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Stabilizace zdravotnictví stále pokračuje
Rada Karlovarského kraje dne 8. září 2005 rozhodla jako jediný
společník vykonávající působnost valné hromady ve společnosti
Nemocnice Karlovy Vary, spol. s r. o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy
společnosti Nemocnice Karlovy Vary, spol. s r. o., na právní formu
akciová společnost s názvem Nemocnice Karlovy Vary, a. s., dnem
1. ledna 2006.

Ing. Jiří Mutinský,
radní pro oblast zdravotnictví

Tímto usnesením rada zároveň
schválila záměr zřídit krajskou
nemocnici a. s. provedením fúze
obchodních společností – sloučením Nemocnice Karlovy Vary,
a. s., Nemocnice Sokolov, spol. s r.
o., a Nemocnice Cheb, spol.
s r. o., dnem 1. července 2006.
Nástupnickou společností bude
společnost Nemocnice Karlovy
Vary, a. s., s tím, že následně
dojde ke změně názvu obchodní
firmy. V současné době je vypsáno
výběrové řízení na zakázku Mana-

žerské řízení Nemocnice Karlovy
Vary, a. s.
„Transformace nemocnic je
procesem stabilizace a rozvoje
zdravotnictví v kraji. Jejím cílem je
především zefektivnění celého
systému, tedy lepšího hospodaření, kvalitní zdravotní péče a možnosti rozvoje nemocnic. Tato koncepce vznikla ve spolupráci
s předními odborníky v oblasti
zdravotnictví – ať už manažerského zaměření, vrcholové medicíny
nebo zdravotního pojištění.
Forma akciové společnosti byla
vybrána především z důvodů ekonomických a organizačních.
Záměr se netýká zdravotnické
části – nedojde ke změně oborů
ani rozsahu poskytování zdravotní
péče. Stávající nemocnice zůstanou zachovány,“ říká radní pro
oblast zdravotnictví Jiří Mutinský
a dodává: „Udržet ale pod heslem
všeobecné dostupnosti souběžně
špičková pracoviště ve všech
třech zdravotnických zařízeních
je nemožné. Navíc v mnoha oborech medicíny již existují minimální limity počtu výkonů potřebné

S loupek hejtmana
Vážení čtenáři,
v poslední době hýbe
českou společností téma
zdravotnictví. Trochu mi
v té mediální vřavě chybí
zmínka o těch, kteří tento
systém živí a kterým má
sloužit.
Zdravotnictví je tu však
především pro nás, občany a potenciální pacienty. Je to služba. Musí pro ni být vytvořeny
odpovídající technické podmínky, proto Karlovarský kraj masivně investuje do vybavení
nemocnic. Poslední úspěšnou investicí je krajské kardiocentrum, které bylo nákladem 50
milionů korun vytvořeno v Karlových Varech
a od července tohoto roku slouží veřejnosti.
Péče musí být nejen kvalitní a účinná, ale také
včasná. Pro záchranu lidských životů investuje kraj v letošním a příštím roce 60 milionů
korun do stanovišť záchranné služby, jejichž
provoz pak ročně přijde na dalších 25 milionů.
Při tom všem jsou však finanční zdroje zdravotnictví, stejně jako každý finanční zdroj,
limitované. Je proto třeba zlepšovat i ekonomickou stránku zdravotnictví. Ne tím, že zdravotní péči omezíme, ale hledáním možných
rezerv právě proto, abychom do ní mohli více
investovat a dále ji zlepšovat. Je potřeba investovat i do růstu platů všech lékařů a zdravotníků, kteří tuto péči poskytují.
Proto nemocnice zastřeší akciová společnost. Nebude to žádná dramatická změna,
stejně jako žádná nenastala, když kraj v minulosti převedl nemocnice na obchodní společnosti. Kvalitu zdravotní péče neurčuje jejich
organizační a právní forma, ale jejich vybavení, jejich pracovníci a schopnost fungovat
efektivně. Pokud se nás tyto změny jako
občanů a pacientů vůbec nějak dotkly nebo
v budoucnu dotknou, pak jen v tom, že zdravotní péče v našich nemocnicích je a bude
kvalitnější.
Přeji vám příjemné prožití letošního
podzimu.
VÁŠ HEJTMAN JOSEF PAVEL

k povolení jejich provádění a jejich
splnění se tak pro menší nemocnici stává stále obtížnější. Proto se
budeme snažit vytvořit optimální
síť specializované péče při zachování základního rozsahu. Příkladem je letos v červnu otevřené
kardiologické centrum v karlovarské nemocnici.“
Transformace stávajících společností s. r. o. je důležitá také
z pohledu kontraktů se zdravotními pojišťovnami. Ty budou v blízké budoucnosti důsledněji než
dosud uzavírat smlouvy pouze
s takovými poskytovateli, kteří
budou svá zařízení provozovat
nejen efektivně, ale budou také
poskytovat kvalitní péči.
„Zřízením krajské nemocnice,
a. s., se chceme ucházet o účast
v projektech EU a k tomu je nutná
dostatečně kapitálově vybavená
společnost,“ upozorňuje radní
kraje pro oblast zdravotnictví Jiří
Mutinský.
Transformace rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji je již
druhým rokem ve vývoji. Prvním
krokem bylo převedení nemocnic
z příspěvkových organizací na společnosti s. r. o. Dalším krokem je
nyní sloučení tří okresních nemocnic do jedné akciové společnosti,
která bude zároveň plnit poslání
krajské nemocnice. Neznamená
to, že bude jednoznačně protežována karlovarská nemocnice na

EU

Karlovarský kraj vyhlásil druhé
kolo výzvy k čerpání finančních
prostředků z evropských fondů.
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Osobnost kraje
úkor Chebu a Sokolova, jak si to
mnozí přáli. Cílem je zcela jasně
zefektivnění celého systému, tedy
lepší hospodaření, kvalitní péče
a možnosti rozvoje nemocnic.
Počítáno je zejména s jednotným
nákupem, informačním systémem
a propojením nemocnic do funkčního celku. To přinese kraji úsporu nákladů.

„Ve svém rozhodování jsme
pečlivě vážili stávající situaci –
ekonomické podmínky, demografický vývoj obyvatelstva a jeho
zdravotní rizika i platné právní
prostředí. Je přirozené, že se nám
nikdy nepodaří přijmout takové
rozhodnutí, které by se zavděčilo
všem.
Pokračování na straně 3

Hejtmani jednali v Karlových Varech
mani opět diskutovali o zákazu transformace zdravotnických
zařízení na obchodní společnosti. Shodli se na koordinaci
postupu při podání ústavní stížnosti proti novele zákona
o ochraně veřejného zdraví, která tento zákaz obsahuje.
V této souvislosti hejtman Jiří Šulc zmínil, že Ústecký kraj
takovou ústavní stížnost již připravuje.
„Stávající situace v českém zdravotnictví je neúnosná
a ukazuje se, že vedení ministerstva zdravotnictví dlouhodobě nezvládá danou problematiku, a proto Asociace žádá
vládu ČR o personální řešení,“ uvedl předseda Asociace
krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a dodal, že asociace podporuje snahu praktických
lékařů o nápravu poměrů v českém zdravotnictví.
„Systém financování zdravotnictví je v České republice špatO výsledcích jednání informovali na tiskové konferencihejtmani
ně nastaven, lékaři by za svou práci měli být dostatečně odměEvžen Tošenovský, Josef Pavel a primátor Prahy Pavel Bém (zleva).
ňováni,“ uvedl hejtman Josef Pavel, který na setkání s lékaři
Deset hejtmanů a primátor hlavního města Prahy se začát- před nedávnou stávkou podpořil jejich požadavky včetně odvokem října sešli na 6. zasedání Rady Asociace krajů, které se lání ministrině Milady Emmerové, ke kterému o několik dní
Pokračování na straně 2
uskutečnilo na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Hejt- později nakonec došlo.

Ministr navštívil karlovarský region
Ministr pro místní rozvoj Radko
Martínek navštívil Karlovarský kraj.
Hlavním cílem jeho návštěvy byla
schůzka s vedením kraje, se kterým
diskutoval především o budoucnosti
peněz z fondů Evropské unie. V rámci
návštěvy v Karlovarském kraji stihl
ministr mimo jiné prohlídku akcí dotovaných ministerstvem pro místní rozvoj na Sokolovsku, besedu se starosty
obcí, zúčastnil se jednání Hospodářské
a sociální rady Sokolovska a slavnostně
otevřel čistírnu odpadních vod v Aši.
„Na naší společné schůzce byla diskutována problematika regionálních
operačních programů. Ministr vysvětlil stanoviska ministerstva a vlády
České republiky a především zdůraznil, že je nutné pro příští rozpočtové
období 2007–2013 zkvalitnit administraci a kontrolu poskytovaných prostředků. Ujistil nás, že ministerstvo
pro místní rozvoj nemá zájem zásadním způsobem hovořit do pravomocí

Ministr Radko Martínek se setkal při své návštěvě s náměstky hejtmana Jiřím
Behenským a Petrm Horkým (zleva).

jednotlivých krajů, případně takzvaného NUTS II (spojení Karlovarského
a Ústeckého kraje),“ říká o návštěvě
ministra na úřadě náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Petr Horký.
Náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jan Zborník požádal ministra

o plnění usnesení vlády České republiky týkající se rychlostní silnice R6.
Ministr všechny přítomné ubezpečil,
že požaduje po ministrovi dopravy
jasné, konkrétní a reálné stanovisko
k dalšímu budování dálniční a silniční
RED
sítě.

Karlovarský kraj vyhlašuje anketu Osobnost kraje za rok 2005
v několika kategoriích. Uzávěrka
nominací je 30. listopadu 2005.
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Střípky z kraje
Bečov nad Teplou – Poprvé
v historii a pouze 5. listopadu se
budou konat mimořádné prohlídky místa nálezu relikviáře svatého
Maura, kterým je kaple Nanebevzetí Panny Marie na státním
zámku a hradě v Bečově nad
Teplou. Stane se tak v rámci
oslav 20. výročí objevení relikviáře. V tento den se také uskuteční
křest nového CD-ROMu o relikviáři svatého Maura, který shrnuje
všechny dosavadní informace
a obsahuje i dosud nepublikované materiály včetně sekvence
z autentického videozáznamu
z průběhu pátrání.
Nejdek – Nejdecký Martin Harabiš je žákovským zápasnickým
vicemistrem České republiky. Na
Mistrovství ČR mladších žáků
v zápase řecko-římském vybojoval 15. října v Prostějově v kategorii do 44 kg 2. místo. V jeho
váhové kategorii startovalo celkem 12 borců.
Ostrov – Sedmdesát sedm milionů korun bude stát nový zimní
stadion v Ostrově. Lidem začne
sloužit nejen ke sportování, ale
i ke kulturním akcím už v příštím
roce po letních prázdninách.
Bude mít přesně takové rozměry
plochy na bruslení, na jaké jsou
zvyklí hokejisté z kanadskoamerické NHL. Vedení města už
vybralo zhotovitele stavby.

NEDOSTÁVÁTE
DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB)
je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/.
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese marek.necekal@kr-karlovarsky.cz.

VOLEJTE 242 450 505
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S lovo zastupitele

Ostrovu kralovaly
dětské filmy

Hejtmani jednali
v Karlových Varech

Ostrov zažil 37. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Divákům nabídl zhruba sto projekcí a bohatý
doprovodný program.

doplnil: „Ve snaze snížit výdaje
kraje na železniční dopravní
obslužnost náš kraj v nedávné
době jako první vypsal výběrové řízení na provozovatele
železniční dopravy na trati Karlovy Vary–Mariánské Lázně
„Krajům ani občanům institut a zpět.“
k ničemu není a zrušením této
instituce stát ušetří přes 60 miliKraje vítají úzkou spolupráci
onů korun, které by mohl pou- s ministerstvem pro místní rozžít efektivněji, např. na podporu voj při přípravě regionálních
dětské onkologie nebo na očko- operačních programů pro příští
vání pro seniory,“ odůvodnil období. „Nesouhlasíme se snatoto rozhodnutí hejtman Plzeň- hou ministerstva financí o centského kraje Petr Zimmermann. ralizaci a snížení podílu finančních prostředků, které by měly
Představitelé krajů dále pro- vstupovat do České republiky
jednávali problematiku financo- prostřednictvím regionálních
vání
prokazatelné
ztráty operačních programů v období
z poskytování veřejné služby 2007–2013,“ doplnil hejtman
dopravní obslužnosti. Projedná- Evžen Tošenovský. Na jednání
ní tohoto bodu se zúčastnil hejtmanů byl přítomen i přednáměstek generálního ředitele seda Českého statistického
Českých drah, a. s., Jiří Kolář. úřadu Jan Fischer. Obě institu„Rušení tratí by nemělo být pre- ce hodlají spolupracovat mimo
zentováno jako jednostranné jiné v oblasti zamezení duplicity
rozhodnutí krajů. K tomuto roz- sběru dat a budou vzájemně
hodnutí je možné přistoupit využívat statistické informace.
pouze na základě analýzy eko- Rada Asociace krajů také
nomické situace daného úseku schválila své zástupce do deleželezniční trati,“ uvedl Evžen gace České republiky ve VýboTošenovský a hejtman Karlo- ru regionů Evropské unie.
RED
varského kraje Josef Pavel jej

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastnili také náměstci hejtmana Jan Zborník a Jiří Behenský (zleva).

estival Oty Hofmana
zapadá do série kulturních festivalů, které se
každoročně na podzim v kraji
konají. Navíc je určen pro děti,
které si ho opravdu dokázaly
užít. Má obrovský význam kul-

F

turní, protože je spjat s výchovou mládeže. V rozpočtu Karlovarského kraje má pravidelně
vyčleněnu částku 200 tisíc
korun,“ říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.
RED
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Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Jsme tu pro vás volejte:

nový bazárek

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

• čištění čalouněného nábytku
• mytí oken, úklid po malířích
• kompletní úklid
• čištění interiérů aut
Prodej úklidové
a čistící techniky.
Tomáš Suchan, tel.
606 519 616
suchan.tomas@atlas.cz

SC-51685/1

Stanislav Volf:
608 200 523
Radek Šoltész:
775 200 003
Petr Fiala:
775 200 004
Michal Jílek
608 200 525
www.kalibra.cz
Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

levné kvalitní oblečení
pro miminka i školáky
- nové dětské ponožky a punčocháče
- komisní prodej kočárků
a autosedaček

SC-51692/1

vedle člena krajského zastupitelstva zároveň vykonávám funkci
viceprezidenta Euregia Egrensis,
kde zastupuji město Karlovy Vary.
Protože se v současné době nabízí
šance pro obce, které připravují
nebo mají připraveny odpovídající
neinvestiční projekty, uplatnit
žádosti v rámci malých projektů
Iniciativy INTERREG IIIA, považuji za vhodné upozornit na tuto

Velkou výhodou oproti již skončenému PHARE CBC je takzvaná
permanentní výzva, to znamená,
že projektové žádosti lze podávat
kdykoliv do kanceláře Euregia
Egrensis, kde obdržíte také veškerou metodickou pomoc při
zpracování žádostí do Fondů.
Telefonicky lze kontaktovat
jednatele (L.Kovář) nebo projektového manažera (O.Křížová).
Dále je možné domluvit schůzku
a navštívit Sekretariát, za účelem
podrobnější konzultace, dotaz je
možné zaslat také e-mailem na
adresu: olga.krizova@euregioegrensis.org
Veškeré informace a podklady,
včetně žádosti získá zájemce
o dotaci na www.euregio-egrensis.org
Celý proces přípravy žádosti je
vhodné zahájit přečtením Směrnice pro žadatele, která je ke stažení na výše uvedené internetové adrese a podá základní informaci o možnostech financování.
K dispozici je nyní stále ještě
téměř 600 tisíc eur k financování projektů žadatelů z regionu
Egrensis.

Moskevská 4 (vedle restaurace Sklípek)
KARLOVY VARY, Po–Pá 9.00–18.00

Dokončení ze strany 1

Asociace krajů také navrhla
ministerstvu zdravotnictví zrušení Institutu zdravotní politiky
a ekonomiky jako příspěvkové
organizace ministerstva.

SC-51680/1

Vážení čtenáři,

organizace – obce, města, sdružení, nadace apod.
Další podmínkou pro získání
dotace je existence partnera žadatele, který je aktivně zapojen do
přípravy a realizace projektu, a má
sídlo na saské nebo bavorské straně v oblasti Interreg, která odpovídá vzdálenosti 2 okresů od hranice s Českou republikou. Pokud
má organizace na české straně
projektový záměr a chybí jí partner ve vymezeném území pomůže
s jeho vyhledáním Euregio Egrensis. Podle sídla partnera se také
určuje Fond, do kterého žadatel
podá svůj projekt.
Iniciativa Interreg poskytuje
granty až do výše 75% nákladů na
projekt z Fondů, nejvýše však na
bavorské hranici 10 000 eur a na
saské hranici 7 500 eur. To znamená, že žadatel musí do projektu vložit minimálně 25% svých
prostředků.
Vhodnými typy projektů jsou
různá setkávání obyvatel z obou
stran hranice, školní výměny,
letní tábory, semináře, konference, výstavy, sportovní, kulturní
a společenské akce.

SC-51693

Ing. Josef Malý, KDU-ČSL

vrata a brány přímo od výrobce
skutečnost zejména zástupce
malých obcí, kde nemusí být
odpovídající informovanost.
Od června letošního roku je
možné opět žádat o podporu projektů neinvestičního charakteru
(people to people) rozvíjející přeshraniční spolupráci z Iniciativy
INTERREG IIIA Fondu malých
projektů (dále Fondy) na saské
hranici a z Dispozičního fondu
(dále Fondy) na bavorské hranici. Tyto Fondy jsou jakýmsi
pokračováním Společného fondu
malých projektů PHARE CBC,
který řadu let podporoval projekty
menšího
charakteru
a významně přispěl k vzájemnému poznávání obyvatel příhraničního regionu na této hranici.
I podmínky pro získání dotace
jsou podobné, ale celkově je
Interreg jednodušší a poskytuje
snadnější cestu k financování
projektů. Protože Interreg je
určen pro podporu přeshraničních projektů musí mít žadatel
sídlo v regionu Egrensis, který
je vymezen Karlovarským krajem a okresem Tachov. Žadatelem může být nestátní, nezisková

V prvním kole výzvy pro předkládání žádostí v rámci grantových
schémat Karlovarského kraje nebyly vyčerpány veškeré finanční
zdroje. Všichni potencionální zájemci o získání grantu z EU mají
možnost v kole druhém, a to ve čtyřech grantových schématech
Společného regionálního operačního programu.

V

Karlovarský kraj vyhlásil 10.
Jednotlivá grantová schémata
října 2005 druhé kolo výzvy jsou vyhlašována v rámci Spov rámci následujících granlečného regionálního operačnítových schémat:
ho programu. Grant se skládá
z procentuelního podílu financo• Program na podporu drobné- vaného příslušným strukturálho podnikání v hospodářsky ním fondem EU, státním a krajslabých a strukturálně posti- ským rozpočtem. Bližší informa-

Pro žadatele do grantových
schémat pořádá Karlovarský kraj
seminář, který se uskuteční 3. 11.
2005 od 9.00 hod. (od 8.30 probíhá prezence účastníků) v zasedacím sále Krajského úřadu Karlovarského kraje. Seminář skončí
přibližně ve 12.30. Na seminář je nutné se přihlásit do 28. října.
Podrobnosti
najdete na adrese: www.kr-karlovarsky.cz
RED

SC-51687/1

první polovině tohoto
roku proběhlo první kolo
„
výzvy pro předkládání
žádostí do grantových schémat
Karlovarského kraje v rámci
Společného regionálního operačního programu (SROP).
Nyní probíhá uzavírání smluv
s úspěšnými žadateli, kteří
vyhověli všem předepsaným kritériím a získali oprávnění čerpat
finanční prostředky ze strukturálních fondů EU,“ říká 1.
náměstek hejtmana Jan Zborník.

ce na internetových stránkách
Karlovarského kraje (www.krkarlovarsky.cz) v sekci Evropská unie nebo na Odboru investic a grantových schémat na
Krajském úřadě Karlovarského
žených regionech Karlovar- kraje.
ského kraje pro období 2004–
2006
Žádost musí být předlože• Program na podporu malého na pouze osobně nejpozděa středního podnikání v hos- ji do 9. prosince 2005 do
podářsky slabých a struktu- 12.00 hodin, všechny
rálně postižených regionech žádosti doručené po terKarlovarského kraje pro mínu budou automaticobdobí 2004–2006
ky vyřazeny!
• Podpora sociální integrace
v Karlovarském kraji
• Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu
v Karlovarském kraji pro malé
a střední podnikatele

SC-51690/1

Druhá šance na získání grantů z EU

Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana

www.kr-karlovarsky.cz
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Stabilizace zdravotnictví stále pokračuje

okna přímo od výrobce

zdrojů nemocnice není věcí Karlovarského kraje. Ten si prostřednictvím dozorčí rady ponechá kontrolu nad hospodařením
nemocnice a kvalitou poskytované zdravotní péče.
Nejbližším úkolem je výběrové
řízení na členy představenstva
a ustanovení dozorčí rady. Do
konce tohoto roku chce kraj připravit základní projekty pro
transformaci tak, aby fúze těchto
společností byla realizována k 1.
7. 2006. Po realizaci těchto kroků
budou splněny podmínky, aby
vzniklá akciová společnost
mohla začít úspěšně fungovat.
I když to nebude lehké, vedení
kraje věří, že to bude ke spokojenosti všech pacientů i zdravotnického personálu.

777 200 529

Ondřej Motlík

777 200 008

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Se systémem AluClip si můžete dopřát barevná okna bez kompromisů.

SC-51684/1

www.kalibra.cz

tento argument je lichý. Závěrem mi dovolte zmínit obecně
známý fakt. Vedení Karlovarského kraje nemění rozsah zdravotní péče. Hledáme naopak rezervy, jak ušetřit peněžní prostředky, tyto pak vložíme zpět do
nemocnic. A to právě z důvodu
zlepšení zdravotní péče.
ING. JIŘÍ ČERVENKA, NÁMĚSTEK HEJTMANA

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

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

Do 9. listopadu 2005 mají občané možnost ptát se na internetových
stránkách Karlovarského kraje na vše, co je zajímá v oblasti krajského zdravotnictví.

SC-51677/1

Neboli – vytvořit zisk z veřejných peněz je nemravné. Musíme si však připomenout, že
například stavební firmy, které
realizují státní zakázky, také
tvoří zisk. A je také umožněno,
a říkáme, že správně, tvořit zisk
výrobcům léků, zdravotního
materiálu, lékárnám, lázním
a lékařům. Z čehož je patrné, že

Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

www.ceskydomov.cz

Na hlavní stránce: www.kr-karlovarsky.cz je odkaz „Dotazy ke zdravotnictví“. Po jeho otevření má tazatel možnost napsat otázku na
dané téma. Na stejné stránce bude následně uveřejněna odpověď
spolu se zaslaným dotazem, a to včetně všech předcházejících.

SC-51694/1

Projednávání Územního plánu velkého územního celku Karlovarského
kraje pokračuje. Veřejného projednání konceptu krajského územního
plánu 18. října v budově hejtmanství se zúčastnilo přes 130 zástupců obcí
a různých institucí, kterých se jeho příprava nějak dotýká. Ti všichni mohli
ještě před veřejným jednáním ke konceptu vznášet připomínky.

SC-51678/1

inzerce

rajský úřad zatím obdržel na dvě desítky připomínek. Nešlo
o připomínky zásadní, ovšem samozřejmě se čekají další,
„
právě po veřejném projednávání, které bylo příležitostí pro
získání velkého množství informací,“ říká 1. náměstek hejtmana Jan
Zborník.
Základními výchozími podklady pro jeho zpracování se staly platné územní plány okresu Cheb a karlovarsko-sokolovské aglomerace, které ale postrádají vzájemnou koordinaci. Po zapracování všech
připomínek bude koncept zemního plánu předložen ke schválení
zastupitelstvu. Pokud projde, začne poměrně složitá příprava vlastního návrhu. I ten bude nutné projednat na veřejném zasedání a poté
bude opět předložen krajským zastupitelům.
„Celá příprava územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje je časově velmi náročná, bude trvat zhruba 2 až 3 roky, ovšem
je nutné si uvědomit, že tento dokument zásadně ovlivní veškeré dění
v regionu. Pro příklad: vymezí koridory a plochy veřejně prospěšných
staveb, které bude možné ze zákona v případě potřeby vyvlastnit.
V novém plánu jde o kvalitnější dopravní síť, o plochy pro investory, ale
také o unikátní přírodní lokality,“ dodává náměstek Jan Zborník.
Návrhy a připomínky může veřejnost posílat na krajský úřad do
17. listopadu. Do té doby je možné do dokumentace nahlédnout na
Krajském úřadu Karlovarského kraje na odboru regionálního rozvoje. V digitální podobě je dokumentace vystavena na internetových
stránkách úřadu na adrese:

K

Zahájena nová výstavba
ve Zbrojnické ulici
Ve dvou etapách
bude ve Zbrojnické ulici
v Karlových Varech-Drahovicích postaveno
47 nových bytových
jednotek

SC-51681/1

Velikosti:
od 32 m2 do 109 m2

HTTP://WWW.KR-KARLOVARSKY.CZ/KRAJ_CZ/KRAJSKYURAD/ODBORY/REGION/UZ_PLAN/

www.kr-karlovarsky.cz

SC-51683/1

Jednání o územním plánu
pokračuje

Jsme tu pro vás volejte:

Jindřich Moudrý:

HAD

Rozsah zdravotní péče se nemění
ní zdravotní péče. Kraj se tedy
musí starat o výkon vlastních práv
v oblastií řízení managementu,
hospodaření s majetkem, využití
příspěvku kraje a v neposlední
řadě zlepšení celkového prostředí
těchto zařízení. Je tedy zcela evidentní, že o rozsahu zdravotní
péče nerozhoduje jen nabídka, ale
i poptávka. A teprve pak to celé
uzavírá pojišťovna, která s našimi
nemocnicemi uzavře smlouvu. Je
také evidentní, že pojišťovny neuzavřou s nemocnicemi pouze
smlouvy na lukrativní obory, jako
Ing. Jiří Červenka,
je např. plastická chirurgie, popř.
náměstek hejtmana
kardiochirurgie. A na druhé straně, která soukromá firma by
Vážení čtenáři,
neměla zájem o tak jistou zakázpři jednání Zastupitelstva Kar- ku, jako je poskytování zdravotní
lovarského kraje 22. 9. 2005 péče, která je hrazena z veřejného
v bodě jednání o zřízení krajské zdroje?
nemocnice jako akciové společnosti zazněly mnohé argumenty 2. Dojde ke snížení kvality
pro a proti. Tyto argumenty péče!
často končily zhruba třemi závěKvalita péče se nemění, protory ze strany řečníků.
že neměníme prostředí, ale
formu. Takže naopak: tím, že
1. Transformací na akciovou uspoříme tam, kde můžeme,
společnost dojde k omezení reinvestujeme peníze zpět do
rozsahu zdravotní péče!
systému právě se záměrem zlepPro výkonnost nemocnic, šení kvality poskytnuté péče.
dostupnost a kvalitu služeb poskyOponent by mohl podotknout,
tovaných těmito subjekty není roz- že se musí všechny tyto prostředhodující jejich statut. Statutem se ky „vyšetřit“ či vytvořit zisk.
rozumí jejich právní forma, tedy A tady si myslíme, že akciová spospolečnost s ručením omezeným, lečnost má možnosti využít centakciová společnost či příspěvková ralizace ekonomických, investičorganizace. Rozhodující faktor je ních a obslužných činností, aby
objednávka služeb ze strany pojiš- vyrovnaně hospodařila a po transťoven. To znamená, že zdrojem formaci tvořila i případný zisk.
peněz jsou tyto pojišťovny. Druhý
faktor je tlak majitele na efektiv- 3. Honba za ziskem je ve
nost, kvalitu a rychlost poskytová- zdravotnictví neetická!

MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA PLASTOVÁ OKNA
pr
od
ej

V tuto chvíli by ale všichni
měli odhlédnout od svých lokálních zájmů a hledat co nejlepší
řešení pro naše zdravotnictví,“
dodává radní Jiří Mutinský.
Cílem změn je především stabilizace systému. V tuto chvíli
neplánuje kraj žádné výrazné
změny. Nebude rušit žádné zdravotnické pracoviště, a pokud se
do budoucna budou strukturálně
měnit, pak jedině na základě
důkladné analýzy. Nesmí být
omezen rozsah nebo snížena
kvalita péče, ale naopak. O personálním obsazení nemocnice,
tedy i počtu a hierarchii pracovníků, bude rozhodovat management nemocnice na základě personálního auditu. Řízení lidských

Navrhované schéma z pohledu
orgánů a činností a. s.

inzerce
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Dokončení ze strany 1
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Společnost
Eden Group, a. s.,

OZNÁMENÍ

vypisuje

KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

výběrová řízení na pozice:

Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 3. listopadu 2005 na Krajský úřad
Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
360 21 Karlovy Vary.

Sales/Reservation executive, recepční, číšník/servírka
Požadujeme:
• Vzdělání a praxi v oboru • Znalost AJ, NJ, RJ • Znalost práce na PC
kuchař, cukrář, fyzioterapeut, zdravotní sestra,
lázeňská/masér, pokojská
Požadujeme:
• Vzdělání v oboru, praxe vítána • Základní znalost AJ, NJ, RJ (pouze
v oboru)
pomocná síla, uklizečka
Nabízíme:
• Zajímavou práci a možnost profesního růstu • Příjemné pracovní prostředí • Odměňování ve vazbě na výsledky
Kontakt: Eden Group, a.s., Na Vyhlídce 50, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 236 391, E-mail: pavlickova@edengroup.cz, www.edengroup.cz

SC-51674/1

v katastrálním území Trojmezí,
obec Hranice.
Dotčené území není řešeno
Územním plánem města Hranice.
Zahájení stavby je plánováno
v listopadu 2005, dokončení za
2–3 měsíce.
Oznamovatelem je společnost
Farma Trojmezí, a. s., Hranice.
Zpracované oznámení záměru
je k nahlédnutí na Krajském
úřadu Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství a na MÚ Hranice.

Sales Manager, Event Manager, Front Office Manager, Lékař
Požadujeme:
• Vzdělání a praxi v oboru • Znalost AJ, NJ, RJ a práce na PC • Presentační schopnosti a prodejní dovednosti

HYPOTÉKY ŠVEC
Ing. Petr Švec, hypoteční makléř

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA HYPOTÉK

NOVINKA!!! HYPOTÉKA BEZ PŘÍJMU
• Zajistíme nejvýhodnější financování Vašeho bydlení •
• Individuální přístup • Hypotéka dle Vašich možností •
• Kompletní servis zdarma • Ušetříme Vám čas i peníze •
Kanceláře:

Karlovarský kraj

Karlovy Vary, Západní 3 (1. poschodí), tel. 776 861 711
Cheb, Májová 23 (2. poschodí), tel. 737 919 184
Plzeň, Sedláčkova 20 (2. poschodí), tel. 776 861 711

SC-51679/1

Občané se mohou vyjádřit k dalšímu záměru výstavby
větrných elektráren na západě Čech
Krajský úřad Karlovarského
kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
oznamuje, že bylo předloženo
oznámení a zahájeno zjišťovací
řízení záměru „Větrný park Trojmezí“.
Jedná se o výstavbu 5 větrných
elektráren, každá o výkonu 600–850 kW.
Záměr je řešen ve variantách s proměnnou
výškou sloupu a průměru rotoru (sloup od
52 m do 67 m, průměr rotoru od 42 m do
52 m). Součástí stavby je podzemní kabelová
přípojka, trafostanice a úprava ploch kolem
větrných elektráren. Stavba bude situována

pro nový hotel

VÝROBA ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

VYHLÁSIL TERMÍNY PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

■

SEDACÍ SOUPRAVY
klasické, rohové, rozkládací…

O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2006

■

VÁLENDY

dotace. Žádosti o poskytnutí dotace
Karlovarský kraj podpoří v roce 2006 čtyři
se podávají do 1. 12. 2005.
programy v sociální oblasti. Jedná se o aktivity zaměřené na integraci a pomoc seniorům
Pro poskytnutí příspěvku z krajského rozpoa osobám se zdravotním postižením, na socičtu či státní dotace jsou stanoveny zásady,
ální prevenci a prevenci kriminality, na aktivikteré schválili krajští zastupitelé na svém
ty zaměřené na protidrogovou politiku a dále
zasedání v září 2005. Tyto zásady, obsahující
jde o podporu poskytování sociálních služeb
informace, komu a za jakých podmínek lze
v sociálně vyloučených romských komunifinanční prostředky poskytnout, jsou zveřejněny na
tách. Pro rok 2006 je možné požádat o příspěvek
internetových stránkách Karlovarského kraje www.krz rozpočtu kraje, a to do maximální výše 200 tisíc
karlovarsky.cz, v odkazu Dotace KK.
korun. Žádosti lze podávat do 24. 11. 2005.
S případnými dotazy se mohou žadatelé obracet na
Předkladatelé projektů aktivit zaměřených na integratel. číslo 353 502 426 či
ci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postie-adresu alena.korbelova@kr-karlovarsky.cz
žením se mohou zároveň ucházet o poskytnutí státní

■

KŘESLA

■

POSTELE
– lůžka i dvoulůžka

Dle designových požadavků a přesných rozměrů zákazníka
■

VÝROBA DO 14 DNŮ

■

MOŽNOST PROTIÚČTU

■

POZÁRUČNÍ SERVIS
změna látky i sestavy
po 2 letech

■

DOPRAVA

!CENY VÝROBCE!
s. r. o., ÚTVINA 55, tel. + fax: 353 312 788
mobil: 777 580 142, e-mail: tratep@centrum.cz SC-51689/1

inzerce

OZNÁMENÍ
SC-51682/1

KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Do 31. listopadu se občané mohou vyjádřit k záměru
stavby silnice II/217 – obchvat Hranice
Ministerstvo životního
prostředí zahájilo proces posuzování vlivů
záměru „Silnice II/217,
obchvat Hranice“ na
životní prostředí.
Karlovarský kraj, jako
dotčený samosprávný celek
v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí oznamuje, že
bylo předloženo oznámení
a zahájeno zjišťovací řízení
záměru „Silnice II/217, obchvat
Hranice“. Jedná se o novou
stavbu. Komunikace na obou
koncích navazuje na stávající
silnici, trasa 4 376 m je vedena
převážně po zemědělských
pozemcích.

Stavba by měla být
zahájena v roce 2007
a dokončena v roce
2008. Stavba bude situována v katastrálním
území Hranice, obec
Hranice. Oznamovatelem je Krajská správa a údržba
silnic Karlovarského kraje,
p. o. Zpracované oznámení
záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského
kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství a na MÚ Hranice.
Vyjádření k oznámení je možné
zaslat nejpozději do 31. listopadu 2005 na ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,
100 10 Praha 10-Vršovice.

PNEUSERVIS
pro motocykly, osobní a nákladní vozy

KOUPÍM byt

za zajímavou cenu.

Možno zadlužený, před vystěhováním nebo exekucí,
s právní vadou nebo neoprávněným uživatelem.

prodej pneu, plechových i ALU disků
za NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

Telefon: 604 206 419

vyvažování disků bez středové díry
např. PEUGEOT, CITRÖEN...

SC-51023/1

extrémní severské podmínky
prověřily finské pneumatiky
PRODEJ
ZAHÁJEN

inzerce

Strategic Consulting, spol. s. r. o., vedoucí vydavatelství tiskových
periodik pro krajskou a místní samosprávu, hledá právě vás:

Obchodní zástupce

pro noviny Karlovarský kraj

Nabízíme: • práci pro prestižní krajské médium • jistotu silného zázemí • kvalitní produktové a obchodní školení • výdělek ovlivněný pouze vlastním výkonem • obchodní materiály
Práce je vhodná i pro studenty či seniory. Nevyžadujeme živnostenské oprávnění.
Více info na www.ceskydomov.cz
Vaše profesní C.V. očekáváme na e-mailu mayerova@consultants.cz nebo faxem: 224 816 818

SC-51691/1

www.kr-karlovarsky.cz

SC-51640/1
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KARLOVARSKÝ KRAJ

z úřadu

Okénko ředitele
V dnešním pokračování naší rubriky ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek dokončí odpovědi na nejčastější
dotazy, které dostává oddělení sociálních věcí krajského úřadu.

Lze poskytnout příspěvek na provoz
motorového vozidla vlastníkovi motorového vozidla, které je zaregistrováno
v SRN?
Pokud jsou splněny další podmínky uvedené v § 36 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991
Sb., lze příspěvek poskytnout. To, že vozidlo je zaregistrované v SRN, není rozhodující. Pokud by byly pochybnosti o provozuschopnosti motorového vozidla, lze na žadateli požadovat předložení dokladu z autorizovaného servisu o tom, že vozidlo splňuje
podmínky pro provoz motorového vozidla
stanovené českými právními předpisy.
Kdo má nárok na příspěvek na provoz
telefonní stanice?
Dle ustanovení § 43 vyhlášky MPSV
č. 182/1991 Sb., oprávněnými osobami jsou:
sociálně potřební těžce zdravotně postižení občané nebo občané starší 70 let, kteří žijí
osaměle. „Osamělost“ občana není vyhláškou definována. Je to dávka nenároková a je
na úvaze správního úřadu, aby na základě
konkrétních znalostí o žadateli, například
o umístění bytu či rodinného domku, rozhodl, zda občana bude považovat za osobu
osamělou. Doporučuje se, aby se za osaměle žijícího občana považovala osoba, která
žije v bytě nebo rodinném domku sama.
Tento příspěvek poskytuje pověřený obecní
úřad.
Jaká je působnost Krajského úřadu
Karlovarského kraje v oblasti sociálněprávní ochrany dětí?
Na tomto úseku působí Krajský úřad Karlovarského kraje zejména v oblasti náhradní
rodinné péče, tj. ve zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností (tj. Ostrov, K.
Vary, M. Lázně, Sokolov, Cheb, Aš, Kraslice) vyhledávají vhodné děti pro náhradní
rodinnou péči i osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vedou spisovou dokumentaci, kterou postupují k dalšímu zpraco-

vání a posouzení krajskému úřadu. Krajský
úřad po odborném posouzení dětí i žadatelů
vede jejich evidenci a vyhledává pro děti
vedené v evidenci vhodné žadatele s cílem
zajistit dítěti plnohodnotný život v ucelené
(náhradní) rodině.
Jaké děti je možné osvojit nebo převzít
do pěstounské péče?
Osvojit lze děti takzvaně právně volné,
o které nejeví vlastní rodiče zájem. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti
mezi osvojencem a původní rodinou. Soud
může na návrh rozhodnout o tom, že osvojitel bude zapsán v matrice místo rodiče osvojence. Pěstounskou rodinu vyhledáváme
zejména dětem, které nemohou být osvojeny (zdravotní stav, zájem rodičů), avšak biologická rodina dlouhodobě není schopna
zajišťovat jejich základní potřeby. Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává
přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací povinnost
k dítěti a právo zastupovat dítě. Spravovat jeho záležitosti má pouze v běžných věcech.

Kdo a za jakých podmínek si může
požádat krajský úřad o pověření
k výkonu sociálně právní ochrany
dětí?
Sociálně právní ochranu dětí mohou
vykonávat i právnické nebo fyzické osoby
na základě rozhodnutí o pověření k této činnosti. O pověření rozhoduje krajský úřad,
v některých případech komise pro sociálněprávní ochranu dětí při obecních úřadech
obce s rozšířenou působností. Podmínkou
pro vydání pověření je podání písemné
žádosti a doložení zákonem předepsaných
náležitostí, například doklady o ukončeném
vzdělání, o bezúhonnosti všech fyzických
osob, které budou sociálně právní ochranu
poskytovat, o zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon této činnosti,
vlastnickém nebo užívacím právu
k objektu nebo prostorám, kde
bude činnost poskytována,
a potřebných materiálních
a technických podmínkách
pro poskytování sociálně právní činnosti a provozování zařízení sociálně
právní ochrany.

Jakému procesu se žadatelé
o zprostředkování náhradní
rodinné péče na krajském úřadu podrobují?
Absolvují psychologické testy a pohovor
v rozsahu téměř celého dne a po odborném posouzení se
rozhodne o zařazení žadatelů do
evidence žadatelů
vhodných stát se
osvojiteli
nebo pěstouny.

DOTACE
Karlovarského kraje
V OBLASTI KULTURY A SPORTU
arlovarský
kraj oznamuje, že přijímá
žádosti o příspěvky
z rozpočtu Karlovarského
kraje
v oblasti kultury a
sportu na rok 2006.
Žádosti je nutno
doručit na předepsaných formulářích na adresu
Krajského úřadu
Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, resp.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy do 10.
listopadu 2005.

K

RED

Žádosti došlé po tomto termínu nebudou
do příspěvkového programu
Karlovarského kraje zařazeny.
Formuláře a bližší informace lze získat
na odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu,
tel. 353 502 328, 353 502 231, resp.
odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
tel: 353 502 491 nebo na internetových
stránkách www.kr-karlovarsky.cz
(dotace KK, oblast kultury a sportu).

Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

inzerce

SIMPLY CLEVER

100

LET

HISTORIE AUTOMOBILŮ

COMBI = CENA - 19% DPH

OCTAVIA COMBI, OCTAVIA COMBI TOUR A FABIA COMBI S ODPOČTEM DPH
Využijte možnosti odpočtu DPH! Pořiďte si některý z vozů s přepážkou a ušetříte na daních. Nová akce ! OCTAVIA N1
- přepážka bezplatně! Získáte jako bonus přepážku oddělující osobní a zavazadlový prostor.
Platí pro úvěr a leasing od ŠkoFINu včetně pojištění ve splátkách. Navštivte nás proto co nejdříve. Těšíme se na Vás.

• akční model již od 369 900,- Kč
• Octavia Combi s možností odpočtu DPH

ŠkodaSuperb

• nová atraktivnější cena od 519 900,- Kč

www.skoda-auto.cz

Inzertní oddělení

Roman Zápolský

Nová ŠkodaOctavia

• již od 424 900,- Kč
• bezkonkurenční prostor ve své třídě
• Nová Octavia Combi s možností odpočtu DPH

SC-51502/1

ŠkodaOctavia Tour

Zveme Vás na předváděcí jízdu

SC-51670/1

Tel./fax: 353 549 133
mobil: 777 193 779
e-mail: vary@consultants.cz
SC-51688/1

www.kr-karlovarsky.cz
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Na hospodaření v lesích jdou krajské peníze
Karlovarský kraj vyčlenil v dubnu ve svém rozpočtu částku 14,6 milionu korun na úhradu výkonů,
opatření a příspěvků na hospodaření v lesích dle lesního zákona v roce 2005.

rozpočtu v celkové výši 1,2 milionu
korun. Další žádosti o příspěvky na
obnovu lesů poškozených emisemi,
na ekologické a další technologie
(podrobnosti v tabulce) v celkové
výši 5,8 milionu korun schválili krajští zastupitelé na svém jednání 22.
září 2005. Jde o žádosti, které podaly obce, a žádosti přesahující částku
200 000 korun.“

„Z celkové částky, určené na
podporu hospodaření v lesích,
bylo letos uvolněno již přes 7
milionů, k vyčerpání zůstává dalších zhruba 7,5 milionu korun.
Kromě jiného například na úhradu zvýšených nákladů na školním polesí Střední lesnické škole
Žlutice,“ dodává radní Orálek.
RED

PŘÍSPĚVEK
PŘÍJEMCE

na obnovu lesů
poškozených
imisemi

ozpočtovou změnou byly tyto
rozpočtové
prostředky
„
z rezervy ekonomického
odboru převedeny do rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje,“ vysvětluje radní kraje
Luboš Orálek a doplňuje: „Rada
kraje doposud schválila žádosti
o
příspěvky
z
krajského

R

Nevíte, jak dál po ukončení školy?
Úřad práce K. Vary, Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary, Národní institut pro další vzdělávání
a společnost Top info zvou rodiče a žáky na

XII. ROČNÍK PRESTIŽNÍ AKCE
ŠKOLA 2006
KARLOVY VARY
foyer lázeňského sanatoria THERMAL
8. 11.–10. 11. 2005, od 9.00 do 17.00
Slavnostní otevření výstavy:
8. 11. ve 12 hodin
Co uvidíte?
Možnosti vzdělání, učební pomůcky,
trh práce a personální marketing.
PRO MATURANTY ŠIROKÁ NABÍDKA POMATURITNÍHO
STUDIA, VČETNĚ VYSOKÝCH ŠKOL
Doprovodný program:
Diskusní fórum středního školství 8. 11. od 13 hodin
Módní přehlídky, vystoupení hudebních a tanečních
skupin, praktické ukázky z činnosti studentů a škol.

na ekologické
a k přírodě šetrné
technologie

na vyhotovení lesních
hospodářských plánů
v digitální formě

CELKEM
(v Kč)

Lázeňské lesy, s.r.o.

258 210

68 760

326 970

Lesy Žlutice, s.r.o.

425 961

28 860

454 821

Loketské městské lesy, s.r.o.

450 245

33 100

483 345

Město Aš

150 350

Město Horní Slavkov

150 350
82 350

82 350

Město Jáchymov

474 363

Město Karlovy Vary (Lázeňské lesy)
Město Kynšperk nad Ohří
Město Nejdek

415 566

70 360

960 289

285 854

31 470

317 324

8 656

840

9 496
130 575

130 575

182 170

Město Ostrov

182 170

Město Teplá

191 880

14 770

206 650

Obec Bochov

238 520

21 530

260 050

Obec Čichalov

101 367

1 680

103 047

Obec Drmoul

68 230

Obec Hroznětín

24 651

31 680

56 331

Obec Chyše

31 032

11 380

42 412

800

167 440

Obec Boží Dar

Ing. Luboš Orálek,
radní pro oblast životního prostředí

na obnovu, zajištění
a výchovu lesních
porostů

30 100

30 100

Obec Krásný Les

68 230

5 000

5 000

Obec Pšov

166 640

Obec Stanovice
Obec Stráž nad Ohří

27 750

37 800

37 800

94 980

122 730

Obec Štědrá

389 715

5 340

Obec Útvina

65 540

8 880

Obec Vlkovice
CELKEM

532 213

3 813 332

321 410

395 055
74 420
19 754

19 754

19 754

4 686 709

Pozvání na oběd můžete přijmout i od cizinců
Karlovarském kraji po roce
opět startuje pod záštitou
hejtmana Josefa Pavla projekt s názvem „Rodina od vedle“.
V loňském roce měly české rodiny možnost pozvat k tradičnímu
českému obědu cizince žijící
v České republice. Letos se hostitelské role prohodí a pozvání
k obědu budou nabízet českým
rodinám rodiny cizinců. Projekt
je podporován Ministerstvem
práce a sociálních věcí České
republiky a oběd se uskuteční 20.
listopadu 2005. Hlavním cílem
projektu je podpořit integraci v
ČR dlouhodobě žijících cizinců
do české společnosti prostřednictvím přímého kontaktu mezi rodinami cizinců a českými rodinami.
Přestože se v České republice již
uskutečnilo několik projektů na
podporu integrace, je tento projekt se svým tak důležitým osobním individuálním přístupem ojedinělý. Cílem projektu je také
vytvořit inovativní model integrace cizinců dlouhodobě žijících
v zemi podobný modelům fungujícím v několika evropských státech, které mají s integrací dlouhodobé zkušenosti, a tak přispět

V

Léčebna má zrekonstruovanou prádelnu

k vytváření multikulturní a tolerantní společnosti, která přijímá
cizince jako svou součást.
V rámci realizace aktivit vládní
koncepce integrace cizinců na
území ČR byl realizován projekt
Rodina od vedle v roce 2004.
V průběhu projektu navázalo

kontakty 100 českých rodin, 100
rodin cizinců, asistenti a dobrovolníci, koordinátoři a zástupci
místní správy a samosprávy, celkem 829 osob. Projekt byl realizován ve všech 14 krajích ČR
a v Karlovarském kraji proběhlo
7 setkání (14 rodin). Máte-li

zájem se projektu zúčastnit, ať už
jako jedna z rodin nebo jako dobrovolník, kontaktujte organizátory do 20. listopadu 2005, kdy se
oběd uskuteční, na tel.: 222 522
070, e-mailu: slovo21@centrum.cz nebo se přihlaste on-line
na: www.slovo21.cz.

V Thermalu se hovořilo o dopravě
karlovarském hotelu Thermal se 18. a 19. října uskutečnila Silniční konference
2005, které se zúčastnilo více než
800 odborníků z oblasti dopravy.
Konference, v pořadí již třináctá,
se konala pod záštitou ministra
dopravy, generálním partnerem
byla akciová společnost Stavby
silnic a železnic. V průběhu dvou
dní vystoupili mimo jiné ministr
dopravy Milan Šimonovský, hejtman Karlovarského kraje Josef

V

Nové vybavení prádelny ukázal hejtmanovi Josefu Pavlovi (vpravo) a radnímu Jiřímu Mutinskému ředitel
léčebny Gustav Záleský (uprostřed).

o rekonstrukci byla slavnostně otevřena prádelna, která je součástí objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající prádelny včetně dodávky
moderního technologického zařízení.
Realizovaná investice umožní prát veškeré prádlo přímo v objektu léčebny bez nutnosti dovážet
část prádla k praní do karlovarské prádelny. Nová prádelenská technologie výrazně sníží provozní
náklady a spotřebu energií. Náklady na rekonstrukci ve výši 4,8 milionu korun zaplatil Karlovarský
RED
kraj.

P

www.kr-karlovarsky.cz

Pavel nebo primátor Karlových
Varů Zdeněk Roubínek.
Stěžejními tématy konference
byly Hlavní směry rozvoje silničního hospodářství a Silniční síť
v roce 2005 a její další rozvoj.
Přednášející diskutovali o financování silničního hospodářství
a konference byla zakončena
aktuálními otázkami z oblasti silničního hospodářství.
V přípravném výboru zasedl
mimo jiné i náměstek hejtmana

Karlovarského kraje Jan Zborník,
který na konferenci přednesl svůj
příspěvek o financování silnic II.
a III. třídy v nových podmínkách
v Karlovarském kraji. V rámci
přednášek vystoupilo také několik ředitelů odborů z ministerstva
dopravy, ředitelé Státního fondu
dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic ČR a další
významní představitelé z řad společností a firem, kterých se problém silniční dopravy týká. RED
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Kontakty
na Krajský úřad

Začíná výstava o třetím odboji
e Valdštejnské obrazárně
Krajského muzea Cheb se
ve čtvrtek 28. října od 17
hodin koná vernisáž výstavy
Třetí odboj. Výstava poukazuje
na nastupující politický systém
po únoru 1948, který umožnil,
aby jeho představitelé s nesmírnou
krutostí
rozhodovali
o celých skupinách obyvatelstva,
o vynikajících lidech různých
profesí, o funkcionářích nekomunistických politických stran
a spolků, o představitelích církví,
inteligence, zemědělců i dělníků,
kteří nebyli ochotni smířit se
s totalitou. Umožnil, aby určovali, kdo je „třídní nepřítel“, a tím
i vlastizrádce, a jak s ním bude
nakládáno.
Velice nesnadno se hledá
vysvětlení pro to, že několik
málo let po válečných útrapách
nastalo nové pronásledování

V

Dívčí sbor existuje 40 let



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)

demokraticky smýšlejících lidí
a znovu byla u nás pošlapána veškerá lidská práva. Výstavu o protikomunistickém odboji doplní
menší expozice fotografií a dobových dokumentů období 1948–
1989 v Chebu. Vedle prvomájo
vých průvodů a oslav uvidí
ředitel Krajského úřadu
návštěvníci zahraniční delegace
Ing. Roman Rokůsek
ze „spřátelených“ komunistictel.: 353 502 120
kých zemí, pionýry, vojenské
vera.stara@kr-karlovarsky.cz
přehlídky, „svobodné volby“, kdy

vítězila vždy jen jedna strana,
Zástupce ředitele Krajského úřadu,
železnou oponu, která obklopopověřen zastupováním vedoucího
vala naše město, a řadu dalších
odboru správních agend a dozoru,
každodenních událostí „hraničářKrajský živnostenský úřad
ského města Chebu“. Akci přiMgr. Lubomír Novotný
pravilo
Krajské
muzeum
tel.: 353 502 125
v Chebu ve spolupráci se Státním lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

okresním archivem Cheb, Ústavedoucí odboru kancelář hejtmana
vem pro vyšetřování zločinů
Ing. Werner Hauptmann
komunismu a Konfederací politel.: 353 502 117
tických vězňů. Výstava potrvá do
werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz
RED
konce prosince.



Tourfilm byl úspěšný

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
Ing. Martina Fišarová
Odbor kontroly pověř. zast.
vedoucí odboru
tel.: 353 502 218
martina.fisarova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 266
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz



Při slavnostním zahájení Tourfilmu se sešel náměstek hejtmana Jiří Behenský s ředitelem agentury Czech
Tourism Rostislavem Vondruškou (zleva).

o konce října potrvá ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje výstava k 40. výročí činnosti Karlovarského
dívčího sboru. Ten vznikl na podzim 1965 spolu s dokončením nové budovy a zřízením střední pedagogické školy. Nová
škola vznikla zrušením obdobných ústavů v Chebu a Sušici,
odkud také přešlo jádro bývalého dívčího sboru „Mládí“, který
v Sušici působil 12 let. Členkami sboru byly původně výhradně
studentky školy, budoucí učitelky mateřských škol a vychovatelky mimoškolních zařízení, řadu posledních let pak pracují ve
sboru i studentky gymnázia a některých jiných středních škol.
Karlovarský dívčí sbor pořádá každý rok kolem 50 vystoupení
v tuzemsku i v zahraničí. Mezi tato vystoupení patří například
lázeňské koncerty, výchovné koncerty pro školy nebo vánoční
RED
koncerty.

D

o letošního 38. ročníku festivalu Tourfilm přihlásilo snímky
„
138 zemí. Projekce byly tematicky členěny, festival navštívila řada
významných hostů v čele s nejslavnějším horolezcem světa Reinholdem Messnerem. „Tourfilm má
mezinárodní renomé a jsem rád, že
už druhým rokem je věnována pozornost také našim regionům. Festival
považujeme za důležitou součást rozvoje cestovního ruchu našeho regionu, proto jsme na něj přispěli částkou
300 tisíc korun,“ říká náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu
Jiří Behenský (vlevo).

vedoucí majetkoprávního odboru
JUDr. Josef Král
Odbor majetkoprávní pověř. zast.
vedoucí odboru
tel.: 353 502 270
josef.kral@kr-karlovarsky.cz

D


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


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



Slavnostního předávání cen na 38. ročníku festivalu Tourfilm se
zúčastnil náměstek hejtmnana pro cestovní ruch Jiří Behenský.

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

inzerce


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


vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Josef Bernátek
tel.: 353 502 420
josef.bernatek@kr-karlovarsky.cz


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


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

SC-51557/1



www.kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
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Fotbalista Pavel Nedvěd převzal ve Skalné dvě ocenění
Držitel Zlatého míče – fotbalista Evropy za rok 2003 Pavel
Nedvěd se ve Skalné sešel s fanoušky a s významnými
osobnostmi Karlovarského kraje. Z rukou hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla převzal Cenu Karlovarského
kraje a jako první občan města Skalná se stal jejím čestným
občanem. Slavnostnímu předávání cen přihlíželo několik
stovek diváků v zaplněné skalenské sportovní hale.
sem pyšný na to, že pocházím
z Karlovarského kraje, a vždy
se tu budu cítit doma,“ řekl
„
při přebírání Ceny Karlovarského kraje dojatý fotbalista. K ceně
dostal také šek na 20 tisíc korun,
který bez váhání věnoval mladým fotbalistům z místního
klubu. Vrcholem večera bylo
slavnostní dekorování na čestného občana města Skalná. Starosta
Skalné Radomil Gold tak vyjádřil,
jak moc si město váží původu jednoho z nejlepších evropských fot-

J

balistů. V rámci kulturního programu vystoupila populární skupina Maxim Turbulenc, mažoretky z chebské ZUŠ a mladí fotbalisté z přeshraničního projektu
Česko-německá fotbalová škola.
Divákům předvedl své umění
s míčem také bývalý reprezentant a mistr Evropy ve fotbale
Karol Dobiáš. Po autogramiádě
vykopli všichni významní hosté
mezi diváky několik fotbalových
míčů s podpisem Pavla Nedvěda.
RED

Poděkování partnerům:
Mediální partner Radio Egrensis, Karlovarské minerální vody –
Mattoni, Česko-německá fotbalová škola z Františkových Lázní,
Sklárna Moser, a. s., Agentura Česká umělecká

Ocenění Čestný občan Města Skalné předal Pavlu Nedvědovi starosta
Skalné Radomil Gold (vpravo).

Při autogramiádě byl fotbalista Evropy za rok 2003 doslova k roztrhání.

Pavel Nedvěd převzal Cenu Karlovarského kraje z rukou hejtmana
Josefa Pavla (vlevo).

V rámci kulturního programu předvedla své umění i Česko-německá fotbalová škola.

Hejtmanský mobil má majitele

Karlovarský kraj vyhlašuje anketu
Osobnost kraje za rok 2005

Do 4. ročníku internetové a výtvarné soutěže pro děti do 15 let, kterou Karlovarský kraj vyhlašuje tradičně před letními prázdninami, se tentokrát přihlásilo celkem 9 dětí. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na otázky týkající se internetu Karlovarského kraje a namalovat nebo vyfotografovat krásy Karlovarského kraje. Všechny práce splňovaly daná kritéria.

v kategoriích Zisková (podnikatelé, živnostníci)
a Nezisková (nadace, občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti atd.)
a udělení zvláštní ceny za mimořádný přínos kraji
Během finálového večera 9. prosince 2005 bude vyhlášeno 6 nominací v obou kategoriích.
Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 30. listopadu 2005 na adresu
Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor kanceláře hejtmana, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
nebo
prostřednictvím elektronického anketního lístku na www.kr-karlovarsky.cz
Finalisté budou vybráni odbornou komisí na základě vašich návrhů.
Partnerem akce je firma Ernst & Young – pořadatel mezinárodní soutěže Podnikatel roku 2005 v České republice.



Anketní lístek:

Jméno navrhovaného v oblasti ziskové:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve firmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….................................................................................
Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj firmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno navrhovaného v oblasti neziskové:
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………................................................................................

Majitelkou mobilního telefonu se stala autorka nejhezčího obrázku
Šárka Bělohlávková (vlevo od hejtmana Josefa Pavla), nejlepší snímek vyfotil Jiří Baláž (první zprava).

řestože letos přišlo do soutěže méně obrázků, nebyl
„
výběr jednoduchý,“ říká
výtvarník Václav Balšán a doplňuje: „Úroveň výtvarných prací
byla letos skutečně velmi vysoká.“
Prvního ročníku se zúčastnilo
celkem 22 dětí, které poslaly do
soutěže celkem 23 obrázků.
Vítězem se stal 14letý Tomáš

P

Zeman z Horního Slavkova.
Druhý ročník byl již náročnější,
mimo výtvarného dílka soutěž
vyžadovala od dětí zodpovězení
10 úkolů se zaměřením na zna-

lost internetových stránek našeho krajského úřadu. I přes zvýšenou náročnost se soutěže
úspěšně zúčastnilo 24 dětí. Jako
nejlepší byl vyhodnocen osmiletý Ondra Rozhon ze Svatavy.
Třetí ročník opět kladl nároky
nejen na výtvarnou práci dětí,
ale i na znalost práce s internetem a navíc i s elektronickou
poštou, neboť děti posílaly své
přihlášky právě její pomocí.
Počet účastníků byl i minulý rok
velmi pěkný, zúčastnilo se 24
dětí. Zvítězil dvanáctiletý David
Roško z Ostrova
Do letošního čtvrtého ročníku se přihlásilo 9 dětí, novinkou
v soutěži byla možnost volby
mezi výtvarným dílem a fotografií zobrazující krásy Karlovarského kraje. Poprvé soutěž
vyhrála dívka, Šárka Bělohlávková z Ostrova (12 let).
RED

Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Jméno navrhované osoby v kategorii zvláštní ocenění za mimořádný přínos
pro Karlovarský kraj (nemusí být občanem kraje):
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….....................................................................................………………………
Důvod nominace:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

●
●

Vítězný obrázek a vítězná fotografie

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 (377 322 972), 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
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