentaci územní prognózy Sokolovska. Jejím posláním je pro-
věření možností dlouhodobého rozvoje území na základě jeho územ-
ně technických podmínek, stavu životního prostředí a demografic-
kých, sociologických a ekonomických předpokladů.

Záměrem kraje je zapojit do tohoto projektu všechny obce,
významné vlastníky, správce a uživatele území a dotčené orgány stát-
ní správy. Proto bude v září tohoto roku uspořádáno veřejné projed-
nání územní prognózy s odborným výkladem. Dokumentace je
k nahlédnutí také na internetových stránkách Karlovarského kraje.
Účelem představení dosavadních výsledků práce je podnícení
nových námětů na budoucí užívání území této specifické části Kar-
lovarského kraje. Od diskuze jsou očekávány zajímavé, invenční, ale
přitom koncepční a vysoce odborné podněty. Obdržené připomínky
budou vyhodnoceny a případně zapracovány do čistopisu dokumen-
tace. Ta bude pak sloužit jako podklad určený orgánům samosprávy
a státní správy pro zpracování programů rozvoje, řešení územních
plánů obcí, zhodnocování území a rozhodování o jeho využití.    RED

Karlovarský kraj se záměrem
souhlasí bez připomínek. 

Obec Bochov upozorňuje, že
těžba ohrožuje zdroje pitné vody.
Hluk i bezprostřední ohrožení
zdrojů pitné vody je třeba řešit
ve vztahu k osadě Dlouhá Lom-
nice. Obec Bochov požaduje
komplexní řešení a průběžné
informování.

K možnému ovlivnění hlukem
je třeba uvést, že tuto problema-
tiku řešila akustická studie (Pří-
loha č. 1 oznámení). Ze závěru
této studie vyplývá, že ve ven-
kovním prostoru obytné zástav-
by obcí nedojde k překročení
hygienického limitu dle NV
č. 502/2000 Sb., o ochraně zdra-
ví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací. Měření bylo pro-
vedeno i v osadě Dlouhá Lomni-
ce.

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje se záměrem
souhlasí za splnění podmínek
respektovaných v dalším stupni
projektové dokumentace – uklá-
dání skrývky do vymezeného
prostoru začít ze severní strany
a předložit návrh monitoringu
hluku z dopravy materiálu v obci
Žalmanov při navýšení těžby na
300 000 t/rok.

V dalším stupni dokumentace
bude respektováno, že Magistrát
města Karlovy Vary, odbor život-
ního prostředí, z hlediska ochra-
ny přírody a krajiny požaduje,
aby těžba nezasáhla do prostoru
vymezeného v příloze č. 3 – Kra-
jinný ráz, aby před vydáním
územního rozhodnutí byla doře-
šena otázka zásahu do krajinné-
ho rázu a v dokumentaci pro
územní řízení byla navržena
kompenzační opatření (výsadba
nových dřevin za dřeviny určené

ke kácení apod.). Z hlediska
ochrany zemědělského půdního
fondu a ochrany ovzduší nejsou
připomínky. Z hlediska vodního
hospodářství je nutno oznámení
doplnit o závěrečnou zprávu
o provedeném hydrogeologic-
kém průzkumu a posudek ovliv-
nění okolních lokálních zdrojů
vytěžením ložiska. Z hlediska
odpadového hospodářství je
pouze upozorněno na chybné
katalogové číslo odpadu „Směsi
odpadů z lapáku písku a z odlu-
čovačů oleje“. Z hlediska ochra-
ny pozemků určených k plnění
funkcí lesa je třeba, v případě
činnosti prováděné do 50 m od
okraje lesa, požádat o vydání
souhlasu.

Připomínky na doplnění další-
ho stupně projektové dokumen-
tace budou respektovány.
K požadavku z hlediska vodního
hospodářství bylo dne 16. 7. 2004
předloženo oznamovatelem hyd-
rogeologické posouzení ložiska
kamene (Koroš, Polesná – 2004).
Z tohoto posouzení vyplývá, že
lokální zdroje nebudou ovlivně-
ny vytěžením ložiska.

Česká inspekce životního pro-
středí požaduje doplnit další stu-
peň projektové dokumentace
o bližší specifikaci jímky na
odpadní vody (žumpa), specifika-
ci likvidace odpadních vod
(v souladu s § 38 odst. 3 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve
znění zákona č. 20/2004 Sb.),
uvést způsob čištění oplacho-
vých vod pocházejících z hrubé-
ho čištění mechanizace
(např. sedimentační jímka včetně
upřesnění stavebního řešení),
řešit případné odvedení důlních
vod (údaje o recipientu, kvalitu,
vliv na recipient), řešení při

dešťových přívalech. Oddělení
ochrany přírody poukázalo na
zákonné povinnosti.

Připomínky budou řešeny
v dalším stupni projektové doku-
mentace.

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, na úseku ochrany
přírody a krajiny nemá námitek,
za předpokladu, že bude vyřešen
případný transfer zvláště chráně-
ných živočichů. Vzhledem
k tomu, že budou dotčeny
pozemky ZPF, je třeba požádat
o odnětí půdy ze ZPF. Záměr se
nachází v Chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les.
V CHOPAV je zakázána těžba
v kamenolomech, při které dojde
k většímu plošnému odkrytí než
10 ha. Dále se dobývací prostor
nachází v povodí vodárenského
toku Lomnický potok, a proto
vypouštění důlních vod nesmí
negativně ovlivnit kvalitu vody
v toku, respektive ve vodní nádr-
ži Stanovíce. 

Požadavek z hlediska vodního
hospodářství byl oznamovatelem
doplněn ještě před vydáním
závěru zjišťovacího řízení hydro-
geologickým posouzením a dopl-
ňujícím výkladem oznamovatele.
Po jejich prostudování opravil
Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství na úseku vodního
hospodářství své původní vyjá-
dření takto:

Krajský úřad Karlovarského
kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, jako vodoprávní
úřad dle ustanovení § 104 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů
(vodní zákonů) ve znění pozděj-
ších předpisů, nemá k záměru
pokračování těžby stavebního
kamene v dobývacím prostoru
Horní Tašvice  (rozšíření těžby

o 2,5 ha ) připomínek za předpo-
kladu dodržení následujících
podmínek: 

S předloženým záměrem sou-
hlasí za předpokladu, že dle naří-
zení vlády č. 85/1981 Sb., 
o chráněných oblastech přiroze-
né akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les, Severo-
česká křída, Východočeská
křída, Polická pánev, Třeboňská
pánev a kvartér řeky Moravy,
nedojde k většímu plošnému
odkrytí hladiny podzemní vody
než 10 ha  - kamenolom se
nachází v chráněné oblasti přiro-
zené akumulace vod Chebská
pánev a Slavkovský les. Vzhle-
dem k faktu, že dobývací prostor
se nachází v povodí vodárenské-
ho toku Lomnický potok (v III.
ochranné pásmu vodního zdroje
VD Stanovice), nesmí vypouště-
ní důlních vod do tohoto (případ-
ně jiného) vodárenského toku
negativně ovlivnit kvalitu vody
v toku, respektive vodní nádrži
Stanovice. Z těchto důvodů poža-
dujeme v případě úpravy dobýva-
cího prostoru předložit v rámci
procesu schválení POPD (plán
otvírky, přípravy a dobývání)
posudek hodnotící vliv vypouště-
ní důlních vod na kvalitu povr-
chové vody v toku, respektive
vodní nádrži Stanovice.  

Připomínky budou řešeny
v dalším stupni projektové doku-
mentace.

Obvodní báňský úřad Sokolov
a Český inspektorát lázní a zřídel
nemají k dokumentaci žádné
zásadní připomínky.

ZZáávvěěrr::
Záměr „Povolení hornické čin-

nosti v dobývacím prostoru
Horní Tašovice“ naplňuje dikci
bodu 2.5 kategorie II přílohy č. 1
k citovanému zákonu. Proto bylo
dle § 7 citovaného zákona prove-
deno zjišťovací řízení, jehož

cílem bylo zjištění, zda záměr
bude posuzován podle citované-
ho zákona.

Na základě zjišťovacího řízení
provedeného podle § 7 citované-
ho zákona došel příslušný úřad
k závěru, že záměr „Povolení
hornické činnosti v dobývacím

prostoru Horní Tašovice“ nebu-
de posuzován podle citovaného
zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nena-
hrazuje vyjádření dotčených
správních úřadů, ani příslušná
povolení podle zvláštních předpi-
sů.

Ústav usiluje o mezinárodní certifikát kvality ISO

KRÁSNÁ ZEMĚ STARTOVALA V NAŠEM KRAJI

Stejné příležitosti pro muže a ženy
Prosazování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže patří mezi základ-
ní pilíře moderní společnosti. Právní řád České republiky jednoznačně
deklaruje rovnost žen a mužů a navazuje tak na českou prvorepublikovou
ústavu. Prezident T. G. Masaryk významně podporoval rovnost mužů a žen. 

Územní prognóza Sokolovska

● 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 ●

● adresa redakce: Husova 29; 301 00 Plzeň tel/fax: 377 322 972, e-mail: plzen@consultants.cz ●

● adresa vydavatele: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, tel/fax: 224 816 818 ● 

● distribuce výtisků zdarma ● 

● tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. náklad 132 000 výtisků ověřen auditorskou společností ABC ● 

Závěr zjišťovacího řízení Horní Tašovice
K záměru povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní
Tašovice se vyjádřil Karlovarský kraj, obec Bochov a 6 dotčených
správních úřadů. Projekt na podporu domácího cestovního ruchu Krásná země - aneb putová-

ní  napříč Českou republikou, který pořádá agentura Czech Tourism, odstar-
toval koncem června v Chebu. Prvních tří etap cyklistické cesty, které vedly
karlovarským regionem, se zúčastnili čtyři zástupci Karlovarského kraje, mezi
kterými byli také Leona Baranovská a Werner Hauptmann (na foto při dojez-
du do cíle první etapy v Lokti. Karlovarský kraj uvolnil pro letošní rok na roz-
voj cykloturistiky 1,75 milionu korun a vydal také novou cyklomapu.

Identifikační údaje:
Název: Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Tašovice

Kapacita (rozsah) záměru:
Roční objem těžby stavebního kamene 300 000 t
Objem zásob v prostoru navrhovaném k odtěžení
5 678,2 tis. m3 (17 375 tis. tun)
Rozloha území 17,1 ha

Charakter záměru:
Těžba stavebního kamene v dobývacím prostoru Horní Tašo-
vice. Těžba bude probíhat clonovými odstřely (cca 12 – 15 za
rok). Rubanina bude dále upravována třístupňovým drcením
a tříděním včetně kalibrace. 

Umístění:
kraj: Karlovarský
obec: Stružná
kat. území: Horní Tašovice

Zahájení: 2005
Ukončení: není plánováno

Oznamovatel: Západokámen a.s., Hřbitovní 996/33, Plzeň

Mgr. Ellen Volavková,
radní (ODS)



SSrpen | strana 7 KARLOVARSKÝ KRAJ KKultura

www.kr-karlovarsky.cz

PPřřeeddssttaavvuujjeemmee  LLáázznněě  KKyynnžžvvaarrtt
Kontakty

na krajský úřad

Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary

Úřední hodiny: Po, St - 800 - 1700

Út, Čt - 800 - 1500, Pá 800 - 1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna: 

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

zástupce ředitele Krajského úřadu 
vedoucí odboru legislativního a právního

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann

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

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

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

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

vedoucí odboru kontroly
tel.: 353 502 215

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

olga.juristova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková

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

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

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

tel.: 353 502 461

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

PaedDr. Karel Černík
tel.: 353 502 443

karel.cernik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu

Jan Prudík
tel.: 353 502 230

jan.prudik@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Miroslava Kurcová

tel.:  353 502 240
miroslava.kurcova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
tel.: 353 502 625

alena.salatova@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
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Vznik městečka Lázně Kynžvart
se datuje ke 13. století, kdy na
kopci zvaném Schlossberg -Zámec-
ký vrch byla vystavěna hradní tvrz
potřebná k udržování mýtních zaří-
zení. Tehdy z Krušných hor přes
dnešní Horní Lazy a z Tepelských
vrchů přes Kladskou vedly dvě
důležité obchodní cesty. Poloha
města se odvíjí z podhradí založe-
ného ve druhé polovině 13. století.

Výskyt minerálních pramenů
dal podnět ke vzniku zdejších
lázní, které díky poloze v nadmoř-
ské výšce 730 m, čistotě a vysoké

vlhkosti vzduchu, jsou považová-
ny za nejvýznamnější lázeňské
místo v ČR pro léčení nespecific-
kých nemocí dýchacích cest
u dětí. Zdejší klimatické podmín-
ky jsou poněkud drsnější než
v jiných částech republiky, počasí
chladnější a rozmarnější, ale když
vycházející slunce zalije městečko
zlatým světlem a vy z vršku, kde
se Lázně Kynžvart rozkládají, vidí-
te, že celé okolí je jinak zahaleno
mléčně bílou mlhou, nějaký ten
rozmar počasí snadno odpustíte.

Z hradu jsou dnes dochovány

pouze zříceniny, zato rozvoj
města je zřetelný ve všech smě-
rech. V posledních letech se
podařilo dokončit kanalizaci,
vybudovat čističku odpadních
vod, zplynofikovat celé město,
rozšířit a částečně zrekonstruo-
vat veřejné osvětlení. Potřebnou
zdravotní péči obyvatelům zajiš-
ťuje zdravotní středisko s ordina-
cí praktického lékaře, zubní ordi-
nací i dětské lékařky. Dostupné
je autobusové spojení z Marián-
ských Lázní i železniční zastávka
vzdálená od centra města 1 km.
Stále se zkvalitňuje úprava veřej-
ného prostranství i zeleně nejen
ve vnitřní části města, ale ve spo-
lupráci s místními podniky Dět-
skou léčebnou, Lesy ČR
a v neposlední ředě soukromými
zemědělci, se péče o vzhled roz-
šířila i na okolí. V současnosti
rekonstruujeme nevyužívanou
část objektu základní školy,
vzniknou tak nové prostory
potřebné pro integrovanou
mateřskou školu. Do konce
tohoto roku bychom chtěli s při-

spěním dotací z ministerstva pro
místní rozvoj realizovat výstavbu
chodníku s veřejným osvětle-
ním, který by zvýšil bezpečnost
občanů bydlících na sídlišti
v okrajové části města. Možnosti
dalšího rozvoje města jsou příz-
nivé, vlastníme pozemky určené
pro výstavbu rodinných domků.

Nabízíme dostupnou možnost
klidného bydlení v čisté lázeňské
lokalitě i pozemky průmyslové
zóny a je jen otázka času, kdy
i u nás v Čechách zavládne obli-
ba práce ve městě a bydlení
mimo rušné a přehuštěné město.

Lázně Kynžvart skýtají také
možnosti k aktivnímu prožití
dovolené. Kilometry cest, cesti-
ček a stezek, které se vinnou
zámeckým parkem i okolními
lesy, jsou vhodné nejen k pěším
túrám, ale i jako cyklostezky,
krytý bazén Dětské léčebny je
přístupný veřejnosti a skvost
našeho kraje, Kynžvartský
zámek, v kombinaci s pohostin-
ností místních podniků a lehkou
dostupností Mariánských Lázní

(8 km), jsou velkým lákadlem
k návštěvě našeho města. Zvolí-
te–li si Kynžvart jako výchozí
bod vaší letní dovolené, musíte si
zamluvit ubytování pár týdnů
dopředu, ale prozradím vám, že
podzim v zámeckých zahradách
a okolí s barvami přímo čaruje. 

RENATA HORŇÁKOVÁ, STAROSTKA

Letošní léto měli návštěvníci
Karlovarského kraje v oblasti
kultury opět z čeho vybírat.
Začátkem července se v Chebu
sešlo 27 dechových souborů
z celé Evropy na festivalu FIJO.

„Při zahajovacím koncertu fes-
tivalu vystoupilo na chebském
náměstí společně téměř 1 700
hudebníků, které dirigoval syn
známého Jaromíra Vejvody. To
už je orchestr, který se jen tak
nesejde,“ říká náměstek hejtma-
na pro oblast kultury Jiří Behen-
ský. Podle něj měl festival decho-
vé hudby velký úspěch nejen u
účinkujících, ale i u posluchačů.

Ke kulturním svátkům patří
každé léto Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary. Ten letošní
byl v pořadí 39.

„Festival splnil všechna očeká-
vání, je to v současnosti celosvě-
tově uznávaná akce. Osobně
jsem navštívil několik projekcí a
musím přiznat, že nejvíce mě

zaujal izraelský snímek Na konci
světa doleva,“ pokračuje náměs-
tek Behenský.

Letos se už popáté sjeli do
Lokte nad Ohří milovníci opery
na další ročník festivalu Loketské
kulturní léto. Představení v amfi-
teátru pod širým nebem mají
neopakovatelnou atmosféru.

„Jsem rád, že Rada Karlovar-
ského kraje schválila udělení
ceny pro organizátora festivalu
Jana Ježka, který si ji za své úsilí
při přípravách jednotlivých roč-
níků zaslouží,“ dodává Jiří
Behenský.

V průběhu celého července se
konal festival Mitte Europa,
který společně s Karlovarským
krajem připravují sousední země
Bavorsko a Sasko. Letošní 13.
ročník přivedl do regionu inter-
prety z celé Evropy, kteří by se
jinak do česko–německého
pohraničí asi nepodívali.

RED

A co lze stručně říci o Velké
Hleďsebi?

Velká Hleďsebe je obcí se
zhruba 2140 obyvateli. Je situo-
vána v severní části Tachovské
brázdy, pro nezasvěcené – něko-
lik kilometrů od Mariánských
Lázní. Novodobá historie obce
kopíruje obecný vývoj v „Sude-
tech“ (odchod původního
německého obyvatelstva a dosíd-
lení.) I přes tato historická úska-
lí je obec zvláště v posledních
letech výrazným centrem spole-
čenského i spolkového života.
Nemalou zásluhu na rozkvětu
obce má i pan starosta RNDr. Jiří
Bytel, který se již několik let
snaží obec zvelebit jak po stránce
dopravní, technické a sociální
infrastruktury, tak právě po
stránce příjemné společenské
atmosféry v obci.

Několik vět je třeba říci

i o průběhu samotné soutě-
že.

Vesnice roku je tradičně vyhla-
šována Spolkem pro obnovu ven-
kova, Svazem měst a obcí ČR
a Ministerstvem pro místní roz-
voj. Již  3. rokem je vyhlašováno
i krajské kolo.

Cílem soutěže Vesnice roku
2004 v rámci Programu obnovy
venkova je snaha povzbudit oby-
vatele venkova k aktivní účasti
na vývoji svého domova, zveřej-
nit rozmanitost a pestrost usku-
tečňování programů obnovy ves-
nic a prokázat široké veřejnosti
význam venkova.

Do Vesnice roku 2004 se
v Karlovarském kraji přihlásil
rekordní počet obcí, a to 19.
V minulých letech byl jejich
počet téměř poloviční. Letos se
jednalo o 9 obcí ze Sokolovska, 7
z Chebska a 3 z Karlovarska.

Přihlášené obce byly hodnoce-

ny krajskou hodnotitelskou
komisí na přelomu června a čer-
vence. Podstatným výsledkem
bylo samotné vyhlášení vítěze
krajského kola Vesnice roku.
Nebylo to však zdaleka ocenění
jediné. Hodnotitelskou komisí
bylo dále udělena tato ocenění:

2. místo soutěže Vesnice roku
2004 –  Město Skalná

3. místo soutěže Vesnice roku
2004 – Obec Bukovany

Modrá stuha – za společenský
život – Obec Horní Blatná
Bílá stuha – za činnost mládeže
– Obec Otovice
Zelená stuha – za péči o zeleň
a životní prostředí – Obec Šabina
Diplom za vzorné vedení obecní
knihovny – Město Plesná
Diplom za vzorné vedení kroni-
ky – Obec Libavské Údolí
Diplom za kvalitní květinovou
výsadbu v obci (tzv. Fulínova
cena) – Obec Třebeň

Krajská hodnotitelská komise,
ale využila,  nad rámec celostát-

ních podmínek soutěže, i mož-
nosti udělit zvláštní ceny hodno-
titelské komise. Jejími držiteli se
v jednotlivých kategoriích stali :

objev roku – Obec Krásná
a Obec Chlum Svaté Máří
osobnost roku – p. Pešek – sta-
rosta obce Šabina.

S oceněním jsou samozřejmě
spojeny i příjemné finanční kom-
penzace. Kromě pravidelných zvý-
hodnění vítěze a „stužkovaných“
v rámci Programu obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj je
i z rozpočtu Karlovarského kraje
vyčleněno 150.000,- Kč, které
budou vyhraným oceněným pře-
rozděleny.

I všichni další přihlášení účastní-
ci byli velmi dobře připraveni.
Proto se hodnotitelská komise roz-
hodla udělit i jim diplomy, a to vždy
za oblast rozvoje, ve kterém nejví-
ce vynikali. Těmito oceněnými se
staly obce Dasnice, Dolní Žandov,
Josefov, Krajková, Lomnice, Pila,
Staré Sedlo, Zádub–Závišín. 

Vesnice roku je tedy pro letoš-
ní rok již vybrána, ale mnohé
obce se již připravují na další
kolo. I relativní neúspěch může
být mnohdy hnacím motorem
pro další rozvoj. Stát se vítězem
soutěže totiž zdaleka neznamená
krátkodobou přípravu, ale inten-
zivní snažení představitelů obcí
i jejich občanů i několik let.

Nesmíme ale také zapome-
nout, že je před námi celostátní
kolo Vesnice roku 2004, kam
automaticky postupuje krajský
vítěz, tedy Velká Hleďsebe. Za
krátkou dobu pořádání kraj-
ských kol soutěže doposud první
místo soutěže Karlovarskému
kraji unikalo. Prolomí  letošní
vítěz Karlovarského kraje Velká
Hleďsebe ledy minulých let? To
se dozvíme 30. listopadu 2004,
kdy je připraveno slavnostní
vyhlášení celostátního kola sou-
těže. Držme jim palce!

Ing. JANA BĚLOHOUBKOVÁ

TAJEMNICE KRAJSKÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Krajina a příroda  byla odpradávna zpodobňována
umělci jako určitý výsek světa kolem, a to nejčastěji
jako krajinomalba na klasickém závěsném obrazu.
S každou generací tvůrců však vždy nově rostla a vyví-
jela se touha po poznání přírody; touha po zachycení
hluboce individuálních duchovních a estetických pro-
žitků v co nejčistší a nejsugestivnější podobě. Nejinak
je tomu v případě výtvarníka Jiřího Šiguta. Autor se
narodil 14. 5. 1960 v Ostravě – Vítkovicích, absolvoval
střední školu technického zaměření a od roku 1985 se
datují jeho práce s kamerou. Od devadesátých let
začaly vznikat záznamy přírody na fotografickém papí-
ře, aniž by k nim potřeboval fotoaparát. Papíry pone-
chává v přírodě řadu dní - delší čas, aby svými světel-
nými proměnami ve škále hnědavých odstínů zazna-
menaly průběh přírodních dějů, i stopy travin, stvolů,
hlíny či tůně, lesa nebo pole a jeho oblíbených vod -
posléze je konzervuje v ustalovači. V jeho tvorbě je
však vždy velmi důležitý i moment vlastní, byť osamo-
cené, o to však soustředěnější, přítomnosti v přírodě.
Děje se tak za jeho nočního putování a zejména při

setrvávání na místě, kam pokládá fotografické papíry.
Celou svou bytostí, tělem, myslí, emocemi, vnímá jak
nejjemnější, třebaže často nepatrné záchvěvy přírod-
ního bytí, tak i jeho nadzemskou velikost. Proto nedíl-
nou součástí vizuálních záznamů na fotopapírech jsou
autentické, často poetické a meditativní, texty.

V obecných souvislostech českého výtvarného dění
nalézáme obdobné tendence k tomuto „jinému a nekla-
sickému“ postižení přírodních fenoménů v tvorbě např.
Milana Maura, Miloše Šejna či Mariana Pally.

Galerie umění Karlovy Vary připravila výstavu Jiří-
ho Šiguta – Záznamy (Records), zahrnující jeho smě-
řování od roku 1999 do současnosti, ve spolupráci
s chebskou Galerií fotografie – G 4. V Letohrádku
v Ostrově však autor vystavuje širší soubor, téměř 60
děl, obohacený ještě     o dvě nejnovější díla z přelomu
května a června 2004. K výstavě je vydán katalog.

Termín konání: 15. 7. -  19. 9. 2004
Otevírací doba: středa – neděle 13 – 17 hodin

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary – 
pobočka Letohrádek v Ostrově

Prázdniny přály kulturním akcím Výstava Jiřího Šiguta v Ostrově

Výstava, kterou pod názvem Svět hvězd a iluzí - Český fil-
mový plakát 20. století připravila Moravská galerie v Brně,
měla premiéru při 20. Bienále grafického designu Brno
2002 a začátkem roku 2003 byla uvedena v Mánesu
v Praze, kde se stala nejnavštěvovanější výstavou roku.
V květnu minulého roku výběr hororových a fantaskních
plakátů doprovázel na výstavě v Českém centru v New
Yorku (květen – červen 2003) obdobně zaměřenou přehlíd-
ku českých filmů ve Spojených státech. Vernisáže v New
Yorku se zúčastnila generální konzulka ČR v Los Angeles
Margita Fuchsová, která výběr 70 stěžejních plakátových děl
prosadila do programu Academy of Motion Picture Arts and
Sciences v Los Angeles v době udělování Oscarů (21.1. -
18.4.2004). Výstava se stala první přehlídkou českého gra-
fického designu na půdě americké Akademie. 
Svět hvězd a iluzí – Český filmový plakát od secese k post-

moderně představuje výběr filmových plakátů, koncipo-
vaný kurátory Petrem Štemberou (Uměleckoprůmyslové
muzeum v Praze) a Martou Sylvestrovou (Moravská gale-
rie v Brně) ve spolupráci s Lenkou Tóthovou (Galerie
umění Karlovy Vary). Prezentuje téměř sto nejlepších čes-
kých filmových plakátů uplynulého století, vytvořených
českými výtvarníky k významným filmům světové kine-
matografie s důrazem na plakáty k filmům české nové
vlny šedesátých let, doplněné o příklady současné plaká-
tové tvorby. Dokumentují proměnu výtvarných stylů od
secese k postmoderně a grafickému minimalismu. 
Výstavu doprovází právě vydaná publikace Český filmový
plakát 20. století, která reprezentativním způsobem předsta-
vuje tento fenomén české grafické tvorby.
Výstava v Galerii umění Karlovy Vary potrvá do 19. 9. 2004.

Karlovarský kraj má svou Vesnici roku 2004
Karlovarský kraj zná vítěze krajského kola Vesnice roku 2004. Roz-
hodování Krajské hodnotitelské komise Karlovarského kraje nebylo
snadné, ale nakonec byla vybrána Velká Hleďsebe.

Český filmový plakát od secese k postmoderně
SSvvěětt  hhvvěězzdd  aa  iilluuzzíí
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Spektrum činnos-
tí poskytovaných
odborem zdravot-
nictví  je velice širo-
ké a pro přehled-
nost je lze rozdělit
na dvě části:

- služby určené odborné zdravotnické
veřejnosti, 

- služby pro ostatní občany  kraje.

Jaké služby poskytujete odborné
zdravotnické veřejnosti?

Pro provozovatele zdravotnických
zařízení vystavuje krajský úřad registra-
ci nestátního zdravotnického zařízení.
Registrace představuje oprávnění k pro-
vozování zdravotnické činnosti a musí ji
dle zákona 160/1992 Sb., o zdravotní
péči v nestátních zdravotnických zaříze-
ních ve znění pozdějších předpisů mít
každé nestátní zdravotnické zařízení. 

Zdravotní péči v nestátních zaříze-
ních jsou oprávněni poskytovat v rozsa-
hu a způsobem odpovídajícím jejich
odborné způsobilosti zdravotničtí pra-
covníci způsobilí k výkonu zdravotnic-
kého povolání podle zvláštních práv-
ních předpisů (zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a far-
maceuta a zákona č. 96/2004 Sb., o pod-
mínkách získávání a uznávání způsobi-
losti k výkonu nelékařských zdravotnic-
kých povolání a k výkonu činností sou-
visejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících
zákonů – zákon o nelékařských zdra-
votnických povoláních).

Nestátními zdravotnickými zařízení-
mi jsou  např. nemocnice, jejichž zřizo-
vateli jsou kraje, obce, fyzické či práv-

nické osoby, dále zdravotnické záchran-
né služby, lékárny, léčebny dlouhodobě
nemocných, dětské domovy pro děti do
3 let, jesle, ambulantní zdravotnická
zařízení jako např. praktičtí lékaři,
odborní lékaři, zubní lékaři, kliničtí psy-
chologové, poskytovatelé domácí péče,
rehabilitační sestry, aj. 

V již jmenovaném zákoně
č. 160/1992 Sb. je uveden výčet dokla-
dů, které musí provozovatel nestátního
zdravotnického zařízení doložit pro zís-
kání registrace. Seznam těchto dokladů
společně se vzory žádostí o získání
registrace je občanům k dispozici na
internetových stránkách www.kr-karlo-
varsky.cz/kraj_zdravotnictvi.html.
Úředníci krajského úřadu vám samo-
zřejmě rádi poskytnou informace i při
vaší osobní návštěvě úřadu. 

Co dalšího můžete provozovatelům
těchto zařízení nabídnout?

Provozovatelům nestátních zdravot-
nických zařízení je určena i další čin-
nost krajského úřadu, a to vypisování
výběrových řízení na poskytování zdra-
votní péče dle zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění ve
znění pozdějších předpisů. Co tato čin-
nost v praxi znamená? Zdravotnické
zařízení, pokud chce uzavřít smlouvu
se zdravotní pojišťovnou a tím si zajistit
úhrady za poskytnutou zdravotní péči,
musí absolvovat tzv. výběrové řízení, na
jehož základě se zdravotní pojišťovny
rozhodnou, zda se zdravotnickým zaří-
zením smlouvu uzavřou či nikoli. 

Konání výběrového řízení mohou
navrhnout jak zdravotní pojišťovna, v pří-
padě, že hledá pro danou oblast posky-
tovatele zdravotní péče v určitém oboru,
aby tak zajistila poskytování zdravotní
péče svým pojištěncům, tak samo regist-
rované zdravotnické zařízení. 

Krajský úřad Karlovarského kraje
zde vystupuje v roli vyhlašovatele výbě-
rového řízení pro všechny subjekty,
jejichž místem provozování zdravotnic-
kého zařízení je Karlovarský kraj.
(Pozn.: Krajský úřad vyhlašuje výběro-
vé řízení na poskytování ambulantní
péče, výběrová řízení na poskytování
ústavní a lázeňské zdravotní péče
vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.)

Vyhlášení a podmínky výběrového
řízení se řídí již zmíněným zákonem
48/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů v části osm, jsou zejm. následující
informace – co musí vyhlášení výběro-
vého řízení obsahovat, informace o slo-
žení a rozhodování výběrové komise
apod. Veškeré tyto informace vám sdělí
i úřednice krajského úřadu. Krajský
úřad informuje občany o vyhlášených
výběrových řízeních na úřední desce
umístěné před budovou úřadu, dále na
internetových stránkách kraje www.kr-
karlovarsky.cz, sekce Dokumenty –
úřední deska.

S krajskými úředníky se můžete set-
kat i v „terénu“ při provádění kontrolní
činnosti. Rozsah kontrolní činnosti je
odboru zdravotnictví dán právními
předpisy. Jedná se zejména o zákon
č. 167/1998 Sb. (o návykových lát-
kách), kdy je prováděna kontrola skla-
dování a evidence návykových látek ve
zdravotnických zařízeních, a dále je dle
zákona č. 160/1992 Sb. kontrolováno
věcné a personální vybavení zdravotnic-
kých zařízení u zdravotnických pracov-
níků, u kterých nejsou zřízeny profesní
organizace (komory), jedná se např.
o střední zdravotnické pracovníky, labo-
ratoře, klinické psychology aj.

Tolik k odborné zdravotnické
veřejnosti. V čem pomáháte obyva-
telům kraje?

Jednou z důležitých činností pro
občany je přijímání a řešení stížností na
zdravotnická zařízení. Ať již na poskyt-
nutý zdravotnický výkon, nebo na kon-

krétního zdravotnického pracovníka, či
na provozovatele zdravotnického zaří-
zení. Krajský úřad při řešení stížností
spolupracuje s řadou organizací, např.
s příslušnou Lékařskou, Stomatologic-
kou nebo Lékárenskou komorou nebo
např. se zdravotními pojišťovnami aj.
Úřad je povinen stížnost vyřešit do 30
pracovních dnů (vyjma závažných stíž-
ností, které vyžadují dlouhodobá šetře-
ní). 

Pro obzvlášť složité případy, kdy je
nutno posoudit, zda byl při výkonu
zdravotní péče dodržen správný
postup, popřípadě zda bylo ublíženo  na
zdraví, ustanovuje ředitel krajského
úřadu z vlastního nebo jiného podnětu
znaleckou komisi pro každý jednotlivý
případ, ke kterému došlo při výkonu
zdravotní péče ve zdravotnickém zaří-
zení, které má sídlo na území Karlovar-
ského kraje. Činnost územní znalecké
komise se řídí vyhláškou č. 221/1995
Sb., o znaleckých komisích.

Pro občany kraje zpracovává krajský
úřad traumatologický plán Karlovarské-
ho kraje, který řeší funkčnost systému
poskytování zdravotní péče a zdravot-
nické pomoci při mimořádných událos-
tech a za krizových stavů v součinnosti
se zákony č. 239/2000 Sb. (o IZS)
a 240/2000 Sb. (krizový zákon). Kraj-
ský úřad intenzivně spolupracuje se
složkami integrovaného záchranného
systému, hlavně se Záchrannou
a dopravní zdravotní službou, s nemoc-
ničními zařízeními a Hasičským
záchranným sborem Karlovarského
kraje.

Veškeré kompetence jsou tedy
v rukou krajského úřadu?

Určité kompetence státní správy
z oblasti zdravotnictví jsou i v pravomo-
ci obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností. Na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností si zdravotnická
zařízení vyzvedávají recepty a žádanky
pro předpis návykových látek (dle záko-

na č. 167/1998 Sb., o návykových lát-
kách), dále obecní úřady postihují pře-
stupky na úseku zdravotnictví a na
úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi (jejich výčet je
uveden v zákoně O přestupcích
č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, §29 a §30). Krajský úřad zde
vystupuje jako odvolací orgán proti roz-
hodnutí obecního úřadu.

Rád bych seznámil občany kraje
i s kompetencemi nejvyššího orgánu
státní správy v oblasti zdravotnictví, kte-
rým je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Ministerstvo  zdravotnictví je  ústřed-
ním orgánem  státní správy pro zdra-
votní péči, ochranu veřejného zdraví,
zdravotnickou vědeckovýzkumnou  čin-
nost, zdravotnická zařízení v přímé řídí-
cí působnosti, vyhledávání, ochranu
a využívání přírodních léčivých zdrojů,
přírodních léčebných lázní a zdrojů pří-
rodních minerálních vod,  léčiva a pro-
středky zdravotnické techniky pro pre-
venci, diagnostiku a léčení lidí, zdravot-
ní pojištění a zdravotnický informační
systém.

Jeho kompetence jsou tedy velice
široké, proto v krátkosti uvedu pouze
ty, které navazují na činnosti krajského
úřadu:

Ministerstvo zdravotnictví je odvola-
cím orgánem proti rozhodnutím vyda-
ným krajským úřadem. 

Ministerstvo zdravotnictví ustanovu-
je prostřednictvím ministra zdravotnic-
tví v případech hodných zvláštního
ohledu ústřední znaleckou komisi i pro
posouzení případu, který již projednala
územní znalecká komise (viz bod 2.2.
výše) nebo který by jinak této komisi
příslušel k projednání.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje
výběrová řízení na poskytování lůžko-
vé a lázeňské zdravotní péče dle záko-
na 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.

OOkkéénnkkoo  řřeeddiitteellee

Ing. Roman Rokůsek,
ředitel Krajského
úřadu Karlovarského
kraje

Dalším odborem, jehož služby občanům přiblíží ředitel Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje Ing. Roman Rokůsek, je
odbor zdravotnictví.

4. ročník dnes již tra-
diční akce, která se
v Karlových Varech
a okolí koná vždy v prv-
ním srpnovém víken-
du, Karlovarský kraj
podpořil ze svého roz-
počtu dotací ve výši 18
tisíc Kč. Celkové nákla-
dy na akci se každoroč-
ně pohybují kolem 150
tisíc korun. „Peníze na
letošní ročník soutěže
jsme získali celkem od
58 firem. Kraj byl jed-
ním z našich největších
sponzorů. Osmnáctitisícovou dotaci
kraje předčil svou finanční výší jen
jeden dvacetitisícový příspěvek jedné
z firem,“ říká ředitel závodu Petr Kuk-
recht z Ostrova.

Jedna z průjezdních kontrol 1. etapy
rallye byla v Ústavu sociální péče
v Radošově, jehož zřizovatelem je Karlo-

varský kraj. Zde kon-
trolní razítka závodní-
kům vydávali někteří
jeho klienti.

„Když jsme viděli
jejich radost, rozhodli
jsme se ústavu věnovat
10 procent z vybraného
startovného. Víme, že
se peníze ústavu hodí
na opravu střechy hos-
podářské budovy, kte-
rou zničila nedávná
vichřice. Nemáme
ještě všechno přesně
spočítáno. Určitě však

půjde o částku minimálně ve výši 5 tisíc
korun,“ vysvětluje Kukrecht.

První etapa dlouhá 75 kilometrů se
točila kolem Ostrova a údolí řeky Ohře.
Po dopolední etapě se nablýskaní vete-
ráni představili lázeňskému městu.
Odpolední etapa dlouhá 25 kilometrů
vedla ulicemi Karlových Varů tak, aby

historické vozy opět mohlo obdivovat co
nejvíce lidí. Závod více než stovky histo-
rických automobilů a bezmála tří desí-
tek motocyklů z minulého století sledo-
valy a zdravily na trasách špalíry tisíco-
vek nadšených diváků. Jízdy se zúčast-
nila vozidla do roku výroby 1975. Závod
zajišťovalo 78 pořadatelů z řad Veteran
Car Clubu Karlovy Vary.

„Závěrem bych chtěl zvlášť poděko-
vat paní Ludmile Černé z odboru dopra-
vy krajského úřadu za to, že uspořádání
letošního ročníku rallye nám neskuteč-
ně ulehčila a vyšla nám maximálně
vstříc. Před minulými ročníky bylo
nutné oběhnout kvůli různým povole-
ním řadu institucí. Letos stačilo zajít na
hejtmanství a většina zařizování byla
hotová. Co mohla, zařídila paní Černá
sama. S takovýmto přístupem jsem se
ještě na žádném z úřadů nesetkal. Ještě
jednou jí za Veteran Car Club Karlovy
Vary děkuji,“ dodává Petr Kukrecht.  RED

Karlovarská Veterán Rallye podpoří ÚSP Radošov

Deset procent z vybraného startovného na 4. ročníku Karlovarské Veterán Rallye věnu-
je ÚSP Radošov Veteran Car Club Karlovy Vary. Karlovarskému kraji se tak nepřímo
vrátí bezmála třetina z dotace, kterou kraj pořadatelům populární akce na letošní roč-
ník poskytl. Za mimořádnou pomoc organizátoři závodu děkují krajskému úřadu.

Prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška převzal během letošního 49. ročníku z rukou hejtmana Josefa
Pavla Cenu Karlovarského kraje za dlouholeté zviditelňování karlovarského regionu.

Cena pro prezidenta MFF Jiřího Bartošku



Kopaná 6-9 let H
Beach + volejbal 5-7 let H/D a 13 let H
Karate od 5 let H/D
Programování od 11 let H/D
Rybáři 8-14 let H/D
Nohejbal 6-13 let
Futsal / malá kopaná 3.-9.třída
Florbal výběr 17.9. H
Internet 4.-9.třída H/D
Teenager club 12-18 let H/D
Počítačové hry 1.-9.třída H/D
Anglický jazyk - přijmeme vedoucí/ho
Ruský jazyk- přijmeme vedoucí/ho
Německý jazyk- přijmeme vedoucí/ho
Dívčí klub od 11 let
Keramika 8-15 let H/D
Ochránci přírody
Plastikový modelář od 8 let H/D
Pohybové hry MŠ-5.třída H/D
Discotance 10-12 let H/D
Dramatika 4.-9.třída H/D
Šikovné ruce 1.-4.třída H/D
Cvičení maminek
s dětmi-přijmeme vedoucí 3 roky H/D

Stolní tenis 8-11 let
H/D
Sportovní gymnastika 6-15 let
Jijitsu-bojová umění od 1.třídy
H/D
Tenis 7-8 let H/D
Keramika pro dospělé 18-99 let M/Ž
Paličkování 12-99 let H/D/M/Ž

Přihlášky je možno vyzvednout v DDM od 1. 9. 2004 v době od
1000 do 1600 hodin v kanceláři DDM.
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stolní tenis
florbal
kopaná - příprav-
ka, ml. hoši, st.
hoši
plavání
plaváčci
aerobic

volejbal
košíková-dívky
cvičení rodičů s
dětmi
divadelní
všehochuť
keramika
rybářský

šmoulata
houbičky
baby centrum
klub matek
výtvarný
zručnost
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Dramatický kroužek 1-5.třída, Šafratová Jana, 30.9.04, čt 15-16, DDM, 200 Kč
Dramatický kroužek 6-9.třída, Šafratová Jana, 30.9.04 čt 16-1, DDM, 200 Kč
Florbal 1-5.třída, Mgr.Vildumetzová, 4.10.04, Po 16-1, těl. ZŠ Školní ulice, 300 Kč
Florbal 6-9.třída, Kotous, Musil, 4.10.04, Po 17-18:30, těl. ZŠ Školní ukĺice, 300 Kč
Hasičský kroužek, Weiss Petr, 4.10.04, Po,St 16-18, DDM, 200 Kč
Hra na flétnu, Hesová Jaroslava, 4.10.04, Po 13:40-14:40, 200 Kč
Karate 3-9.třída, Votrubec, 4.10.04, PO, Čt 17-19, těl. ZŠ Školní ulice, 200 Kč
Keramický 6-9.třída, Brislingerová, 5.10.04, út 15:30-17:30, DDM, 450 Kč
Keramický 2-6.třída, Brislingerová, 7.10.,čt 15-16, DDM, 450 Kč
Kopaná 1,5-10 let, Gruberová, 5.10.04, po, čt  15:30-17, hřiště TJ Spartak, 200 Kč
Kopaná 2,11-13 let, Mgr.Vtípil, 5.10.04, út,čt 16-17:30, hřiště TJ Spartak, 200 Kč
Kopaná 3,dorost, 13-14 let, Gotzl Petr, 5.10.04, út,st ,pá 16:30-18, TJ Spartak, 200 Kč
Dívčí kopaná, 5-9.třída, Pinc, 7.10.04, čt 15-16, TJ Spartak, 200 Kč
Plastikový modelář 1-9.třída, Sochůrková, 5.10.04, út 14:30-16, DDM, 250 Kč
Plastikový modelář pro pokročilé, Sochůrková, 5.10.04, út 16-17, DDM, 250 Kč
Míčové hry 6-9.třída, Lorenc, 6.10.04, st 16-18, těl. ZŠ Školní ulice, 250 Kč
Rybářský kroužek, Brož Zdeněk, 5.10.04, út 16-18, DDM, 200 Kč
Rytmica, 5-9.třída, Hofmanová, 5.10.04, út ,čt 18-19, DDM, 200 Kč
Ruční práce 1-9.třída, Hadáčková, 7.10.04, čt 16-18, DDM, 250 Kč
Stolní tenis 1-9.třída, Šafratová, 4.10.04, po 16-17, DDM, 200 Kč
Tenis 1,2-6.třída, Pufler, 5.10:04, út,čt 16:30-18, těl.ZŠ Školní ul, 150 Kč
Tenis 2,6-9.třída, Mgr.Turner, 5.10.04, út,čt 15-16:30, ZŠ Školní ul., 150 Kč
Volejbal ,6-9.třída, Heppnerová , 5.10.04, út 14-15:30, těl.ZŠ Nádražní ul., 250 Kč
Výtvarný 1, Šafratová, 6.10.04, st 15-17, DDM, 250 Kč
Pohybová průprava, Puflerová, 3-5.třída, 6.10.04, st, ZŠ Nádražní ul, 150 Kč
Správné držení těla, Mgr.Vtípilová, 1-4.třída, 5.10.04, út, DDM, 200 Kč
Mažoretky, Mgr. Vtípilová, 1-5.třída,  5.10.04, út, DDM, 200 Kč
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Název kroužku Věk Vedoucí 1. Schůzka Místo 1.schůzky

Aerobik I. 5 - 15 let Bubliková Po 13.9. * 17.00 hod. MDDM
Aikido od 12 let Fakengerg St  15.9. * 17.00 hod. MDDM
Akvaristický od 2.tř. Kočí Po 13.9. * 15.30 hod. SMPř
Angličtina I. MŠ 5 let - 3. Tř. Paříková Čt  16.9. * 16.00 hod. MDDM
Atletika I. 1.-3.tř. Čechmanová, Zoubek Čt  16.9. * 16.00 hod. hřiště 3. ZŠ
Atletika II. 4.-6.tř. Nová Po 13.9. * 17.00 hod. hřiště 3. ZŠ
Atletika III. 7.-9.tř.,ml. Kitzberger Po 13.9. * 17.00 hod. hřiště 3. ZŠ
Automodeláři 1.-9.tř.,ml. Petržílka St   15.9. * 17.00 hod. MDDM
Basketbal I. 6. - 8. tř. Kameník Po  13.9. * 15.30 hod. těl. gymn.
Cvičení rodičů s dětmi I. od 2 let St   15.9. * 10.00 hod. MDDM
Elektrokroužek 3.-9.tř.,ml. Ing.Příhoda Po  13.9. * 16.00 hod. MDDM
Euroteam 1.-4.tř. Siegl Po  13.9. * 14.30 hod. MDDM
Exotické ptactvo od 1tř. St   15.9. * 15.00 hod. SMPř
Florbal Tomek, Stark St    15.9. * 16.00 hod. těl. 1. ZŠ
Fotbal ve spolupráci s FK Po  13.9. * 16.00 hod. hřiště 1. ZŠ
Hráčský klub od 6.tř. Kočí Čt   16.9. * 16.30 hod. SMPř
Chovatelský od 1.tř. Kunstová Po  13.9. * 16.00 hod. SMPř
Karate od 9 let Sláma, Hodík Po 13.9. * 17.00 hod. 5. ZŠ
Keramika I. Belanová St 15.9. * 14.30 hod. MDDM
Kickbox 8.-9.tř.,ml., dosp. Lorenc Čt  16.9. * 18.00 hod. MDDM
Kreslení Belanová Po 13.9. * 15.00 hod. MDDM
Kytara I. začátečn. od 3.tř. Hnátíková St  15.9. * 15.30 hod. MDDM
Kytara II. 5.-9.tř. Matoušová Út  21.9. * 15.00 hod. MDDM
Kytara III. ml.,dospělí Matoušová Út  21.9. * 17.00 hod. MDDM
Lacross od 2.tř. Kočí St  15.9. * 15.30 hod. SMPř
Letečtí modeláři 2.-9.tř.,ml. Klingora Čt  16.9. * 15.30 hod. MDDM
Malenky-Batulky rodiče a děti Lovecká Po  13.9. * 16.00 hod. MDDM
Malenky-Hopsalky 5-15 let Lovecká Út  13.9. * 16.00 hod. MDDM
Malenky-Šikulky 3-5 let Hanakovičová Po  13.9. * 16.00 hod. MDDM
Mažoretky přípr. 7-12 let Siegl Út 21.9. * 14.30 hod. MDDM
Mažoretky děti do 9 let Žiláková Út 21.9. * 14.30 hod. MDDM
Němčina pokr. 3.-5.tř. Schartová Po  13.9. * 15.30 hod. MDDM
Němčina začát. ml., dosp. PhDr.Poštová Po 13.9. * 16.00 hod. MDDM
Němčina mír.pokr. ml. dosp. PhDr.Poštová St 15.9. * 16.00 hod. MDDM
PC 1.-3.tř. Cír Út 21.9. * 15.00 hod. MDDM
Plastikový modelář od 9 let Martínek Čt  16.9. * 16.00 hod. MDDM
Plavání I. - neplavci 2.-9.tř.,ml. Závora Út 21.9. * 15.00 hod. Bazén 1. ZŠ
Plavání II. rodiče a děti Závora Út 21.9. * 16.00 hod. Bazén 1. ZŠ
Plavání III. MŠ a 1.tř. Märzová St 15.9. * 16.00 hod. Bazén 1. ZŠ
Plavání IV. rodiče a děti Rupertová Čt 16.9. * 16.00 hod. Bazén 1. ZŠ
Plavání V. - plavci 2.-9.tř.,ml. Doložílková Pá 17.9. * 15.00 hod. Bazén 1. ZŠ
Posilování od 12 let,ml. Tyč Po 13.9. * 15.00 hod. MDDM
Práce s Internetem od 6.tř. St 15.9. * 17.00 hod. MDDM
Programování 2.-9.tř St 15.9. * 16.00 hod. MDDM
Ricochet 6.-9.tř.,ml. Matouš Út  21.9.* 16.00 hod. MDDM
Rokenrol od 7 let Juštík Čt  16.9. * 17.00 hod. 4. ZŠ
Rybářský I. od 1.tř. Stuchl Po 13.9. * 16.00 hod. SMPř
Rybářský II. od 2.tř. Pirič Čt 9.9. * 16.00 hod. SMPř
Sebeobrana 1.-5.tř. Hodík Út  21.9. * 17.00 hod. MDDM
Sport.  gymnastika I. 3 - 4 roky Kučerová Čt  16.9. * 15.30 hod. těl. 1. ZŠ
Sport. gymnastika II. 5-6 let Novotná Čt  16.9. * 15.30 hod. těl. 1. ZŠ
Sport. gymnastika III. 7 - 9 let Jaklová Olga Čt  16.9. * 15.30 hod. těl. 1. ZŠ
Sport. gymnastika IV. od 5. tř., ml. Jaklová Lada Čt  16.9. * 15.30 hod. těl. 1. ZŠ
Sportovní hry 3-6 let Pecková St   15.9. * 16.00 hod. MDDM
Stolní tenis Nozar Po  13.9. * 16.00 hod. MDDM
Střelecký 2.-9.tř.,ml. Wasserbauer St   15.9. * 16.00 hod. MDDM 
Šachy od 2.tř. Pavelka Čt   16.9. * 14.30 hod. MDDM
Teraristický od 1.tř. Po 13.9. * 16.00 hod. SMPř
Vaření od 1.tř. Schartová St   15.9. * 15.30 hod. MDDM
Veselé pískání Doložílková Út   21.9. * 15.30 hod. MDDM
Videokroužek 6.-9.tř.,ml. Matouš J. Po  13.9. * 16.00 hod. MDDM
Volejbal I. 3.-4.tř. Kučerová Čt  16.9. * 16.00 hod. těl. 1. ZŠ
Volejbal  II. 5.-7. tř. Gburová Čt  16.9. * 17.00 hod. těl. 1. ZŠ
Volejbal III. 8. - 9.tř. , ml. Sládek Čt  16.9. * 18.00 hod. těl. 1. ZŠ
Železniční modeláři 3.-9.tř.,ml. Šmíd,Hoza Čt  16.9. * 15.30 hod. MDDM
Hra na flétnu I. od 5 let Šebestová Út 14.9. * 16.00 hod. KK Merklín
Kytara I. začátečn. 2.-9.tř., ml. Wöllnerová St 15.9. * 16.00 hod. KK Merklín
Němčina začát. 6. - 9. tř., ml., dosp. Knězová Út 14.9. * 17.30 hod. KK Merklín
Šikovné ruce od 2 - 9, ml. Wernerová Út 14.9. * 17.30 hod. KK Merklín
Hudebně-pohybový kroužek od 5 -7 let Ouhelová St 15.9. * 16.00 hod. KK Merklín
Jóga + meditace mládež, dosp. Ouhelová St 15.9. * 17.00 hod. KK Merklín

Klub Sluníčko
Vedoucí: Jana Chalupská ,Petr Belfín

Platba celoročně: 300,- Kč
Pro děti prvních až pátých tříd.Každodenně od 12:00hod do
15:00hod, po dohodě s rodiči i déle, žádné zvláštní pomůcky
rodiče nedokupují.Na klubu děti využívají klubovny, malou
tělocvičnu, stolní hry, PlayStation, mají možnost vytvářet
výrobky.V létě se využívá přilehlé zahrady.
Kapacita cca. 25 dětí

Výtvarný kroužek pro začínající i pokročilé
Vedoucí: Jana Šídová Platba celoročně 200,- Kč
Děti se zabývají všemi druhy výtvarných technik.Práce z růz-
nými materiály.Na tento kroužek není potřeba dalších výraz-
nějších výdajů.
Kapacita cca. 20 dětí.

Výtvarný kroužek pro děti mateřských škol
Vedoucí: Jana Šídová Platba celoročně 200,- Kč
Základy běžných výtvarných projevů.Rozvíjení estetického a
barevného cítění.
Kapacita cca 40 dětí.

Vaření
Vedoucí: Jana Čechová Platba celoročně 100,- Kč
Základy vaření jednoduchých i složitějších jídel.Základy stolo-
vání.Seznámení s potravinami a metodami v kuchyni.Pro
chlapce i dívky.Na každou schůzku si děti nosí poplatek 10,- Kč
na zakoupení potravin.Po uvaření si své výrobky konzumují.
Kapacita cca. 20 dětí.

Rybářský
Vedoucí: Jaroslav Homolka Platba celoročně 100,- Kč
Kroužek probíhá v klubovnách DDM a v areálu koupaliště
Kluč.Rybářské vybavení vlastní, poplatky za povolenky rybář-
skému svazu si hradí každý zvlášť.Časopis Rybářství a další
materiálové vybavení k výuce poskytuje DDM.
Kapacita dle zájmu

Taneční
Vedoucí: Hanka Králová Platba celoročně 100,- Kč
Probíhá v prostorách DDM.Základem je výrazový tanec.Čle-
nové si obstarají černé kraťasy a botasky s bílou podrážkou.
Kapacita cca. 30 dětí

Florbal
Vedoucí: Martin Holeček Platba celoročně 100,- Kč
Pro děti od 9 do 12 let.Vlastní florbalová hůl, v počátku mož-
nost zapůjčení v DDM.                       Kapacita cca. 20 dětí

Vybíjená
Vedoucí: Belfín Petr Platba celoročně 100,- Kč
Pro žáky 4. až 7. tříd.Kroužek probíhá v tělocvičně u I.ZŠ.
Sportovní oblečení a botasky.
Kapacita cca. 25 dětí

Dovedné ruce
Vedoucí: Jiřina Šindelářová Platba celoročně 200,- Kč
Pro dívky základních škol. Zhotovování výrobků z různých
druhů materiálů, doplňková činnost. 
Kapacita cca. 15 dětí.

Klub mladých - chlapci a dívky
Vedoucí: Petr Belfín,Jana Chalupská Platba celoročně 100,-
Kč
Klubová činnost  směřující k orientaci ve společnosti, výcho-
vě v kolektivu a samostatnému jednání.Zapojení do progra-
mu DDM.
Kapacita cca. 15 dětí.

Práce s počítači
Vedoucí: Petr Belfín Platba celoročně 100,- Kč
Seznámení s pojmem počítač.Základy práce v běžných progra-
mech.Základy programování.Seznámení s příslušenstvím
počítače.Omezená kapacita z důvodu počtu výpočetní techniky.
Kapacita cca. 12 dětí

Sportovní hry pro předškoláky, děti prvních a druhých tříd 
Vedoucí: Petr Belfín Platba celoročně 100,- Kč
Kolektivní hry, štafetové závody, míčové hry, překážkové
dráhy.Základní návyky v tělesné výchově.Seznámení s těloc-
vičným nářadím. Sportovní oděv a botasky.
Kapacita cca 25 dětí

Angličtina pro pokročilé  
Vedoucí: Kateřina Šuldová Platba celoročně 300,- Kč
Učitelka absolvovala mezinárodní zkoušky z anglického jazy-
ka TOEFL.Eventuální možnost návštěvy kurzu anglickou stu-
dentkou, která je tu na výměnném programu.

Angličtina pro dospělé  
Vedoucí: Kateřina Šuldová Platba celoročně 300,- Kč
Učitelka absolvovala mezinárodní zkoušky z anglického jazy-
ka TOEFL.Eventuální možnost návštěvy kurzu anglickou stu-
dentkou, která je tu na výměnném programu.

Aerobic pro dívky  
Vedoucí: Martina Stachová Platba celoročně 100,- Kč
Pro dívky od 7 let.

Oddělení tělovýchovy
ZK KARATE: pro chlapce a dívky od 1. třídy tělocvična
ZK KARATE DANCE: pro chlapce a dívky od.1.tř., též pro rodiče

tělocvična
ZK FLORBAL: pro chlapce od 1.třídy tělocvična
ZK FLORBAL: pro chlapce od 6.třídy tělocvična
ZK FLORBAL: pro dívky od 5.třídytělocvična
ZK STEP: pro chlapce a dívky od. 1.tř. - individuální výuka
ZK ŠACHY: pro chlapce a dívky od 1.třídy
ZK CVIČENÍ RODIČU S DĚTMI: pro děti od 3. let
ZK PÁLKOVÉ HRY: pro chlapce a dívky od 6. třídy

Oddělení estetiky 
ZK TANEČNÍ: pro chlapce a dívky od 1. třídy
ZK TANEČNÍ: pro chlapce a  dívky od 5. třídy
ZK VÝTVARNÝ: pro chlapce a dívky od 1. třídy
ZK VÝTVARNÝ - slané těsto - pro chlapce a dívky od 1. třídy

ZK VÝTVARNÝ - slané těsto - pro chlapce a dívky od 5.třídy
Oddělení přírodovědy
ZK RYBÁŘI: pro chlapce a dívky od 8 let

Oddělení techniky
ZK DOVEDNÉ RUCE: pro chlapce a dívky od 1. třídy
ZK AUTOMODELÁŘI: pro chlapce a dívky od 4.třídy
ZK ZÁKLADY PC a PRÁCE NA INTERNETU: pro chlapce 
a dívky od 3.třídy
ZK ZÁKLADY PC a PRÁCE NA INTERNETU: pro chlapce 
a dívky od 5.třídy
ZK PRAKTICKÁ DÍVKA: pro dívky od 3.třídy

Oddělení společenských věd:
ZK MLADÝ KNIHOVNÍK: pro chlapce a dívky od 5.třídy
ZK NĚMČINA: pro chlapce a dívky od 1.třídy
ZK NĚMČINA: pro chlapce a dívky MŠ
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Rybářský kroužek - od 3. třídy ZŠ
Kurz hry na flétnu - středa 16.00 hodin. předškoláci a školní od

1. třídy ZŠ
Výtvarný kroužek - úterý, pro předškoláky od 4 do 6 let
Ruský jazyk - pátek 16.00 hodin. pro začátečníky, od 4.

třídy ZŠ
Německý jazyk - pro 1.-4.třídu-pondělí od 15 :00.
Počítače - výuka pro začátečníky i pokročilé, pro děti

nad 10 let
Počítačové hry - vhodné pro děti do 10 let
Programování - pro děti, které již zvládly výuku pro pokroči-

lé, nad 14 let
Lodní modeláři - pátek, vhodné pro děti od 3. třídy ZŠ
Železniční modeláři - pondělí,  vhodné pro děti od 1. třídy ZŠ
Motokáry - čtvrtek a sobota, pro děti od 5. třídy ZŠ
Základní pohybová průprava - pro děti od 3 let - pondělí
Cvičení pro děti a maminky - úterý v 10.00 hodin
Rokenrol - pro chlapce i dívky od 1. třídy ZŠ
Rokenrol - formace dívek
FOLKLOR - přípravka - "Holoubátka" 4-6 let, úterý 
FOLKLOR - přípravka - "Blešky" - 6-10. let, úterý 
FOLKLOR - nejstarší oddělení - 11-15 let, úterý 
FOLKLOR - "Jeleni" - Dyleň - čtvrtek
Taneční soubor "MLS" - od 6. třídy
Taneční soubor "MLSÍK" - 3.-5. třída
Taneční soubor "MLSÍČEK" - 1.-2. třída
Rehabilitační a relaxační cvičení - úterý 20-21 hod
Taneční skupina Euforia - od 15 let, dívky, chlapci, úterý
Kytarový kroužek - vždy v pondělí, od 1. třídy
Jóga pro dospělé - každou středu 18.45 - 20.45 hodin
Jóga pro seniory - čtvrtek, 9.00 hodin
Výtvarný kroužek - vždy v úterý a středu, pro školní děti od 2.

třídy
Paličkování a staré výtvarné techniky - zač. i pokroč. v pondělí
Břišní tance - od 15 let, zač. i pokroč. v pondělí

Magic (strategické logické hry ) - úterý od 8 let
Aerobik děti - 6-8 let
Aerobik začátečníky - 9-12 let
Aerobik začátečníci - 13-16 let
Aerobik pokročilé
Aerobik výběr - ( závodní team )
Aerobik pro dospělé - všechny druhy aerobiku
Šerm - od 4. třídy ZŠ, pro dívky a chlapce
Judo - pro chlapce i dívky od 6 let, pro začátečníky

i pokročilé
Moderní gymnastika - od 1. třídy ZŠ, pro dívky i předškolního

věku
Plavání - školní bazén na Růžovém Vrchu, pro 1. - 4.

třídu ZŠ i pro předškoláky
Šachy - chlapci i dívky od 6 let, pro začátečníky
i pokročilé
Florbal - pro chlapce i dívky od 4. třídy ZŠ
Dívčí kopaná - pro dívky od 12 let
Hokejbal -od 4. třídy ZŠ
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Chovatelský - od 2. třídy ZŠ
Teraristický - od 2. třídy ZŠ
Zoologický - od 2. třídy ZŠ, středa od 15 hod
Ponny klub - od 1. třídy ZŠ, úterý, čtvrtek od 14,30 hod
Klub mladých táborníků - od 3. třídy ZŠ, čtvrtek od 15,30 hod
Akvaristický - od 1. třídy ZŠ, pondělí od 15,30 hod
Rybářský - od 2. třídy ZŠ, pondělí od 16 hod
Minikáry - od 1. třídy ZŠ, pátek od 17 hod
Počítače - od 2. třídy ZŠ
Odbíjená - od 4. třídy ZŠ, úterý a pátek
Německý jazyk - pro začátečníky 2. - 5. třída ZŠ
Výtvarný kroužek - pro předškoláky a 1. třídu ZŠ
Dívčí klub - od 2. třídy ZŠ
Keramický - od 1. třídy ZŠ, čtvrtek od 16 hod
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Protože cyklistika patří v současné době k aktivitám, které mezi
obyvateli zaznamenávají značný rozvoj, a to jak z hlediska
rekreačního, tak z hlediska přepravy osob a věcí např. na kratší
vzdálenosti, Karlovarský kraj si uvědomuje vzrůstající důležitost
cyklistické dopravy pro další rozvoj kraje.
Při odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje pracuje od roku 2002 Pracovní skupina pro koordina-
ci rozvoje cyklistické dopravy, ve které jsou zastoupeni před-
stavitelé měst, obcí a jejich sdružení, zástupci Krajského úřadu,
Regionální rozvojové agentury Egrensis, Klubu českých turistů
i projektanti, kteří se cyklistickou dopravou v kraji zabývají.
Hlavním úkolem skupiny je projednávat zásadní témata týkající
se cykloturistiky a cyklodopravy, podávat náměty k cílům a pro-
jektům, na které je potřeba se do budoucna zaměřit a informo-
vat zástupce z různých částí regionu o jednotlivých místních
projektech.
Veškeré aktivity směřují k tomu, aby se Karlovarský kraj stal
regionem:
- s uceleným systémem cyklistických komunikací;
- s možností bezpečné a plynulé přepravy na jízdním kole;
- atraktivním pro tuzemské i zahraniční cyklisty;
- rozvoje cykloturistiky se síťovým zapojením venkovských obcí

s centry cestovního ruchu

Aktuální situaci Karlovarského kraje ohledně podpory rozvo-
je cyklistické dopravy (s finančním zajištěním z rozpočtu Kar-
lovarského kraje) lze shrnout do následujícího výčtu:
- v roce 2004 byla vydána mapa cyklistických tras a stezek Kar-

lovarského kraje. V následujícíh letech 2005-06 by měla být
vydána reedice mapy s tím, že se mělo jednat o ucelený sou-
bor podrobných map z jednotlivých oblastí Karlovarského
kraje, rozpracovaných i s průvodním textem o každé oblasti.
V mapě by se nově měli objevit i takové produkty jako hippo-
stezky, stezky pro pěší, lyžaře, vodácká turistika, zázemí pro
turisty apod. 

- byla zpracována "Analýza cyklistické dopravy Karlovarského
kraje", jejíž hlavní částí je pasport již zrealizovaných cyklistic-
kých projektů a též záměrů do budoucna. Analýzu je třeba
průběžně aktualizovat (více viz www.kr-karlovarsky.cz) 

- na internetových stránkách kraje jsou zveřejňovány a aktuali-
zovány informace o cyklistické dopravě v Karlovarském kraji
v podobě prozatím zpracovaných dokumentů.

V nejbližší době by měl být vytvořen internetový portál pro cyk-

loturisty. Vytvoření internetového portálu zajistí informovanost
zájemců o cykloturistiku z Karlovarského kraje, tuzemska
i zahraničí. 
Řada dalších projektů je řešena přímo na jednotlivých obcích
a městech, v jejich sdruženích aj. subjektech, proto Karlovarský
kraj od roku 2004 počítá s finanční podporou vybraných pro-
jektů, ať se již jedná např. o zpracování projektové dokumenta-
ce, investicí do samotné realizace cyklostezky či o příspěvek na
propagační materiály. V letošním kalendářním roce rozdělil pro-
zatím Karlovarský kraj 1 750 000,- Kč v rámci příspěvků na roz-
voj cyklistické dopravy, a to žadatelům: město Aš, Kraslice,
Sokolov, Chodov, Ostrov, Mikroregion Sokolov - východ,
Loketské městské lesy, s. r. o., Lázeňské lesy Karlovy Vary
a Autobusy Karlovy Vary, a.s.
- v roce 2004 byl také poskytnut Klubu českých turistů (KČT)

přípěvek ve výši 200 tis. Kč na kompletní doznačení cyklistic-
ké trasy č.36, zároveň KČT obdržel další příspěvek ve výši 100
tis. Kč na údržbu stávajícího, poničeného cyklistického znače-
ní

- Karlovarskému kraji byl přiznán grant z programu Evropské-
ho společenství Phare CBC SFMP 2001 na zpracování studie
proveditelnosti "Cyklostezka podél Ohře" - jedná se o páteřní
cyklistickou komunikaci v kraji. Díky svému nadregionálnímu
významu má pro náš kraj cyklostezka nejvyšší prioritu. 

Další studie proveditelnosti bude nově zpracovávána na cyk-
lostezku vedoucí po zrušeném drážním tělese mezi městy Loket
a Horní Slavkov.
-  Karlovarský kraj zapracovává problematiku cyklistické dopra-

vy do svých strategických a koncepčních dokumentů (Pro-
gram rozvoje Karlovarského kraje,  Program rozvoje cestov-
ního ruchu v Karlovarském kraji, Studie dopravní infrastruk-
tury a dopravní obslužnosti Karlovarského kraje apod.)

- zástupci KÚKK též prezentují cyklistickou dopravu kraje na
různých konferencích a seminářích

-  byla  zpracována "Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodo-
pravy v Karlovarském kraji", jejíž závěry odsouhlasila Rada
i Zastupitelstvo Karlovarského kraje. 

Vážení čtenáři, protože se Strategie rozvoje cykloturistiky a cyk-
lodopravy v Karlovarském kraji bude aktualizovat v časovém
horizontu dvou let, připravujeme pro Vás do dalších čísel celý
seriál článků týkající se "Strategie", cyklistické dopravy a nako-
nec i cyklistické turistiky v Karlovarském kraji vůbec. 

MGR. STANISLAV KŘÍŽ, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Vstupem do Evropské unie získal Karlovarský
kraj možnost čerpat finanční prostředky ze struk-
turálních fondů. Příležitostí k získání podpory
z těchto zdrojů je celá řada - subjekty mohou čer-
pat prostředky na základě předkládání projektů
v rámci Společného regionálního operačního pro-
gramu (dále jen SROP) i dalších čtyř operačních
programů. Příprava těchto projektů je však poměr-
ně náročný proces, který vyžaduje odborné zna-
losti. Z tohoto důvodu je otázkou, do jaké míry
jsou v současné době jednotlivé subjekty Karlovar-
ského kraje vybaveny těmito znalostmi a zda jsou
schopny zvládnout náročnou administraci projek-
tů financovaných z evropských zdrojů.

S cílem zajistit vysoký stupeň připravenosti regi-
onu na čerpání prostředků ze strukturálních fondů
v tomto (2004 – 2006) i v příštím období  (2007 –
2013) připravuje Karlovarský kraj  projekt s proza-
tímním názvem „Posílení kapacity místních a regi-
onálních orgánů při plánování a realizaci progra-
mů“, a to v rámci SROP, priorita 3 Rozvoj lidských
zdrojů v regionech, opatření 3.3. Tento projekt
povede k vytvoření krajského rozvojového part-
nerství a ke zvýšení schopnosti kraje absorbovat
finanční prostředky z EU. V partnerství budou

zastoupeni všichni klíčoví aktéři, např. obce, mik-
roregiony, neziskové organizace, profesní sdruže-
ní, organizace zřizované krajem, organizace zřizo-
vané obcemi, komory, regionální poradenské insti-
tuce, atd., kteří mohou ovlivnit rozhodování
o budoucnosti kraje a jeho prioritách a budou cen-
ným přínosem pro posílení rozvojové kapacity
regionu.

Předpokládáme, že těžištěm projektu na
základě definovaných krajských priorit bude: 
- vybudování krajského rozvojového partnerství,
- stanovení potřeb v oblasti vzdělávání všech zapo-
jených partnerů projektu,  

- zpracování analýz, odborných studií a strategic-
kých dokumentů, 

- plán kurzů, seminářů, školení.

Potenciální partneři se mohou přihlásit k účasti
na tomto projektu prostřednictvím dotazníku,
který bude zveřejněn v první polovině srpna na
internetových stránkách Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz. Klíčovým aktérům regio-
nu bude dotazník zaslán také formou elektronické
pošty. Do partnerství na projektu je možno vstou-
pit i v průběhu realizace projektu.                       RED

Karlovarský kraj v současnosti
připravuje dotační programy, tzv.
grantová schémata, na podporu
malého a středního podnikání,
které budou v Karlovarském
kraji realizovány s finanční
pomocí strukturálních fondů
EU. Konkrétně se jedná o gran-
tová schémata v rámci Společné-
ho regionálního operačního pro-
gramu (SROP) – opatření 1.1
„Podpora podnikání ve vybra-
ných regionech“. Dne 30. čer-
vence tohoto roku podal Karlo-
varský kraj prostřednictvím
odboru regionálního rozvoje
krajského úřadu do uvedeného
opatření SROP žádosti o dvě
grantová schémata. První z nich
je zaměřeno na podporu drobné-
ho podnikání (tj. podnikatelé s 0-
9 zaměstnanci) a druhé na pod-
poru malého a středního podni-
kání (tj. podnikatelé s 10-49 resp.
s 50-249 zaměstnanci). Podpora
z obou grantových schémat bude
zaměřena zejména na investiční
akce podnikatelů související
s rozvojem podniku - např. nákup
nových i použitých strojů a zaří-
zení, výstavba a modernizace

výrobních objektů, nákup paten-
tů, licencí a know-how, v omeze-
né míře rovněž nákup poraden-
ských služeb ad. Podpořené pro-
jekty budou muset být realizová-
ny na území vybraných regionů
Karlovarského kraje (správní
obvody obcí s pověřenými obec-
ními úřady Horní Slavkov, Cho-
dov, Loket, Kraslice, Kynšperk
nad Ohří, Sokolov, Karlovy Vary,
Ostrov, Toužim, Žlutice) a jejich
nezbytnou součástí budou muset
být nová pracovní místa (mini-
mální počet nových pracovních
míst bude stanoven v závislosti
na velikosti podniku). Podpora
z uvedených grantových sché-
mat je zaměřena zejména na pod-
niky ve zpracovatelském prů-
myslu a vybraných (zejména
výrobních) službách. Z podpory
budou vyloučeni podnikatelé
v zemědělství a cestovním
ruchu, neboť jejich podpora je
zajišťována z jiných programů. 

V případě grantového schéma-
tu pro drobné podnikání bude
formou grantu rozdělováno
necelých 41 mil. Kč, v případě
grantového schématu pro malé

a střední podnikání se bude jed-
nat o necelých 76 mil. Kč. Vyhlá-
šení 1. výzvy pro předkládání
žádostí o grant z uvedených
grantových schémat se uvažuje
v průběhu posledního čtvrtletí
tohoto roku. Aktuální a podrob-
nější informace o připravovaném
termínu 1. výzvy a dalších pod-
mínkách pro přiznání podpory
zveřejní Karlovarský kraj
v dostatečném předstihu. Tyto
informace včetně výzvy pro
předkládání žádostí o grant
budou včas zveřejněny na inter-
netových stránkách Karlovarské-
ho kraje (www.kr-
karlovarsky.cz) a rovněž v tisku. 

Kontaktními osobami pro pří-
padné dotazy potenciálních
zájemců o podporu jsou Mgr. Ivo
Kováč (tel.: 353 502 261,
ivo.kovac@kr-karlovarsky.cz) –
grantové schéma pro malé
a střední podnikání a Mgr. Stani-
slav Kříž (tel.: 353 502 269, stani-
slav.kriz@kr-karlovarsky.cz) –
grantové schéma pro drobné
podnikání. 

MGR. IVO KOVÁČ

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Karlovarský kraj podal dne 29. 7. 2004 v rámci 1.
výzvy Společného regionálního operačního progra-
mu (dále jen SROP), priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů
v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojů v regionech, projekt Krajská knihov-
na - multifunkční informační centrum regionu. 

Cílem projektu „Krajská knihovna - multifunkční
informační centrum regionu“ je posílení a rozvoj lid-
ských zdrojů v Karlovarském kraji s důrazem na roz-
voj celoživotního vzdělávání, sociální integraci, posíle-
ní rovných příležitostí, zvýšení zaměstnanosti a rozvoj
volnočasových aktivit. Projekt přispěje k zlepšení kul-
turních a sociálních možností obyvatel i návštěvníků
Karlovarského kraje, zaměří se na zkvalitnění zázemí
pro nabídku služeb poskytovaných veřejnou kniho-
vnou, rozvíjení práce s handicapovanými, vybudování
informační infrastruktury, aj.  

Nosnou myšlenkou projektu je také snaha změnit
povědomí široké veřejnosti o možnostech veřejných
knihoven a jimi nabízených službách. Knihovna již
není jen místem půjčování knih nebo periodik, kni-
hovna je dnes místem setkávání, navazování kontak-
tů, výměny informací, příjemným místem s připoje-
ním na internet, místem barevným, lákavým, místem,
které vám nabízí nečekané a dosud neobjevené příle-
žitosti.   

Nástrojem pro uspokojení výše uvedeného záměru
je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé vojenské
jídelny  v areálu Krajského úřadu Karlovarského
kraje (brownfield) na krajskou knihovnu, její vybave-
ní odpovídajícím moderním zařízením, vybudování a
vybavení čítárny pro nevidomé a slabozraké spoluob-
čany, a v neposlední řadě pak vybudování zázemí pro
informační infrastrukturu. Vybudování krajské kni-
hovny povede také k vytvoření deseti nových pracov-
ních míst. 

Předkladatelem projektu je Karlovarský kraj, který
má v rámci projektu celkem 5 partnerů, a to: Kraj-

skou knihovnu Karlovy Vary, TyfloCentrum Karlovy
Vary (obecně prospěšná společnost se zaměřením na
práci se zrakově handicapovanými občany), Úřad
práce Karlovy Vary, Městská knihovna Cheb a Měst-
ská knihovna Sokolov. Se všemi partnery je uzavřena
dohoda o partnerství v projektu. 

Projekt je plně v souladu se základním programo-
vým dokumentem kraje, tj. s Programem rozvoje Kar-
lovarského kraje, s Kulturní politikou Karlovarského
kraje a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvo-
je výchovně vzdělávací soustavy Karlovarského kraje.
Projekt reflektuje stav, obecné problémy a možnosti
rozvoje lidských zdrojů v rámci Karlovarského kraje.
Projekt významně naplňuje horizontální cíle, tj. rovné
příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost a
rozvoj regionu.  

Rozpočet projektu představuje cca 89,5 mil. Kč.
Celkové uznatelné náklady projektu činí cca  84,4 mil.
Kč. Ze strukturálních fondů žádá Karlovarský kraj cca
67,5 mil. Kč, tj. 80 % celkových uznatelných nákladů
projektu, ze státního rozpočtu cca 6,7 mil. Kč, tj. 8 % z
celkových uznatelných nákladů projektu. Karlovar-
ský kraj se bude na financování projektu podílet část-
kou cca 10,1 mil. Kč, tj. 12 % z celkových uznatelných
nákladů projektu + neuznatelné projekty, celkem tedy
částkou zhruba 15,2 mil. Kč. 

Na tento projekt bude navazovat řada dílčích pod-
projektů. Podprojekty budou čerpat prostředky ze
SROP, priorita 2, opatření 2.2 a z Operačního progra-
mu Rozvoj lidských zdrojů. 

O úspěšnosti projektu bude rozhodnuto do konce
měsíce září tohoto roku.

Zahájení stavby předpokládá kraj v lednu roku
2005. Ukončení stavební části projektu v prosinci
téhož roku. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování pro-
jektu pak k 30. 6. 2006. 

ING. IRENA PTÁČKOVÁ, 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Na konci července byl na podatelnu
ministerstva dopravy podán projekt
Karlovarského kraje „Modernizace
letiště Karlovy Vary – I. etapa“. Karlo-
varský kraj jako konečný příjemce se
tak uchází o dotaci ze strukturálních
fondů EU, zde konkrétně z ERDF
(Evropského fondu regionálního rozvo-
je). Pro takto zaměřený projekt bylo
možné podat žádost v rámci Operačního
programu Infrastruktura, kde v rámci
priority 1 – Modernizace a rozvoj
dopravní infrastruktury celostátního
významu bylo navrženo opatření 1.3 –
Modernizace civilních letišť nadregio-
nálního významu.

Karlovarský kraj se stal vlastníkem
letiště Karlovy Vary po transformaci
České správy letišť, státního podniku,
realizované vydáním speciálního zákona
č. 166/2004 Sb., a to s účinností od 1.7.
2004. Karlovarskému kraji tak bylo svěře-
no tímto způsobem vlastnictví i hospoda-
ření na provozuschopném letišti, jehož
technický stav a vybavení již ale neodpo-
vídá záměrům, které nový vlastník od
provozu letiště v budoucnosti očekává. 

Za účelem uvedení stavu letiště Karlo-
vy Vary na takovou úroveň, kterou určil
Karlovarský kraj ve schválené Aktualiza-
ci programu rozvoje Karlovarského kraje
v opatření 4.1 „Modernizace a rozvoj
dopravní sítě, napojení kraje na evrop-
skou dopravní síť a propojení s okolními

kraji“ – podopatření 4.1.3 „Modernizace
letišť a rozšiřování letecké dopravy“, roz-
hodlo dne 24. 6. 2004 Zastupitelstvo Kar-
lovarského kraje svým usnesením o pří-
pravě, realizaci a spolufinancování pro-
jektu, který bude předložen jako žádost
o dotaci ze strukturálních fondů.

Projekt „Modernizace letiště Karlovy
Vary – I. etapa“ řeší modernizací přistá-
vací a vzletové dráhy letiště zlepšení
jejích technicko–provozních parametrů,
tj. zvýšení  únosnosti přistávací a vzleto-
vé dráhy pro možnost přistávání letadel
určité hmotnostní kategorie při zvyšují-
cím se počtu pohybů,  upravení vodo-
rovné geometrie dráhy pro zvýšení bez-
pečnosti provozu při splnění přísnějších
kritérií a prodloužení životnosti dráhy
s kvalitnějším povrchem pro očekávané
navyšování provozu. Záměrem je rekon-
struovat stávají přistávací a vzletovou
dráhu (vyčerpání fyzické životnosti lze
očekávat za 3 až 5 let) o délce 2150 m při
zachování půdorysných rozměrů  se
zlepšením geometrie povrchu (požado-
vaný rozhled dle příslušných předpisů)
a zvýšením únosnosti tak, aby byla
zachována možnost provozu letadel
o vzletové hmotnosti 59 tun (typicky
Boeing 737-400) s životností vozovky 20
let pro počet pohybů vycházející z před-
pokládaného  výchozího stavu 2004, tj.
480 pohybů těchto letadel za rok při
meziročním přírůstku 5 – 10 %. Vlastní

stavba obsahuje úpravu podélného pro-
filu dráhy vybouráním konstrukce
dráhy a provedení konstrukce nové
v délce 510 m a šířce 30 m společně
s novou výškovou úpravou povrchu,
zvýšení únosnosti na zbylé části dráhy
(v délce 1640 m) zvýšením tloušťky
živičných vrstev o 15 cm, opravy a úpra-
vy odvodňovacího systému a provedení
nového denního značení dráhy.

Následující II. etapa modernizace by
měla obsahovat rekonstrukci světelného
vybavení dráhy a úpravu odbavovacích
prostor dle Schengenských dohod,
záměrem III. etapy modernizace je pro-
dloužení a rozšíření přistávací a vzletové
dráhy, ale její realizace kromě finančních
faktorů závisí na skutečné potřebě ovliv-
ňované technickým vývojem letadel.

Souběžně s tímto projektem jsou reali-
zovány aktivity Řízení letového provozu,
s.p. (například nový řídící radiomaják),
které rovněž zásadním způsobem  přispí-
vají ke zvýšení bezpečnosti provozu letiště.

Všeobecným cílem projektu je zkvalit-
nění a zvýšení letecké dostupnosti Kar-
lovarského kraje, napojení Karlovarské-
ho kraje na evropské dopravní sítě
a rozšiřováním letecké dopravy podpo-
rovat podnikatelské aktivity zvláště
v oblasti lázeňství a cestovního ruchu
a tím přispět k celkovému rozvoji Karlo-
varského kraje.

Předkládaná projektová žádost, kte-

rou zpracovalo oddělení regionálního
rozvoje s pomocí subdodávek firmy
Investon, s.r.o., má investiční náklady
95 mil. Kč (bez DPH) a požadovaná
výše dotace je v souladu s příslušnými
pravidly 46,5 mil. Kč. Celková výše
investičních nákladů projektu včetně
DPH je 115 mil. Kč.

Podle pravidel Operačního programu
Infrastruktura musí být o předložené
žádosti rozhodnuto do 55 dnů od před-
ložení, což znamená, že o žádosti Karlo-

varského kraje i jeho konkurentů
(Moravskoslezský a Jihomoravský kraj)
bude pravděpodobně rozhodovat Pod-
výbor Doprava  23. září 2004. Až poté se
dozvíme, zda a případně kolik obdržíme
z částky, která je k dispozici (asi 134
mil. Kč), a jestli Karlovarský kraj bude
moci realizovat své záměry s provozo-
váním a rozvojem letiště Karlovy Vary
ku prospěchu dalšího rozvoje kraje.

ING. PETR STOKLASA, 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – I. etapa“ podán

Podpora pro malé a střední podnikatele Žádost o peníze z EU na knihovnu podána

Aktivity v oblasti cyklistické dopravy

Umíme pružně, efektivně a rychle
získat peníze z Evropské unie? 


