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Kvalitní školství je jednou z priorit

Stalo se ...

Chebsko – 4 osmiletá gymnázia – navštěvuje 13% žáků, Karlovarsko – 2 osmiletá gymnázia – navštěvuje 6,5% žáků, Sokolovsko – 1 osmileté gymnázium – navštěvuje 2,5% žáků
Karlovy Vary - Karlovarský
kraj už má jasno, jakým směrem se
bude ubírat krajské školství.
Základní úkoly obsahuje koncepce,
na jejíž přípravě začal kraj pracovat
ihned poté, co střední školy a další
školská zařízení na svém území
převzal od státu. Zpracování koncepce předcházela důkladná analýza stavu krajského školství. Vytvoření koncepce ukládá zákon o krajích, podle kterého musí být materiál také každé dva roky aktualizován. To má podle náměstka hejtmana pro oblast školství RNDr. Petra
Horkého své důvody, protože situace ve školství podle něj není ani
zdaleka ideální. „Tento dlouhodobý
záměr obsahuje i kritická místa, na
která bychom se měli jako zřizovatelé části školských zařízení zaměřit, a kritická místa, na která
bychom měli upozornit i zřizovate-

le ostatních školských zařívým školám. „Něco jiného
zení,“ říká Petr Horký.
jsou nepřímé náklady, což
Koncepce s poněkud
jsou vlastně provozní náklakrkolomným
názvem 2001 – Karlovarský kraj převzal od státu dy, které hradíme my, jako
„Dlouhodobý záměr rozvoje
zřizovatel. Zde by se velice
78 škol a školských zařízení
vzdělávání a výchovně-vzděpravděpodobně uskutečnilo
lávací soustavy v Karlovar- 2001 – Rozpočet přímých výdajů na jednání s jednotlivými obceském kraji“ skrývá pět
školství pro tento rok činil mi, jakým způsobem ty penízákladních projektů. První,
ze, které dostávaly jednotlivé
578 385 000 Kč
tedy převzetí zřizovatelorganizace z rozpočtu kraje,
ských funkcí části škol 2002 – Sloučení dvou škol na Chebsku převést do rozpočtu nových
a školských zařízení ze státu
zřizovatelů,“ vysvětluje Petr
a jedné na Karlovarsku
na Karlovarský kraj, je už
Horký. Krajský úřad už
částečně splněn. Zbývá 2003 – Kraj má 76 škol a školských zaří- s touto variantou oslovil
dořešit případ zhruba třipředstavitele
některých
zení jako příspěvkové organizace obcí. Výsledky těchto jednánácti školských zařízení,
u nichž bude kraj doporu- 2003 – Na investiční akce rozpočet ní bude kraj vyhodnocovat
čovat, aby se zřizovatelem
koncem letošního roku.
38 069 000 Kč
stala obec. Při financování
Druhý projekt, který už
těchto škol by neměly
také schválila krajská rada,
nastat žádné komplikace. Do pří- žádné vlastní peníze nevkládal se týká víceletých gymnázií. Jejich
mých nákladů, jako jsou mzdy či a sloužil pouze jako mezistanice rozmístění v kraji je podle Petra
příspěvky na učební pomůcky, kraj pro státní dotace určené jednotli- Horkého nevyhovující.

Slovo hejtmana

Investice do škol

„Projekt, který má vyrovnat tyto
disproporce v možnostech vzdělávání, počítá se zvýšením počtu tříd
prvního ročníku na Karlovarsku
a na Sokolovsku se zřízením víceletého gymnázia při Obchodní akademii v Chodově. To by se mělo
podařit už pro školní rok 2004 2005,“ říká náměstek Horký
a dodává: „Víceleté gymnázium je
v dnešní době jediná ucelená péče
o nadané žáky při přechodu z páté
do šesté třídy.“
Na Sokolovsku a Karlovarsku
cítí kraj v počtu studijních míst na
víceletých gymnáziích velké rezervy. V okrese Cheb naopak
v budoucnu možná některé primy
ubudou kvůli klesajícím počtům
narozených dětí. Zatím se ale současná nabídka na Chebsku měnit
nebude.
pokračování na straně 3

Také jste malovali v létě čerta na zeď?

KONFERENCE
Hejtman Josef Pavel podepsal
v Kolíně nad Rýnem dohodu
o pořádání výročního 53. zasedání
Mezinárodního sdružení podnikatelů v autobusové turistice. Ti
budou jednat v Karlových Varech
od 18. do 21. dubna 2004.
čtěte na straně 4

Zastupitelstvo
ODDLUŽENÍ NEMOCNIC
Zastupitelé na mimořádném jednání
schválili krajský zdravotní plán a restrukturalizaci akutní lůžkové péče, aby kraj
mohl jednat o oddlužení nemocnic.
čtěte na straně 4

Téma
STÁVKA UČITELŮ
Stávkou učitelů začal nový školní
rok. Kraj bude měřit kvalitu
vzdělávání na školách.Počet míst
na vysokých školách vzroste.
čtěte na straně 2

Aktuality

Vážení spoluobčané,

NOVÉ SANITKY
Do konce roku bude v kraji jezdit
šest nových sanitek za 24 milionů
korun, ale VW ostrouhá.

vítejte nad stránkami nového měsíčníku Karlovarského kraje. Chceme Vás jeho prostřednictvím informovat o všem důležitém, co se v našem kraji děje,
a o tom, co Váš kraj právě dělá, co řeší, co chystá.
Dovolte mi, abych připomněl co vlastně kraj je.
Kraje vznikly v rámci reformy veřejné správy na
počátku roku 2001. Jejich úkolem v reformě bylo
stát se samosprávnými oblastmi a nahradit do
určité míry bývalé okresní úřady. Samosprávnost
krajů znamená, že o jejich vedení, a tedy i o jejich
činnosti mají rozhodovat právě jejich občané. Tak
jako si občané města či obce volí svého starostu či
primátora a své městské či obecní zastupitele,
mají všichni občané kraje možnost volit svého
hejtmana a své krajské zastupitele. Okresní
úřady, zřizované a centrálně řízené státem, byly
tedy nahrazeny institucí, o které budete spolurozhodovat právě Vy a která se Vám bude ze svého
konání zodpovídat.
Kraje byly pověřeny několika důležitými úkoly.
Patří mezi ně péče o silnice v regionu, a slinice II.
a III. třídy (tedy o tzv. "okresky") kraj i vlastní.
Dále zajištění zdravotní a sociální péče (tedy především, ale nejen nemocnice, léčebny, ústavy sociální péče a další), střední a učňovské školství,
základní dopravní obslužnost, a další. To znamená, že každý den budete využívat služeb svého
kraje, Vy, Vaši blízcí nebo Vaše děti.
Když už mluvím o dětech, chtěl bych všem, od
malých capartů po mladé dámy a pány, popřát
hodně štěstí, nových znalostí a dobré nálady do
nového školního roku 2003/2004. Žáci a studenti, nechci Vám kázat o tom, jak máte být hodní
a dobře se učit. Na to musíte přijít sami. Já Vám
jen mohu připomenout, že vzdělání je v současnosti jedna z nejlepších investic, kterou lze učinit.
A zdaleka to neplatí jen pro žáky a studenty. Dnešní doba klade na každého člena společnosti tak
vysoké nároky, že se potřebujeme vzdělávat i my,
dospělí.
Přeji Vám, občanům Karlovarského kraje,
hezké září, a těším se naše další setkávání, ať už
osobně, či alespoň zde, na stránkách Vašeho krajského měsíčníku.
JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje

čtěte na straně 7

Společnost
HEJTMAN NAVŠTÍVIL
PRACOVNĚ USA

Děti, dospělí, turisté i místní obyvatelé se bavili při sledování nepřeberného množství filmů na letošním MFF Karlovy Vary 2003.
FOTO AH
Fotoreportáž a další informace o této události najdete na straně 8.

Na ozařování pacienti už nemusí mimo kraj
Cheb - Pacienti z Karlovarského
kraje už nemusí na léčbu ozařováním
dojíždět do vzdálených míst. Špičkovou
péči najdou už několik dnů v chebské
nemocnici, která uvedla do provozu
nový lineární urychlovač. Zařízení, které
slouží k léčbě nádorových onemocnění,
je jedním ze dvou nejmodernějších
svého druhu v České republice.

"Je to důkaz, že zadluženou chebskou
nemocnici nečeká zánik, ale naopak rozvoj," uvedl hejtman Josef Pavel při zahájení provozu nového přístroje v protiradi-

ačním bunkru chebské nemocnice. Řada
pacientů musela dosud dojíždět do Prahy
nebo Ústí nad Labem, kde byly navíc
dlouhé čekací lhůty. "Léčby špičkovým
přístrojem se nyní dočkají i ti, kterým
zdravotní stav nedovoloval na větší vzdálenost ambulantně dojíždět," řekl ředitel
nemocnice Josef Beran.
Od roku 1987 nemocnice používala
k léčbě kobaltový ozařovač. V záloze
zůstane ještě dva roky pro případ, že by
se nový přístroj porouchal.
Na rozdíl od svého předchůdce umožňuje lineární urychlovač přesnější zamě-

ření nádoru a tím i účinnější ozařování
s menšími vedlejšími účinky na okolní
tkáně. "Kapacita až čtyřiceti ozařovaných
pacientů denně zůstala i s novým přístrojem zachována. Po všech stránkách se ale
zlepší kvalita ošetření," řekl primář oddělení Norbert Vosátka.
Před samotným ozařováním jsou pacienti elektronicky vyšetřeni počítačovým
tomografem, který umožňuje i virtuální
simulaci plánovaného zákroku. Lékařům
tak pomáhá určit místo i intenzitu ozařování a upozorňuje i na případná rizika.
pokračování na straně 4

Internet jako součást protidrogové prevence
Karlovy Vary - Peníze na
boj proti drogám rozdělí kraj
letos čtyřem organizacím.
Krajští radní rozhodli o tom, že
na protidrogovou prevenci
uvolní pro letošní rok půl milionu korun.
„Finanční prostředky získá
Farní charita Aš, občanské
sdružení Jan 10, Světlo Kadaň,

které provozuje v Karlových
Varech K-centrum, a Preventivní centrum Cheb,“ informuje hejtman Josef Pavel.
Rada Karlovarského kraje
rozdělila peníze na boj proti
drogám letos poprvé. Šanci
měly pouze projekty, které
vhodnou formou řeší ochranu
mládeže před závislostí na dro-

gách, alkoholu či hracích automatech. Kromě těchto projektů podpořil Karlovarský kraj
také preventivní akce ve školách. Více než 400 000 korun je
k dispozici z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
150 000 korun jde z rozpočtu
kraje. Podle krajské koordinátorky prevence kriminality

a drogových závislostí Markéty Pagáčové má již kraj zhruba
zpracovanou strategii protidrogové politiky.
„Není to snadná věc. Musíme spolupracovat se všemi
organizacemi, které v této
oblasti působí, znát jejich
nabídky a vzájemnou propojepokračování na straně 3
nost.

Ale zajímá se především o svůj
kraj.
Více v Rubrice Hejtman v regionu
na straně 7

Zajímavosti
V září
p ř i
slavnostním vyhlášení vítěze
soutěže
O hejtmanský mobil
předá hejtman tuto
cenu nejšikovnějšímu školákovi, který se
zúčastnil výtvarné soutěže na
internetových stránkách Karlovarského kraje.
Součástí novin je malý
dárek Krajského úřadu pro
děti do nového školního roku.

Z astupitelstvo
Z jednání
krajské Rady
a Zastupitelstva

Složení Zastupitelstva
ODS
15 křesel
KSČM
12 křesel
Koalice
10 křesel
ČSSD
8 křesel
Složení Rady
ODS
6 křesel
ČSSD
2 křesla
Nezávislý
1 křeslo

Radní na svém 20. řádném
zasedání 21.8. 2003 projednali
zpracování návrhu na optimalizaci činnosti Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Ta
by měla zefektivnit práci SÚS
a ušetřit finanční prostředky.
Rada schválila přípravu tří
výběrových řízení na nákupy
sanitek pro záchranné služby
v Chebu, Sokolově a Karlových
Varech.
Rada schválila navýšení rozpočtu 2003 na záchranný archeologický výzkum pro Krajské muzeum Cheb a Krajské muzeum
Karlovy Vary.
Radní projednali přerozdělení
finanční dotace ve výši 250
000 Kč na realizaci Programu
předcházení sociálního vyloučení
v
romských
komunitách
a odstraňování jeho důsledků.
Radní se zabývali záměrem
zadat veřejnou zakázku Rekonstrukce a opravy souvislých
úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, včetně všech součástí, s cílem zvýšení zbytkové
životnosti.
Projednána byla také žádost
obce Šemnice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského
kraje – odboru regionálního rozvoje z dotačního programu Rozvojové strategie venkovských
mikroregionů.
Na zasedání radní projednali
také uzavření darovacích smluv
mezi Karlovarským krajem
a příspěvkovými organizacemi
v oblasti zdravotnictví, tj. Nemocnice Karlovy Vary, Sokolov, Cheb
a Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek.
Radní odsouhlasili zástupce
ředitelů příspěvkových organizací zařízení sociální péče Karlovarského kraje.
Projednali také změnu přílohy
č.1 zřizovacích listin příspěvkových organizací – Okresního
ústavu sociálních služeb v Sokolově a Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené v Mnichově
a dodatek č.1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Okresní
ústav sociálních služeb v Sokolově.
Došlo i na změny zřizovacích
listin Krajské knihovny Karlovy
Vary, Galerie umění Karlovy
Vary a Galerie umění v Chebu.
Mimořádné
zastupitelstvo
21.8. 2003 odsouhlasilo zdravotní
plán
Karlovarského
kraje
a restrukturalizaci akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji
v návaznosti na jednání o oddlužení nemocnic.
Zastupitelé se sejdou na dalším
jednání 25. září 2003.
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Budou obnoveny bývalé cesty do Saska
Karlovarský kraj chce rozšířit silniční spojení
se sousedním Saskem. V kraji by mohlo na
česko-saské hranici do pěti let opět začít fungovat
až deset bývalých přeshraničních cest pro osobní
automobily. Dosud je možné do Saska autem projet pouze přes tři hraniční přechody. Hejtman
Josef Pavel k záměru kraje dodává: „Myslíme si,
že je třeba tyto oblasti oživit cestovním ruchem.
Plánované silnice by nebyly vhodné pro těžkou
nákladní dopravu a ani o ní neuvažujeme.“
Podle hejtmana se nejedná o budování klasických hraničních přechodů, ale o spojení existujících komunikací na české a německé straně.
Aby nové silnice skutečně začaly motoristům
sloužit, bude muset kraj podstoupit nelehká jednání. Plány na větší propojení českého a saského
území totiž zatím nenašly v některých obcích
kladnou odezvu. Na české straně příliš nesouhlasí Potůčky, na německé Klingenthal, Bad
Brambach a Bad Elster. „Zatím je to záměr. Budeme nadále jednat s obcemi na české i německé
straně,“ říká hejtman.
Vyloučit se nedají ani protesty ekologů, proto-

že některá ze zamýšlených silničních spojení
vedou přes chráněná území. Ve všech deseti případech chce ale kraj pouze obnovit komunikace,
které přes hranici v minulosti už vedly.
Po desetiletí nepoužívané silnice budou navíc
vyžadovat kompletní rekonstrukci. To může
značně zatížit krajskou pokladnu, ale náklady na
rekonstrukci by měl značně snížit vstup České
republiky do Evropské unie a zvláště následné
přistoupení k Schengenským dohodám. Ty
umožňují volný přechod hranic a tak místo hraničních přechodů by stačilo pouze obnovit spojovací silnice. „Budou se muset stanovit priority na
obou stranách,“ podotýká hejtman.
V budoucnu chce Karlovarský kraj rozšířit silniční spojení i se svým druhým německým sousedem, spolkovou zemí Bavorsko. Zde však
nejsou jednání zatím tak daleko, jako v případě
Saska. „Prioritou při jednáních s Bavorskem je
propojení čtyřproudé silnice vedoucí od Chebu
na hraniční přechod v Pomezí nad Ohří s německou dálnicí A 93,“ vysvětluje hejtman Josef Pavel.

Kde budou nové hraniční přejezdy:

RED

Kraj jedná o převzetí mezinárodního letiště
Karlovy Vary - Od konce loňského roku
jedná kraj s Ministerstvem dopravy
o převzetí mezinárodního letiště v Karlových Varech - Olšových Vratech. Hejtman Josef Pavel už absolvoval několik
schůzek, kde se seznámil se strategií
odstátnění letiště.
„My s tímto záměrem souhlasíme,
protože pro rozvoj našeho regionu je
důležitý cestovní ruch, takže mezinárodní letiště je pro nás velmi důležité. Navíc
ze strukturálních fondů Evropské unie je
možné získat dotace na regionální letiště, avšak v žádném případě na letiště
státní,“ vysvětluje hejtman důvody, proč
se kraj možnost převzetí letiště zajímá.
Převod letiště musí schválit parlament.
Zatím ale není jasné, zda k tomu bude
nuté schválit samostatný zákon či zda
postačí pouze doplnit stávající zákon
o převodu majetku ze státu na kraje. Způsob, jakým kraj bude letiště provozovat,
záleží na rozhodnutí krajských zastupitelů.
Do dvou let od převzetí letiště hodlá
kraj do jeho rozvoje investovat 70 milio-

nů korun. Do roku 2006 by chtěl zrekonstruovat živičný povrch přistávací
dráhy a také světelné zabezpečovací zařízení letiště.
„Náklady na opravu 19 let starého živičného krytu dráhy jsou odhadovány na 15
až 30 milionů korun, světelné zabezpečo2001 - odbaveno 21 748 cestujících
2002 - odbaveno 19 168 cestujících
2002 - odbaveno 3 600 letadel

vací zařízení je třeba zrekonstruovat kvůli
zlepšení letových podmínek při zhoršeném počasí,“ dodává Josef Pavel.
S tím souvisí i výstavba sestupového
majáku. Celkové náklady jsou odhadovány na 20 až 40 milionů korun. V souvislosti se vstupem České republiky do
Evropské unie bude třeba provést také
drobné úpravy v odbavovací hale.
„Přijdou přibližně na 200 tisíc korun
a umožní členit cestující podle toho, zda
pocházejí z členských zemí EU či nikoliv,“
objasňuje hejtman.

Ještě letos bude za 5,5 milionu korun
dokončeno oplocení letiště a zrekonstruována kotelna. Tři miliony korun hodlá
kraj investovat i do obnovy hasičských
vozů na letišti.
„Do roku 2010 plánujeme prodloužení
přistávací dráhy o 500 metrů, aby na
letišti mohla přistávat a vzlétat i větší
letadla. Náklady odhadujeme na 200 až
300 milionů. Byli bychom rádi, kdyby se
administrativu spojenou s převodem
letiště podařilo vyřešit k 1.1. 2004,“ uzavírá hejtman.
Roční obrat letiště je kolem 30 milionů
korun, hospodaří se ztrátou v řádu maximálně statisíců korun. Letiště má nový
odbavovací terminál za 17 milionů korun
a navigační věž za 60 milionů korun.
Další jednání o převodu letiště na kraj
se uskuteční na Ministerstvu dopravy
v září a zúčastní se ho také zástupci krajů
Jihomoravského a Moravskoslezského.
Tyto kraje mají od státu převzít letiště
v Brně - Tuřanech a v Ostravě - Mošnově.
HAD

Romové dostanou peníze
Karlovy Vary – Milion padesát
tisíc dostanou od státu na své aktivity romská sdružení v Karlovarském kraji. Čtvrt milionu přijde na krajský
účet, zbylých osm set
tisíc korun převede
vláda na konkrétní
sdružení.

„Krajská
rada
navrhla vytvořit osnovu, podle které by se
finanční prostředky
přerozdělovaly. Nelze je
totiž použít například na
investiční akce nebo
pořádání kulturních
a společenských akcí“
říká uvolněná členka
Rady Karlovarského kraje Ellen
Volavková.
V kraji se romskou otázkou
zabývá dvaatřicet sdružení, konkrétní projekty však poslalo podle
Volavkové pouze čtrnáct z nich.

„Řada z nich navíc směřovala ského sdružení Ladislava Bílého
právě na kulturně-společenské upotřebí peníze na obě aktivity.
akce, takže jsme jim nemohli vyho- Poradna totiž slouží lidem z celého
kraje, terénní pracovníci
působí pouze na území
Karlových Varů.
Romské
občanské
sdružení žádalo původně
pro poradnu a čtyři terénní pracovníky 1,6 milionu
korun. Podle Bílého i za
poloviční dotaci dokáží
realizovat projekty, na
které jim chyběly peníze.
O peníze, které stát
převedl na Karlovarský
kraj se podělí další sdružení.
Ilustrační foto Internet
„Nejvíc peněz, celkem
118 000 Kč z celkových
vět: upřesňuje Ellen Volavková.
250 000 poputuje do Nejdku, o zbyOsm set tisíc korun, které pře- tek se rozdělí sdružení v Kynšperrozdělila Rada vlády České republi- ku, Chodově, Chebu, Ostrově
ky, dostala karlovarská Občanská a Krajkové“ doplňuje uvolněná
poradna na provoz a terénní práce. členka rady Ellen Volavková.
RED
Podle předsedy Romského občan-

Lidé s infarktem najdou příští
rok už pomoc ve svém kraji
Karlovy Vary - Špičkové kardiologické pracoviště,
které bude zachraňovat životy lidem postiženým
infarktem, vybuduje v příštím roce nemocnice
v Karlových Varech. Kardiointervenční centrum za
40 milionů korun bude sloužit obyvatelům celého
Karlovarského kraje. Dosud musí záchranáři pacienty s infarktem z Karlovarského kraje převážet
do specializovaných zařízení ve vzdálených
nemocnicích.

Zařízení, které poskytuje akutní péči lidem stiženým infarktem a dalšími srdečními onemocněními,
dosud nejzápadnějšímu cípu republiky na rozdíl od
jiných regionů chybí. Pacienti musejí být převáženi do
90 kilometrů vzdálené Plzně, případně až do Prahy.

Náměstek karlovarského hejtmana Petr Horký
potvrzuje, že v současné době se prosazuje trend
převážet co nejvíce nemocných s infarkty právě do
obdobných center.
"Pokud se člověk s infarktem dostane na operační stůl do 90 minut, je velká naděje, že přežije
a že přežije bez velkých následků," dodává
Horký.
Centrum by ze tří čtvrtin měla uhradit státní
dotace, zbylých deset milionů korun zaplatí karlovarská nemocnice z vlastního rozpočtu. Zařízení
by mělo mít až pět lůžek, pracovat v něm budou tři
lékaři a několik zdravotních sester. Zařízení by
mohlo provést až 1200 zákroků ročně.
RED

www.kr-karlovarsky.cz

Evropské regiony mohou čerpat dotace na rozvoj svých
letišť z Kohezního fondu
Evropské unie (Cohesion
Fund). Byl zřízen v roce 1993
k poskytování pomoci hospodářsky slabším členským
zemím EU Irsku, Portugalsku,
Řecku a Španělsku. Kohezní
fond financuje projekty ve
sféře životního prostředí
a transevropských dopravních
sítí. Na rozdíl od strukturálních fondů Evropské unie
neposkytuje KF částečné
financování programů, ale
přímo financuje jasně definované projekty.

Slovo zastupitele

S

nahou krajských zastupitelů by mělo být rozvíjení
našeho regionu. Na mnoha
místech kraje se potýkáme s nejrůznějšími problémy, které je
třeba rychle řešit. Jedním z míst,
které nelze opomíjet je dominanta našeho kraje – horský hotel
na vrcholu Klínovce, který
v posledních dvaceti létech ztratil na svém lesku. Vlastní hotelový komplex a jeho nejbližší okolí
připomíná dnes svou devastací
Ing. Jan Horník (Čtyřkoalice) spíše opuštěné vojenské cvičišzastupitel tě, než turistické místo hodné
návštěvy.
omineme-li dobu před rokem 1990, kdy se do vlastních
nemovitostí neinvestovalo a pouze se prováděly nejnutnější
opravy, bylo pro Klínovec rozhodující jeho předání městu
Jáchymov, jako historický majetek, jeho následný pronájem městem a nakonec jeho privatizace. Od tohoto okamžiku se již neprováděli žádné opravy a jen minimální údržba a celý soubor nemovitostí se stal předmětem spekulativních transakcí, na nichž chtěl
každý jenom vydělat, takže se jejich cena vyšplhala až na astronomických 180 miliónů Kč. Přestože především zahraničních investorů bylo nespočet, vložení jejich investic do Klínovce nakonec
vždy vzdali, z obavy jejich návratnosti popř. úplné ztráty. Po dvou
letech neúspěšných snah vlastníka hotelu, společnosti MOON, a.s.
něco smysluplného s Klínovcem podniknout, nastal okamžik rozhodnutí majitelů akcií, jednotlivé pozemky rozparcelovat a prodat
tak celý vrchol popř. i objekty po jednotlivých částech.
ako poslední pokus společnosti MOON, a.s. udržet kopec
v celistvosti, bylo osloveno Město Jáchymov a následně i Obec
Boží Dar, zda-li nemají zájem o koupi Klínovce jako celku. Po
mnoha jednáních a zjišťování všech potřebných skutečností zastupitelé Božího Daru rozhodli o tom, že obec hotelový komplex koupí, a
to prostřednictvím společnosti „Služby Boží Dar s.r.o.“, jejímž je
obec jediným společníkem, za celkovou kupní cenu 14 080 000 Kč.
arlovarský kraj, ale především jeho návštěvníci se tak
mohou těšit, že kdysi vyhlášený hotel na vrcholu Klínovce
opět začne poskytovat služby a přiláká pro rozvoj cestovního ruchu tolik potřebné turisty. A právě návštěvníci by měli zjistit,
že Karlovarský kraj je ideálním místem pro odpočinek, ať už
v některých z našich vyhlášených lázní, či při návštěvách přírodních a kulturních památek, kterých je v našem regionu velké
množství a o jejichž rozvoj kraj usiluje. Navíc pohled na krásnou
krajinu Karlovarského kraje z hotelu Klínovec za to stojí.
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Malotřídky ještě existují

Karlovarský kraj – Někteří žáci v kraji stále navštěvují školy s malotřídkami. Ty mají ale velké ekonomické problémy a hrozí jim, že v příštím školním roce zaniknou. Náměstek hejtmana pro oblast
školství Petr Horký k tomu říká: „Situace je kritická zejména v těch školách, kde klesl počet žáků
pod průměr 17. Existenční problémy má v kraji
téměř dvacet škol.“Ministerstvo školství by mělo
rozhodnout o výjimkách nutných k jejich provozu.

Kraj dostal od
státu 816 milionů korun na
provoz obecního školství.
Tyto peníze
také
beze
zbytku mezi
školská zařízení rozdělil
na rozdíl od
jiných krajů,
kde tyto prostředky byly
k r á c e n y.
V celém kraji
bylo letos zrušeno
devět
procent školských zařízení, což je hluboko pod
šestatřiceti procenty celorepublikového průměru.
„Náš kraj nepočítá s tím, že by finančně podporoval
školská zařízení v kritickém stavu. Škol je totiž víc,
než kolik by jich na současný počet žáků mělo být“
konstatuje Petr Horký. O dalším osudu malotřídek
by měly rozhodnout obce. Žádná z těch, které jsou
zřizovateli základních škol, ale zatím o pomoc
RED
nepožádala.

Letošní rok bude zlomový
Milí žáci a studenti,vážení
rodiče, kolegové a obyvatelé
Karlovarského kraje,

středních škol. Prvořadým cílem
je zvýšit kvalitu výuky a umožnit
školám účinně se podílet na přípravě našich studentů pro život.
Velkým nedostatkem našeho
kraje je omezená nabídka vysokoškolského vzdělání. Činíme
důležité kroky k tomu, aby již
v akademickém roce 2004/2005
se tato nabídka zvýšila.
Je mi líto, že tento školní rok
začínáme stávkou pedagogických pracovníků, ke které se připojila i část škol našeho kraje.
Osobně považuji stávku za
jeden z posledních prostředků
k dosažení cílů a jsem si téměř
jist, že doposud nebyly využity
všechny možnosti vyjednávání.
Přesto věřím a doufám, že tato
stávka nikterak nenaruší úspěšný start do nového školního
roku, a že se podmínky pro
práci pedagogů budou i nadále
zlepšovat.
Vážení přátelé, do nadcháze-

tímto měsícem začíná skutečně historicky významný školní
rok. Na jeho konci se Česká
republika stane plnoprávním
členem Evropské unie a tím se
završí demokratizační proces
nastartovaný již před čtrnácti
lety. Jsem přesvědčen, že to je
šance zejména pro vás, nastupující generaci. Možnosti, které
členství v Evropské unii nabízí,
využijete ale jen tehdy, pokud
na to budete připraveni zejména co se týká cizích jazyků
a informačních technologií.
Nezapomínejte, že škola vám
nabízí pouze pomocnou ruku,
ale zájem byste měli projevit
především vy sami.
Karlovarský kraj v minulém
školním roce přikročil k realizaci významných změn v oblasti

RNDr. Petr Horký (ČSSD)
náměstek hejtmana

jícího školního roku bych chtěl
popřát žákům a studentům píli
a vytrvalost, kolegům a rodičům pak především velkou
dávku trpělivosti a pochopení
ve společné cestě za poznáním.
RNDr. PETR HORKÝ
NÁMĚSTEK HEJTMANA PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

Kvalitní školství je jednou z priorit

Internet proti drogám
dokončení ze strany 1

dokončení ze strany 1

Dále se zde musí objevit analýzy slabých a silných stránek koncepce, konkretizace cílů pro jednotlivé oblasti a dlouhodobé i krátkodobé plánování,“ vysvětluje Markéta Pagáčová.
Podle odborníků má užívání drog své kořeny už v rodinném prostředí. Děti, kterým chybí řád, nebo nevědí, jak jinak trávit volný čas,
často s drogami experimentují, což může skončit i závislostí.
Za součást protidrogové prevence lze podle tiskového mluvčího
krajského úřadu Tomáše Svobody považovat i soutěž O hejtmanský
mobil, jejíž 2. ročník se konal o letošních prázdninách.
„Přesto, že jde především o soutěž výtvarnou, desítka soutěžních
úkolů má děti hlavně zabavit a naučit je pracovat s internetem. První
cenu, mobilní telefon, předá vítězi po prázdninách na slavnostním
vyhlášení výsledků osobně hejtman Josef Pavel,“ upřesňuje Tomáš
Svoboda.

Zbývající tři projekty budou krajští radní schvalovat na podzim.
Kraj se v nich zaměří na rozložení
oborů odborných škol v regionu.
To by mělo odpovídat potřebám
úřadů práce.
„Musím říct, že spolupráce
s úřady práce je velice dobrá
a s určitým časovým prodlením
budeme schopni na potřeby trhu
práce reagovat. I z toho důvodu
už jsme na několika desítkách
škol v posledních dvou letech
zrušili některé obory a naopak
jsme založili některé nové,“ říká

RED

k dalšímu z projektů náměstek
Horký. Podle něj se zřejmě také
sníží počet některých školských
zařízení zřizovaných krajem. Toto
opatření by nemělo omezit šíři
nabídky jednotlivých oborů, ale
ušetřit peníze pro další rozvoj
školství. Zlepšit by se mělo zejména využití nemovitostí a nakládání
s finančními prostředky.
Kromě rozvoje školství má
v krajské koncepci své místo i evaluace a monitorování kvality vzdělání.
„Evaluace, neboli měření kvality
vzdělávání jednotlivých škol, je

velmi problematické, nicméně se
mu neubráníme. Ačkoliv se v tržním prostředí snažíme žít už více
než třináct let, dodnes kromě osobních referencí nenajdeme jiné kvalitní reference potřebné při rozhodování, kam své dítě poslat studovat,“ vysvětluje Petr Horký. Jednou
z možností je srovnání s jinou školou stejného typu a oboru. Karlovarský kraj ale nabízí nejenom
standardní školy typu gymnázií,
průmyslových škol, obchodních
akademií a učilišť jako ostatní
kraje, ale i speciální obory.
„V našem kraji mohou děti stu-

dovat také keramiku, sklářství,
výrobu hudebních nástrojů, hotelnictví či turismus, kde by evaluace
a monitoring měly ukázat, jakou
kvalitu poskytují školy i v těchto
speciálních oborech. Na měření
kvality vzdělávání v těchto oborech
by měly kraje spolupracovat,“ doplňuje náměstek.
Aby se kraj při školské reformě
nespoléhal pouze na subjektivní
pohled zřizovatele, nechal si zpracovat i objektivní studii nezávislým
zpracovatelem, který tvořil dlouhodobé záměry také pro ostatní
DAVID HRDINA
kraje.

Představujeme...Odbor Školství

PaedDr. Karel Černík
vedoucí odboru
Karlovy Vary - Odbor školství Krajského úřadu Karlovarského kraje
má tři oddělení a zaměstnává 25
lidí. Ty má na starosti vedoucí odboru PaeDr. Karel Černík. Odbor školství uvádí do života jednotlivé projekty dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, který
na jaře schválilo zastupitelstvo.

„Radou bylo zatím schváleno
několik realizačních projektů. Jeden
z nich se zabývá převodem zřizovatelských funkcí z kraje na obce
u některých škol a školských zařízení. V kraji je totiž určitá anomálie.
Tady se slučovaly tři okresy a každý
z nich fungoval jinak. My máme
systém školství v kraji sjednotit,“
říká vedoucí odboru Karel Černík.
Například z devatenácti základních uměleckých škol v regionu čtrnáct zřizují obce, zřizovatelem zbývajících pěti je kraj. Záměrem kraje
v případě těchto škol je převést zřizovatelské funkce na obce. Obdobná situace je u domů dětí a mládeže
a u zvláštních škol.
„Dalším projektem je posílení
gymnaziálního vzdělávání na Sokolovsku, kde to zatím je velice špatné.
Z absolventů pátých tříd základních
škol má v tomto regionu šanci
pokračovat v primě víceletého gymnázia každý jedenačtyřicátý žák, na
Karlovarsku každý dvanáctý a na
Chebsku každý sedmý žák. Ta disproporce je obrovská,“ poukazuje
Karel Černík.
Třetím projektem chce kraj vyře-

šit komplikace se školami v přírodě.
Kraj zřizuje dvě školy v přírodě jednu v Trhanově na Domažlicku
a druhou ve Stříbrné u Kraslic. Obě
školy nesídlí v budovách kraje, ale
státu.
„Kraj by nemohl tyto budovy získat do majetku a musel by být
v nájmu. Navíc do těchto škol jezdily většinou děti jiných regionů.
Takže kraj do konce roku tyto
školy zruší, čeká jen na souhlas
ministerstva školství,“ vysvětluje
situaci kolem škol v přírodě vedoucí odboru.
Dalším úkolem, kterým se rozpočtu dostává dotace pro zřizo- brát a chudým dávat. Například
odbor zabývá, je evaluace, neboli vatele škol, tedy obce, kterým podlimitní školy v malých obcích
měření kvality vzdělávání na jedno- peníze přerozděluje podle klíče, dostanou peníze na počet žáků,
tlivých středních školách.
daného počtem žáků. Počet žáků což nemusí na provoz školy stačit.
„Byli bychom rádi, aby co nejví- každoročně klesá a ve školách Část přímých nákladů tak musí
ce škol dělalo přijímací zkoušky vzniká přezaměstnanost. To si obce dofinancovat ze svého rozpoformou didaktických testů, tedy musí podle Karla Černíka uvědo- čtu a to je pro malé obce často proobdobně jako
blém,“ vysvětluje
připravované
Karel Černík.
Kraj přerozděluje ročně do základních škol 1,8 miliardy Kč
státní maturity.
Navíc všechny
ze státních prostředků
Tak se nejsnáze
školy musely přejít
Do středních škol přerozděluje 800 milionů Kč
pozná, s jakými Z krajského rozpočtu investuje do středních škol 160 milionů Kč na vlastní právní
vědomostmi
subjektivitu a zřižák na školu přichází ze základní mit především obce, které zovatelé museli navýšit mzdy
školy a jak se v průběhu studia v mnoha případech bojují o to, aby pedagogům, což stálo obce další
vzdělá. To by ukázala právě jednot- na provoz škol získaly potřebné peníze navíc. Kraj v letošním roce
ná státní maturita,“ doplňuje Karel finance.
měl pro školství malou finanční
Černík.
„My nemůžeme státní peníze rezervu, kterou po pečlivém uváProvoz základních škol kraj pří- přerozdělovat „jánošíkovským“ žení rozdělil obcím, jejichž školy
liš ovlivňovat nemůže. Ze státního způsobem, tedy bohatým školám měly nedostatek peněz.

Stavební akce ve školství

realizované krajem v roce 2003
Střední odborné učiliště zemědělské
Toužim

Kompletní rekonstrukce kuchyně
dle požadavků nové legislativy

Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov

Oprava sociálních zařízení
včetně nových rozvodů ZTI

2,2 mil. Kč

Střední odborná škola
a Domov mládeže Kynšperk nad Ohří

Stavba zděných bytových
jader

1,6 mil. Kč

Hotelová škola
Mariánské lázně
Střední odborné učiliště
a Domov mládeže Mariánské Lázně

6,1mil.

Kompletní rekonstrukce školní
1,5 mil. Kč
cvičné kuchyně dle nové legislativy
Oprava původních
dřevěných podlah

www.kr-karlovarsky.cz

1,3 mil. Kč

Počet vysokých
škol vzroste
Karlovy Vary - Možnosti vysokoškolského studia v Karlovarském kraji jsou nedostatečné. V kraji nemá sídlo žádná veřejná
vysoká škola, vysokoškolské studium v regionu nabízí pouze
soukromá vysoká škola v Karlových Varech, ekonomická
fakulta plzeňské Západočeské univerzity v Chebu a pobočka
lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Mariánských Lázních.
„Tato nabídka je sice důležitá, ale nedostatečná. Proto od
letošního roku jednáme se dvěma vysokými školami o možnostech zřízení jejich poboček v kraji, protože založení samostatné veřejné vysoké školy vidím v tuto chvíli jako nereálné,
zejména z finančních důvodů,“ říká náměstek hejtmana Petr
Horký. V kraji podle něj chybí vysokoškolsky vzdělaní učitelé
základních a středních škol a strojaři. Tuto situaci by měla zlepšit spolupráce se strojní fakultou Západočeské univerzity
v Plzni a pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Západočeská univerzita už nyní umožňuje v kraji studium budoucím
ekonomům a má zájem na další spolupráci. Ta by mohla začít
už v akademickém roce 2004 - 5. Ve stejném roce by měla své
brány otevřít také fakulta pedagogická UK.
„Jedním z důvodů, proč jsme se obrátili na Univerzitu Karlovu a ne na bližší vysoké školy, je ten, že její pedagogická fakulta vyučuje v celém spektru předmětů základních a středních
škol a je tedy schopna nám ušít na míru ty obory, které potřebujeme,“ vysvětluje náměstek Horký.
Rozšíření možností vysokoškolského studia by nemělo kraj
finančně zatížit, protože vysoké školy jsou financovány ze státních peněz. Kraj by se měl například podílet na hledání prostor
HAD
pro stravování a ubytování studentů.

Školství čekají úspory
Karlovarský kraj - Karlovarský kraj bezezbytku rozdělil
mezi školy v regionu všech
816 milionů korun, které na
provoz obecního školství získal od státu. Liší se tak od
jiných krajů, které tyto prostředky krátily. Přesto školství v kraji úsporná opatření
neminou. „Náš kraj nepočítá
s tím, že by finančně podporoval školská zařízení v kritickém stavu. Škol je totiž víc,
než kolik by jich na současný
počet žáků mělo být,“ říká
náměstek hejtmana pro
oblast školství Petr Horký.
Uzavření zatím postihlo
v Karlovarském kraji nesrovnatelně méně školských zařízení než ve zbytku republiky -

pouze devět procent ve srovnání s 36 procenty celostátního průměru.
Zánik hrozí zejména malotřídkám, které mají velké ekonomické problémy. „Situace
je kritická zejména v těch
školách, kde počet žáků ve
třídě poklesl pod průměr 17,“
poukazuje Horký. Existenční
problémy podle něj má v kraji
17 škol. Jejich další osud závisí na tom, zda jim ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělí výjimku k provozu. Rozhodnutí záleží také
na obcích. Žádná z těch, které
jsou zřizovateli základních
škol, však zatím o pomoc
nepožádala.
RED
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Nepřetržitá diskuse o zdravotnictví v USA Nové sanitky v kraji
Hejtman Karlovarského kraje
Josef Pavel se 11. srpna vrátil
do úřadu po třítýdenním pracovním pobytu v USA. Návštěvnické programy pro české
zástupce ministerstev, parlamentu, senátu a krajů, které fungují
už několik let, jsou na základě
pozvání americké vlády financovány ministerstvem zahraničí
USA v ČR.

„Náš pracovní program ve Spojených státech amerických se
dotýkal především oblastí školství, vzdělávání, zdravotnictví,
financování úrovní tamější samosprávy a vztahů federální správy
se správou státní a městské úrovně.
Seznamovali jsme se i s problematikou rozvoje území, neziskových organizací a soužití
národnostních menšin,“ ilustruje
Josef Pavel program návštěvy
pěti českých hejtmanů za oceánem.
V USA, kde žije řada národů,
národností a národnostních menšin, oceňuje hejtman velkou toleranci společnosti. To, jak zajišťuje všem stejnou měrou základní
vzdělání a základní zdravotní
péči.

„Podnětné bylo
seznámení s nepřetržitou
diskusí
o zajišťování bezplatné standardní
zdravotní
péče
a zdravotní péče
s finanční spoluúčastí
pacienta.
Financování základní lékařské péče na
slušné úrovni se
neustále mění na
základě finančních
možností pružně se
měnícího daňového
systému.
Diskuse o financování zdravotnictví
musí proběhnout
i u nás. V USA jsme
viděli, že jsou
o něco dál, že naše
problémy už mají za
sebou a že už některé problémy ve Nemocnice v Portlandu ve státě Oregon, na foto jsou zleva Miloš Vystrčil, 1. náměstek hejtmana
zdravotnictví doká- Kraje Vysočina, Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje a Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje.
ží předvídat. U nás
se tomuto stavu zatím nejvíc blí- záchranná služba, která pracuje
„Návštěva USA byla rozhodně
žíme ve sféře stomatologické s odborně proškoleným střed- zajímavá, podnětná a inspirativní.
zdravotní péče,“ říká hejtman.
ním zdravotnickým personá- Při našich dalších rozhodováních
V USA neznají podle hejtma- lem. Ten má za úkol pacienta máme díky novým poznatkům,
na lékařskou službu pr vní stabilizovat a transportovat jej o čem přemýšlet,“ uzavírá Josef
pomoci. K pacientům dojíždí do nemocnice.
Pavel.

Na ozařování pacienti
už nemusí mimo kraj

Náklady na urychlovač

dokončení ze strany 1

Podobný simulátor pracuje
kromě Chebu ještě v Ostravě, kde
se chebští lékaři zaučovali.
Nemocnice chce v budoucnu
služby nového radioonkologického oddělení nabídnout i pacientům

38 mil. Kč
21 mil. Kč
14 mil. Kč
11 mil. Kč

ze sousední SRN. Německá klientela by rozpočet nemocnice značně
vylepšila. Investici za 84 milionů
korun, na kterou přispěl i Karlovarský kraj a město Cheb, bude
nemocnice splácet do roku 2007.

„Nové typy Volkswagenů vhodné ke zdravotnické úpravě
v letošním roce určitě nebudou.
Krajská rada 21.8. 2003 rozhodla
o novém výběrovém řízení na
nákup třikrát dvou vozů od jiných

lů, z jejichž nabídky vybere tu nejvýhodnější.
„Jsem přesvědčen, že nové
sanitky budou na území kraje jezdit ještě v letošním roce,“ dodává
náměstek Horký.

Dluhy nemocnic se možná zmenší
Ministerstva jsou připravena po provedení auditu alespoň částečně nemocnice oddlužit
Karlovarský kraj - Poklidnou
letní informační hladinu rozbouřila zpráva o možnosti
uhrazení části dluhů bývalých
okresních nemocnic ze strany
ministerstev financí a zdravotnictví. Dluhy vzniklé v době,
kdy zřizovatelem těchto
nemocnic byl stát, mají různý
původ. Potýká se s nimi i Karlovarský kraj.

Lineární urychlovač
Programové vybavení
Počítačový tomograf + simulátor
Stavební úpravy a ostatní náklady

Karlovarský kraj
výrobců. Máme
- Osm nových
zájem na tom, aby
nové sanitní vozy
sanitních vozů
začaly jezdit v kraji
nakoupí Karloco nejdřív. Sedmý
varský kraj.
vůz už se pro RZS
Zastupitelé
v
Karlových
o obnovení
Varech staví, jeho
autoparku
nákup
bude
finanzáchranné služcovat kraj a sponby za 24 miliozor. Osmý vůz, rovnů korun rozněž pro karlovarhodli už letos
skou záchranku,
v dubnu. Původbude
zakoupen
ně měly být
později, už
k výrobě
Dva vozy získá RZS Cheb
z
řady
nových saninových vozů
Dva vozy získá RZS Sokolov
VW,“ upřestek použity
Dva vozy získá RZS Karlovy Vary
ňuje náměspodvozky
Zbylé dvě sanitky kraj postupně
tek hejtmana
automobilky
pro zdravotdokoupí pro RZS Karlovy Vary
Volkswagen,
tento typ ale Celkem investice za 24 milionů korun nictví Petr
Horký.
automobilka
Vzhledem
přestala vyrábět. Kraj tak musel
ke členitosti kraje by nové sanitní
výběrové řízení zrušit a začal
vozy měly být vybaveny náhojednat o jiných variantách pořínem na všechna čtyři kola. Kraj
zení sanit.
oslovil celkem jedenáct dodavate-

„Například chebská nemocnice má zhruba 55 milionů korun
dluhů na sociálním zabezpečení, což je dluh vůči státu, nikoliv
vůči dodavatelům, jak tomu je
ve většině ostatních případů
v České republice. K tomu se
nabalilo penále překračující 100
milionů korun,“ vypočítává
náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví RNDr. Petr Horký.
Ministerstva zdravotnictví
a financí jsou připravena
nemocnice částečně oddlužit,
požadují ale splnění řady podmínek. Jednou z nich je sestavení auditu nemocnic. Tuto
podmínku Karlovarský kraj
v případě svých tří nemocnic
splnil jako první z celé republiky. Stejně tak už splnil podmínku, že v době oddlužení zůstanou nemocnice příspěvkovými
organizacemi. Zbývajícími pod-

mínkami ještě bylo schválení oddělení v krajských nemocnizdravotního plánu Karlovarské- cích. Podle náměstka Horkého
ho kraje a plánu restrukturali- se jedná o kožní oddělení
zace akutní lůžkové péče.
v Sokolově, oční oddělení
„Nelíbí se mi, že paní minist- v Chebu a lůžkové oddělení
ryně Součková podmiňuje jed- ORL v Sokolově.
nání o částečném oddlužení
„To, že tato oddělení budou
chebské
zrušena,
nemocnice Přijetím všech podmínek ministerstva n e z n a m e zdravotnictví
dal
Karlovarský
kraj
schválením
ná, že pacizdravotní- jasně najevo, že neuvažuje o rušení e n t i
žádné z nemocnic v regionu.
ho plánu
z daných
kraje a při- Chce udržet nejen tři své nemocnice, o b l a s t í
jetím doku- ale počítá i s nemocnicemi v Ostrově budou bez
m e n t u
lékařské
a Mariánských Lázních.
o restruktup é č e .
ralizaci lůžkové části,“ říká hejt- Zůstanou tam ordinace a miniman Josef Pavel a pokračuje: mální počet lůžek pro akutní
„Nám přijetí těchto dokumentů případy, než bude možné přeneukládá žádná právní norma vézt pacienta na standardní
ani předpis. Děláme to hlavně oddělení. Všechny ostatní
v rámci dobré komunikace změny budou rovnoměrně rozs Ministerstvem zdravotnictví loženy po celém kraji, to znaa věříme, že paní ministryně mená, že dojde k poklesu lůžek
dodrží své slovo a po přijetí na gynekologických, dětských
těchto dokumentů urychleně a chirurgických odděleních, ale
přistoupí k jednání o dluzích.“
plošně v celém kraji.“
Zastupitelé kraje na mimoPodle náměstka Horkého
řádném jednání 21.8. 2003 redukce akutních lůžek nezůschválili
zdravotní
plán stane bez náhrady. Vzniknout
i restrukturalizaci lůžek. Oddlu- by měla lůžka následné péče,
žení nemocnic by tedy nemělo rehabilitační a v neposlední
stát nic v cestě. Přijetí těchto řadě i chybějící lůžka hospicovépodmínek znamená například ho typu.
zrušení 103 lůžek akutní péče.
„Touto restrukturalizací by se
Budou zrušena tři lůžková nemělo změnit množství zdra-

votnických výkonů, neměla by
se tedy změnit ani příjmová
položka. Naopak by příjmy měly
vzrůst za výkony u lůžek následné péče,“ vysvětluje Petr Horký.
Ten už v polovině srpna na
Ministerstvu
zdravotnictví
dojednával postup, jak nemocnice oddlužovat.
„Vlastně jsme předjednávali,
co je potřeba k tomu, aby naše
nemocnice byly oddluženy.
Došli jsme výpočtem k tomu, že
závazky z obchodního styku
byly k 1.1. 2003 něco přes sedmdesát milionů korun. V souladu
s usnesením vlády je maximální
možná výše oddlužení prostřednictvím České konsolidační
agentury něco přes třicet pět
milionů korun,“ vysvětluje Petr
Horký a dodává: „Se zbývajícími
dluhy z obchodního styku už
bychom si měli v průběhu
následujících let poradit tak, aby
to neohrozilo chod nemocnic.
Jiná situace je kolem dluhů
chebské nemocnice. Česká konsolidační agentura nemůže řešit
jiné dluhy, než z obchodního
styku. Dluhy na sociálním pojištění, které vznikly v Chebu, se
tak do programu oddlužení
bývalých okresních nemocnic
nedostanou,“ uzavírá náměstek
Horký.

HAD

Autobusoví dopravci z celé Evropy navštíví náš kraj
Karlovy Vary – Krajské město bude v dubnu
2004 hostit výroční 53. zasedání Mezinárodního
sdružení podnikatelů v autobusové turistice
(RDA). Představitelé Karlovarského kraje doufají,
že příjezd několika stovek zástupců dopravních
společností a cestovních kanceláří z celé Evropy
výrazně přispěje k rozvoji cestovního ruchu
v regionu.

významných památek, lázeňských měst a dalších pamětihodností.
„Ukážeme například hrad a historické město
Loket, zámky v Bečově a Kynžvartu, a lázeňská
místa. Pro delegáty budou nachystány i exkurze
do významných podniků v kraji, například porcelánek či světoznámé sklárny Moser,“ dodává
hejtman.
Karlovarský kraj přikládá rozvoji a prohlubo„O přípravě programu výročvání vztahů s německými
ní konference v Karlových
cestovními
kancelářemi
Příští setkání dopravců
Varech se vedla dvě závěrečná proběhne v Karlových Varech a dopravci velký význam,
jednání včetně dohody o finančneboť
pro
turistický
ruch kraje
v roce 2004
ních záležitostech. Za němecje sousední Německo nejvýkou stranu jsou jednáním pověznamnějším partnerem.
řeni člen představenstva RDA Helge Unruh
„Očekáváme, že příjezd pěti až šesti stovek
a marketingový ředitel RDA Michael Fleischhau- zástupců dopravních společností a cestovních
er. Jednání dopadla oboustrannou shodou,“ infor- kanceláří z celé Evropy výrazně přispěje k rozvomuje šéf kanceláře hejtmana Werner Hauptmann. ji cestovního ruchu v našem kraji. Jsme přesvěd„Uděláme maximum pro to, aby se delegáti čeni, že v turistice a v cestovním ruchu má Kardobře seznámili s příležitostmi, které v cestovním lovarský kraj, co nabízet,“ říká hejtman Josef
ruchu Karlovarský kraj nabízí,“ říká hejtman Pavel.
Josef Pavel.
Na uspořádání výročního zasedání RDA v GH Dohodu o konání výročního zasedání Mezinárodního sdružení podnikatelů v autobusové turistice (RDA) ve dnech
Krajský úřad pro odborníky v autobusové Pupp se bude podílet Karlovarský kraj, město 18. až 21. dubna 2004 v Karlových Varech podepsali 18. srpna v Kolíně nad Rýnem hejtman Karlovarského kraje
dopravě chystá kromě jiného také návštěvu Karlovy Vary a Česká centrála cestovního ruchu. Josef Pavel, prezident RDA Richard Eberhardt a za město Karlovy Vary náměstkyně primátora Jana Petříková.

www.kr-karlovarsky.cz
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Turisty musíme k památkám dovést

Investice
do památek

Karlovarský kraj - Cestovní ruch a lázeňství jsou devizami Karlovarského kraje.
Rozmanitá příroda, množství kulturních
památek a v neposlední řadě také desítky
léčivých pramenů předurčují region
k tomu, aby rozvíjel cestovní ruch, který
přináší užitek všem jeho obyvatelům.
Náměstek hejtmana pro oblast kultury Jiří
Behenský k tomu říká: „Mít v kraji hodně
zajímavých památek ještě neznamená, že
k nám turisté budou jezdit. O našich
pamětihodnostech a místech, zasluhujících
návštěvu, se musí nejprve dozvědět. Turisty zkrátka musíme k památkám dovést.“

Karlovarský kraj – V letošním roce
uvolní Karlovarský kraj na opravy
památek 1,6 milionu korun. O tyto
peníze se rozdělí majitelé těch
památek, kteří uspěli s žádostí
o poskytnutí dotace.

Další výhodou Karlovarského kraje je
podle náměstka hejtmana sousedství se
Spolkovou republikou Německo.
„My máme jako jediný z krajů už podepsanou smlouvu se spolkovou zemí Sasko,
mimo jiné i o kulturní spolupráci. Ta zatím
vypadá tak, že nás naši sousedé zvou na
kulturní akce pořádané v jejich zemi. To
má, jak jinak, i finanční pozadí,“ říká
náměstek Behenský. Výstavy, koncerty,
veletrhy a další akce se německým organizátorům vyplácí, pokud na ně pozvou
návštěvníky z České republiky. „Na přeshraniční spolupráci na poli kulturním
dostávají jako členská země EU dotace,
pokud prokáží, že jimi pořádaná akce měla
přeshraniční dosah. To samé ale začne po
našem vstupu do Evropské unie fungovat
i opačně a obyvatelé Saska by se měli stát
častými hosty kulturních akcí pořádaných
v Karlovarském kraji,“ vysvětluje Jiří
Behenský.
Kraj se snaží těžit i z velké koncentrace
lázní na svém území, která napomáhá rozvoji ozdravného turistického ruchu. Léčení přírodními metodami je velmi populární
a kraj se snaží tohoto trendu využít například při prezentacích na veletrzích cestovního ruchu. Kvalitní zázemí a zkušenosti
balneologických lékařů využívá stále více
lidí z České republiky i zahraničí. To podle
náměstka Behenského oceňují nejen
návštěvníci lázní, ale také místní podnika- Informační tabule upozorňují návštěvníky kraje nejen na významné památky, ale ukazují jim
i cestu do historických center měst a obcí.
telé.

Kraj proto už před dvěma roky investoval
peníze do informačních tabulí, které upozorňují návštěvníky na zajímavá místa,
hrady a zámky. Tabule jsou umístěny tak,
aby návštěvníkům orientaci co nejvíc
usnadnily.
Zapojení kraje do budování informačního
systému se ukázalo jako užitečné. „Jednání
s veřejnoprávními orgány bývají složitá
a z pozice kraje se daří lépe,“ říká náměstek
Behenský a pokračuje: „Když chce například
město instalovat na dálnici nebo silnici informační tabuli, podaří se mu to mnohdy až za
několik let. Kraj to umí mnohem rychleji.“
Vedle informačního servisu může kraj
turistům nabídnout i návštěvu některých
kulturních zařízení, které sám zřizuje.
Kromě krajské knihovny to jsou tři galerie
a také tři muzea.

Ceník inzerce pro noviny KV kraje
Modulová inzerce

Dotace kraje na opravy památek v roce 2003
(uvedeny jsou dotace nad 50 000 Kč)

Hrad Hartenberg
Zřícenina Neuberg
Starý Hrozňatov
Čichalov
Skalná

označení
rozměr
cena

označení
rozměr
cena

Termíny

1/1
281 x 420

1/2
281 x 210

98 000 Kč

49 000 Kč

2s / 4
110 x105

9 590 Kč

uzávěrky

4s / 2
224 x 105

3s / 2
167 x 210

19 530 Kč 29 120 Kč

2s / 8
110 x 50

2s / 16
110 x 20

4 570 Kč

1 830 Kč

a distribuce

3s / 4
167 x105

3s / 8
167 x 50

14 560 Kč

6 940 Kč

2s / 2
110 x 210

19 180 Kč

1s / 2
53 x 210

1s / 4
53 x 105

1s / 8
53 x 50

1s / 16
53 x 20

9 241 Kč

4 360 Kč

2 200 Kč

855 Kč

Ceník inzertních stran

16. 8.

1. 9.

5. stránka (barevná inzertní stránka)

cena * 1

2. 10.

16. 10.

4. stránka (barevná )

cena * 1,2

1. 11.

15. 11.

8. stránka (barevná obálka)

cena * 1,4

1. 12.

15. 12.

1. stránka (barevná obálka)

cena * 1,6

cena za cm

85,- Kč

Inzertní strany
5. stránka (barevná inzertní stránka)
4. stránka (barevná )
8. stránka (barevná obálka)
1. stránka (barevná obálka)

2

Slevy při opakování
cena * 1
cena * 1,2
cena * 1,4
cena * 1,6

3x
6x
9x
12x a více

5%
7%
10%
15%

inzerce

„Dotace jsou určeny především
pro majitele menších památek, kteří
nedosáhnou na programy ministerstva kultury. Ve srovnání s ostatními
kraji jsme uvolnili částku na slušné
úrovni. Některé kraje nepřispívají
na památky ani korunou“ říká
náměstek hejtmana pro oblast kultury Jiří Behenský.
Kraj navíc jedná s ministerstvem
kultury na převedení některých
dotačních titulů. Ty by mohl získat
od roku 2004.
Karlovarský kraj navíc přerozděluje státní dotace z programu regenerace městských památkových
rezervací a zón. Na ty stát vyčlenil
pro letošní rok 10,7 milionu korun.
„O příspěvek státu usiluje celkem
70 předkladatelů projektů, konečné
slovo ale bude mít krajské zastupitelstvo“ říká hejtman Josef Pavel.
O nejvyšší částku ve výši 940
000 Kč usiluje město Ostrov na
obnovu zámeckého parku. Hrad
Loket žádá 790 000 Kč na svoji
obnovu.

Horní Slavkov

záchranné statické zajištění

100 000 Kč

zabezpečení pivovarských sklepů

100 000 Kč

oprava krovu kostela Nejsvětější Trojice

100 000 Kč

obnova krovu kostela Všech Svatých

100 000 Kč

odstranění havarijního stavu památkového domu

100 000 Kč

statické zajištění věže kostela Sv. Jiří

80 000 Kč

obnova hradu a zámku

80 000 Kč

Horní Hrad
Krásné Údolí

oprava krovu kostela Sv. Vavřince

80 000 Kč

Močidlec

oprava kostela Sv. Jakuba Většího

80 000 Kč

Dolní Žandov

oprava mlýnu Salajna

80 000 Kč

Nejdek

obnova křížové cesty

60 000 Kč

Festivaly a kraj si pomáhají
Karlovarský kraj - Kulturní akce a Karlozemí Bavorska a Saska koná od druhé
varský kraj patří neodmyslitelně k sobě.
půlky července již po dvanácté. "ProTo dokládá každoroční konání několika
gram festivalu obsáhne čtyřicet koncertů
festivalů, na které kraj uvolňuje finanční
v nejrůznějších městech všech tří regionů,
které
prostředky.
Karlovarský kraj letos obdržel 250 žádostí d o p r o v á z í
Velkou
popularitu si o dotace a uvolnil z rozpočtu pro rok 2003 zhruba dvav posledních celkem 4,3 milionu Kč, o které se podělily: cet výstav,
ať už výtvar◆
létech vybuMezinárodní filmový festival
ných nebo
◆
doval
Festival Uprostřed Evropy
fotografic◆
hudební fesLoketské kulturní léto
kých. Celá
◆
tival LoketMezinárodní jazzový festival
akce potrvá
◆
ské kulturní
Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
do poloviny
léto. V čeru 37 subjektů, které dostaly granty na kulturní akce září," upřesvenci zazněňuje
Jiří
ly v loketBehenský.
ském přírodním amfiteátru tři operní
Milovníky vážné hudby potěšil v pořaskvosty - Rusalka, Carmen a Nabucco.
dí již 44. ročník Chopinova klavírního

"Letos organizátorům i divákům přálo
počasí, takže všechna představení byla
vyprodána," říká náměstek hejtmana pro
kulturu Jiří Behenský.
Další významnou akcí je festival Uprostřed Evropy, který se na území Karlovarského kraje a sousedních spolkových

festivalu, který se tradičně konal na
konci srpna v Mariánských Lázních.
Podle náměstka hejtmana jsou podobné
kulturní akce pro kraj velmi důležité.
"Jestliže chceme být krajem cestovního ruchu a lázeňství, musíme podobné
akce podporovat, a to i finančně," dodává náměstek hejtmana.

Vážení čtenáři, chcete-li nám napsat, je Vám k dispozici
adresa naší redakce ve tvaru:
Karlovarský kraj - redakce,
Husova 29, 301 00 Plzeň
nebo e-mail: plzen@consultants.cz

Měsíčník Krajského úřadu Karlovarského kraje
vydává Krajský úřad Karlovarského kraje ve vydavatelství 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
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
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I nformace

KARLOVARSKÝ KRAJ

Hejtman v regionu

z úřadu

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)
IČO: 70891168, DIČ: 128 - 70891168
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Praha, pobočka Karlovy Vary
č. ú. 27 - 5622800267 / 0100


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


zástupce ředitele Krajského úřadu
pro výkon státní správy
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz


zástupce ředitele Krajského úřadu
pro příspěvkové organizace
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 196
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz


V Aši se hejtman setkal nejen s občany města, ale zavítal i do místních firem.
Návštěvou Aše zahájil hejtman Karlovarského kraje
JUDr. Josef Pavel diskusní turné po kraji. Aš se stala
první ze sedmi obcí s rozšířenou působností, kde hejtman diskutoval s občany na téma vzniku krajů a jejich
kompetencí.

Při návštěvě Škody Ostrov si hejtman prohlédl výrobní halu na trolejbusy.

covat základní školy, o sdružování základních škol z několika obcí, o školních autobusech pro děti i o finančních
aspektech společných škol“ konstatuje Josef Pavel. Ten se
také zajímal o zahájení prací na silničním obchvatu, který

mířila k fungování a kompetencím krajského úřadu. Diskuse se studenty byla velmi poučná a chci v setkávání
s mladou generací pokračovat i při dalších návštěvách,“
uvedl Josef Pavel.
Ten při návštěvě Ostrova nezapomněl ani na
Krajské investice do oprav komunikací kdysi největšího zaměstnavatele ve městě
„Zajímají mě problémy v našem regionu
i okolí a tradičního výrobce trolejbusů, na ostSilnice II. třídy Boží Dar – Vejprty
5 milionů Kč
i názory občanů. Je důležité vědět, co koho trápí
rovskou Škodovku. Při prohlídce výrobní haly
a jak můžeme pomoci při řešení problémů, ktese hejtman zajímal o perspektivy trolejbusů
Silnice
III.
třídy
Mariánská
3,5
milionu Kč
rých není málo,“ zdůvodnil hejtman své návštěi o plánovanou výrobu a prodej. V odpolední
vy po Karlovarském kraji.
diskusi
s občany Ostrova hejtman mimo jiné
Silnice III. třídy Rýžovna – Potůčky
6,5 milionu Kč
V pořadí druhá návštěva patřila Ostrovu. Zde
vysvětloval, jak kraj ovlivňuje jízdní řády autoOprava
mostu
v
Myslivnách
3,5
milionu
Kč
se hejtman při přijetí na radnici
busů a vlaků.
setkal se starosty okolních obcí. Ty zajímal
„Seznámit se s názory, problémy a plány
především průběh prací při odstraňování povodňových z města odkloní tranzitní kamionovou dopravu. Poté se obecních samospráv, podnikatelských subjektů a slyšet
škod z loňského roku. Hejtman starosty informoval o pro- setkal se studenty 2. ročníku zdejšího gymnázia.
i názory občanů je pro naši další práci velmi důležité“
bíhajících opravách komunikací, do kterých kraj pro„Po krátké přednášce o reformě veřejné správy se roz- dodává Josef Pavel.
střednictvím Správy a údržby silnic vkládá nemalé finanč- proudila velmi zajímavá diskuse. Dotazy studentů směřoDiskusní turné hejtmana bude pokračovat i ve zbývajíní prostředky.
valy zejména do oblasti sociálních služeb. Byl jsem mile cích „malých okresech“ kraje. Jako poslední přijde na
„Vedle problematiky dopravní obslužnosti jsme také překvapen, že se studenti zajímali i o takové věci, jak je řadu krajské město Karlovy Vary. Turné hejtmanových
HAD
hovořili o tom, jak malé obce nemohou dostatečně finan- například postaráno o nesoběstačné občany. Řada dotazů diskusí by měla pokračovat i v budoucnu.

Rekonstrukce silnic bude obtížná
a drahá, pomůže diagnostika
Karlovarský kraj Tankodromy
místo silnic by se
v Karlovarském
kraji měly postupně stát minulostí.
Motoristé mají
navíc naději, že
nákladně opravené vozovky přečkají víc než
Ing. Jan Zborník (ODS) jednu zimu. Kraj
1. náměstek hejtmana chce totiž skoncovat se zažitými
způsoby nápravy děravých silnic.

tosti povrchu. Tato měření vypovídají
o stavu těchto komunikací a dá se podle
nich určit, jaká technologie oprav bude
v kterém úseku nejvhodnější,“ vysvětluje
Jan Zborník.
Silnice v kraji vznikaly postupně a často
s využitím rozdílných technologií, takže
jednolitost komunikací prakticky neexistuje. Různé druhy podloží a další vrchní
vrstvy, které během let postupně přibývaly, nejsou propojené a působí problémy.
Řešením je kompletní výměna povrchů
včetně podloží tak, aby komunikace měly
jednotný a stabilní základ. Nezbytnou
podmínkou úspěchu a zárukou dlouhé
životnosti obnovených vozovek je ovšem
„Stávající způsob opravování nejhor- kvalita práce.
ších úseků stylem záplatování záplat je
„Alfou a omegou životnosti živičných
neekonomický a neefektivní,“ říká povrchů je kvalita práce a naprosto striktnáměstek hejtmana pro dopravu Jan ní dodržování diagnostikou určených
Zborník. Kraj chce proto opravu kraj- technologických postupů. Při opravě 208
ských silnic svěřit spolehlivé firmě, která kilometrů silnic je ale prakticky nemožné
vozovky opraví kompletně včetně podloží. trvale hlídat dodavatele, zda dodržuje
Od státu kraj převzal více než 1 800 km určené postupy. Kvalitu práce v tomto přísilnic druhých a třetích tříd. Dvě pětiny padě ukazuje čas, a to je důvod, proč příz celkové délky silnic jsou v havarijním pravě rekonstrukce silnic věnujeme
stavu. Protože na okamžitou opravu maximální úsilí,“ říká náměstek Zborník.
všech poškozených
Od
vybraného
vozovek nemá kraj Stovky vrtaných sond při diagnos- dodavatele totiž kraj
peníze, na řadu přijdou tice ukázaly, že jednotlivé vrstvy bude očekávat, že
nejprve nejvíce zatížedoporučené technosilničních povrchů na území celé- logické
né úseky silnic drupostupy
hých tříd, po kterých ho kraje se neprolínají a jejich dodrží.
Veřejná
opravy jsou mrháním peněz.
denně jezdí zhruba 75%
obchodní soutěž na
motoristů. „V první fázi
generálního dodachceme opravit 208 kilometrů silnic dru- vatele by měla být vypsána začátkem příšhých tříd,“ upřesňuje Jan Zborník. Opra- tího roku.
vovat se podle něj budou celé souvislé
Kraj se chce pojistit i proti případúseky silnic.
ným komplikacím při odstraňování
Aby kraj zjistil pravý stav těchto komu- závad v rámci reklamačního řízení. Přinikací, nechal odbornou firmu provést šel proto s variantou určitého pronájmu
jejich diagnostiku. „Povrch celého úseku silnic po dobu oprav, který funguje
jsme nechali nasnímat kamerou, aby- v zahraničí. „Abychom dokázali tuto
chom měli přehled o stavu každého cen- investiční akci, která se bude pohybotimetru. Máme hotové i měření rovina- vat v řádu stamilionů korun, ufinanco-

vat, potřebujeme splátkový kalendář doby, než by dodavatel zjednal nápraalespoň na deset let. Chceme proto vu,“ vysvětluje strategii investora Jan
najít dodavatele, který silnice nejen Zborník.
opraví, ale po dobu
Po splacení by
splácení je bude
měl dodavatel přePři rekonstrukci vzniknou
také udržovat. To se
dat kraji silnice
nám zdá jako nejlep- na nebezpečných křižovatkách v předem dohodnuší způsob, jak dodatém
normovém
nové odbočovací pruhy.
vatele donutit, aby Vylepšení se dočkají také některé stavu, tedy ještě se
práci provedl kvalitznačnou životností.
autobusové zastávky.
ně. Případné nedoPo této rozsáhlé
statky by po dobu
akci by mělo na
splácení zakázky musel odstraňovat na řadu přijít dalších 240 kilometrů silnic,
vlastní náklady a v co nejkratší lhůtě, zbylé úseky chce kraj udržovat v proDAVID HRDINA
jinak by kraj zastavil splácení do té vozuschopném stavu.

Karlovarský kraj převzal
od státu cca 1 800 km silnic
Silnice II. třídy – 550 km
Silnice III. třídy – 1 271 km
40% silnic je v havarijním stavu
15% silnic je v nevyhovujícím stavu

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


vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 128
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru legislativního,
právního a správních agend
Ing. Olga Jurištová
vedoucí ekonomického odboru
tel.: 353 502 266
olga.juristova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 270
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru investic
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Martin Leichter
tel.: 353 502 210
martin.leichter@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
PaedDr. Karel Černík
tel.: 353 502 443
karel.cernik@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Vladimír Zapletal
tel.: 353 502 625
vladimir.zapletal@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jan Šnajdr
tel.: 353 502 135
jan.snajdr@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru živnostenský úřad
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 402 285
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Takhle vypadaly některé ze silnic po loňských ničivých záplavách

www.kr-karlovarsky.cz
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Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Při MFF se v Karlových Varech setkávali herci i politici. S prezidentem republiky Václavem Klausem a jeho chotí se
sešel karlovarský hejtman Josef Pavel, primátor města Zdeněk Roubínek a prezident festivalu Jiří Bartoška.

Na letišti přivítal hejtman Josef Pavel dalšího návštěvníka festivalu, předsedu Britské konzervativní strany Iaina
Duncana Smitha.

Hejtmani Josef Pavel (Karlovarský kraj) a Evžen Tošenovský (Moravskoslezský Při festivalu mohli milovníci filmů vyšlapat na speciálním kole elektrickou
kraj) se setkali s velvyslankyní Velké Británie v ČR Anne Tyfe Pringleovou.
energii. Vydělané peníze putovaly na opravu karlovarského kina Čas.

Hejtman Josef Pavel a prezident festivalu Jiří Bartoška hovořili mimo jiné
i o další podpoře festivalu ze strany Karlovarského kraje.

Hejtmani navštívili USA na pozvání vlády

Při jednom z mála volných dnů si hejtmani nenechali ujít příležitost zkontrolovat hloubku Grand Canyonu na vlastní oči.

Hejtman Josef Pavel se v USA nenudil. Jedna z pracovních schůzek členů delegace se konala s velvyslancem
České republiky v USA Martinem Paloušem.

Jedna z posledních fotografií pořízená v New Yorku před odletem hejtmanů z pracovní návštěvy USA zpět domů. Zleva:
Miloš vystrčil, 1. náměstek kraje Vysočina; Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje; Petr Zimmermann, hetman Plzeňského kraje; Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje; Zdislav Wantula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Při návštěvě Oregonu českou delegaci přijal guvernér státu.

www.kr-karlovarsky.cz

