
Karlovarský kraj začal od září pro-

plácet regulační poplatky ve všech lé-

kárnách v Karlovarském kraji. Lidé tak 

mohou získat zpět poplatek za recept 

nejen v lékárně karlovarské nemocni-

ce, jak tomu bylo dosud, ale v každé z 

91 lékáren, podle toho, kterou mají po-

blíž. Karlovarský kraj je tak vůbec prv-

ním, kdo se k tomutu zásadnímu kro-

ku odhodlal.

„Lidé, kteří bydlí třeba v Aši byli zne-

výhodněni, protože, aby mohli ušet-

řit poplatky, museli by dojet do Karlo-

vých Varů. A také soukromé lékárny si 

stěžovaly na to, že jim ubývají zákazní-

ci, protože řada z nich raději zašla do 

nemocniční lékárny v Karlových Va-

rech. Předejdeme tím i případným ža-

lobám,“ uvedl hejtman Karlovarského 

kraje Josef Novotný.

Princip vracení poplatků v soukro-

mých lékárnách funguje tak, že v každé 

z nich jsou k dispozici formuláře, kte-

ré pacient vyplní a spolu s ústřižkem 

o zaplacení poplatku zašle na krajský 

úřad. Ten pak poplatky pacientům po-

šle zpět na jejich bankovní účet nebo 

případně složenkou.

I když je to pro pacienty mírná kom-

plikace, jak ukázaly první týdny po za-

vedení nového opatření Karlovarského 

kraje, lidé mají o vrácení poplatku zá-

jem, a to hlavně ti, kteří chodí pro lé-

ky častěji nebo s více recepty. Ušetří tak 

stokoruny.

Zrušení poplatků slíbila voličům 

před volbami sociální demokracie. Ve 

sněmovně se ale zatím nepodařilo re-

gulační poplatky zrušit nebo alespoň 

výrazně omezit. Kraje, kde je ve vede-

ní ČSSD, proto alespoň ve svých za-

řízeních lidem poplatky vrací. Karlo-

varský kraj nyní i ve všech lékárnách. 

„Je to nejprůhlednější cesta, jak pení-

ze daňových poplatníků vrátit zpět da-

ňovým poplatníkům. Peníze, které na 

poplatcích v lékárnách kraj vrací, slou-

ží potřebným, tedy rodinám s malými 

dětmi, seniorům a nemocným,“ uvedl 

hejtman.

KRAJSKÉ LISTY VE FORMÁTU PDF Archiv měsíčníku Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových KRAJSKÝCH LISTECH http://
www.kr-karlovarsky.cz/hl/. O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Muzea budou samostatná Stovky milion pro školy Osobnost Karlovarského kraje
Osvědčené řešení z minulosti se vrací. Jednotlivá okresní 
muzea v Karlovarském kraji získají znovu samostatnost.

I tento rok můžete rozhodnout o tom, kdo se stane 
osobností roku v Karlovarském kraji. 
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Vážení čte-

náři,

Stejně jako 

Vy bych chtěl 

žít v kraji, kde 

životní úro-

veň závrat-

ně stoupá, ne-

zaměstnanost téměř neexistuje, zdra-

votnictví a školství kvete, mladé rodi-

ny i staří lidé jsou zabezpečeni po všech 

stránkách. Skutečná situace je samo-

zřejmě jiná a přede mnou stojí obrov-

ský úkol posunout náš kraj alespoň o 

kousek blíž k výše popsanému stavu. 

Ten první krok se snažíme udělat právě 

teď v oblasti zdravotnictví. Máme za se-

bou konferenci o nově vytvořené stra-

tegii, která nabízí varianty, kudy se ne-

mocnice a zdravotní péče v regionu bu-

de ubírat. Až se Vám dostane do rukou 

toto vydání Krajských listů, budou stát 

krajští zastupitelé před rozhodováním, 

která z variant strategie je nejlepší, nebo 

jestli se vydat úplně jinou cestou. Nic to 

však nezmění na tom, že chystáme vel-

ké investice do všech tří nemocnic. Na 

přístroje a moderní lůžka půjde 140 mi-

lionů korun z evropských peněz, rekon-

struovat se bude v Chebu a Sokolov če-

ká dostavba centrálního příjmu. V pod-

zimních měsících začne stavba nové-

ho pavilonu v karlovarské nemocni-

ci za více než 500 milionů. Očekávám, 

že mezitím management nemocnice ve 

spolupráci s krajskou radní Berenikou 

Podzemskou budou podnikat taková 

opatření, díky kterým se zlepší perso-

nální situace v nemocnicích a úroveň 

zdravotní péče nebude nijak omezena.

Když už je řeč o zdravotnictví, dostal 

jsem hned několik poplašných zpráv o 

uzavření interny v Sokolově. Zdůraz-

ňuji - jde o přechodné uzavření inter-

ního oddělení z důvodu oprav a malo-

vání, jde o dočasnou záležitost, která 

bude trvat do 6. října. Podle mých in-

formací jsou lůžkové stanice C, D a JIP 

uzavřeny, takže v uvedeném období ne-

ní možné pacienty hospitalizovat. Sou-

časní pacienti jsou  přeloženi do okol-

ních  zdravotnických zařízení nebo na 

jiná oddělení nemocnice. Péče o paci-

enty, kteří mají být hospitalizováni, je 

zajištěna na interních odděleních ne-

mocnice v Chebu a nemocnice v Kar-

lových Varech. Funguje interní ambu-

lance v Sokolově a opakuji, 6. října od 7 

hodin ráno bude lůžková interna opět 

v provozu.

Několikrát jsem zmiňoval, že vzhle-

dem k hospodářské recesi dostává náš 

kraj méně peněz od státu, což se odra-

zilo v propadu příjmů do krajského roz-

počtu. Spoříme na všech frontách, ale 

neohrozí to připravované a probíhají-

cí projekty. Platí to i pro stavby na kraj-

ských silnicích. K největším realizova-

ným nebo zahajovaným akcím pro le-

tošek patří silniční obchvat Hranice - 

Ebmath, stavba by měla začít ještě v zá-

ří, dokončení se plánuje na konec příští-

ho roku, náklady se pohybují okolo 229 

milionů korun s dotací z přeshraniční-

ho programu Cíl 3. Chystá se výstavba 

silničního propojení Sokolov, Těšovi-

ce - Královské Poříčí za asi 208 milio-

nů korun s dotací z ROP. V současnosti 

probíhá rekonstrukce Merklín - Pstru-

ží, která bude dokončena na podzim ro-

ku 2010, stavba přijde na 77 milionů ko-

run, opět s dotací z ROP. Takových sta-

veb je samozřejmě víc, například mo-

dernizace ulice Osvětimská v Nejdku, 

rekonstrukce opěrných zdí a silnice v 

Lokti nebo rekonstrukce silnice k letišti 

v Karlových Varech.

Na závěr Vás chci upozornit na no-

vinku, kterou najdete na internetových 

stránkách Karlovarského kraje. Je to 

anketa, ve které se pravidelně budu ptát 

Vás, obyvatel kraje, na to, co mě zajímá. 

Odpovídat můžete v anketě velmi jed-

noduchým způsobem přímo na titulní 

straně krajského informačního portá-

lu. Váš hejtman Josef Novotný

Nový program 
fi nanční podpory 
studia na VŠ

Stovky milionů korun z fondů Evropské unie míří do Karlovarského 
kraje. V regionu se za ně budou rekonstruovat školy. 

Kraj začal vracet poplatky ve všech lékárnách

Úvodník hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného

Vzdělání studentů ze sociálně 
slabších rodin  fi nančně podpo-
ří Karlovarský kraj. Vedení regio-
nu tak odstartovalo nový program 
který má umožnit vysokoškolské 
vzdělání těm, kteří by si ho ne-
mohli dovolit, a zároveň řešit ne-
dostatek některých profesí v kra-
ji. Výměnou za podporu studia to-
tiž následně absolventi těchto vy-
sokých škol budou působit v regi-
onu.

„Jednou z výrazně nedostatko-
vých profesív našem kraji jsou, 
mimo jiné, také specialisté pro in-
formační technologie,“ říká Milo-
slav Čermák, náměstkem hejtma-
na Karlovarského kraje. První tři 
dotovaná místa proto kraj chce 
zřídit na sokolovské pobočce Vy-
soké školy manažerské informati-
ky a ekonomiky. 

„V současné době probíhají pří-
pravy na vyhlášení výběrového ří-
zení pro maturanty a nadcházející 
akademický rok. A pokud se tato 
spolupráce osvědčí, chtěli bychom 
tuto podporu rozšiřovat i do dal-
ších oborů,“ dodává Čermák. 

Další desítky milionů korun na sociální služby v regionu
Celkem 800 milionů korun získa-

jí kraje na dofi nancování sociálních 

služeb. Takový je výsledek jedná-

ní mezi Asociací krajů ČR a státem. 

Z této částky téměř 60 milionů bude 

určeno právě pro Karlovarský kraj. 

„Je to velký úspěch,“ řekl náměs-

tek hejtmana pro sociální věci Milo-

slav Čermák, který asociaci při jed-

náních zastupoval. „Bývalý ministr 

Nečas totiž odmítal zoufalou situaci 

v sociálních službách vůbec připus-

tit, a proti 7,1 miliardě na rok 2008 

tak na ten letošní vyčlenil z rozpočtu 

jen 4,5 miliardy,“ říká Čermák. Obrat 

nastal až po nástupu takzvané úřed-

nické vlády. „Jednání s ní sice byla 

tvrdá, ale zato zcela korektní.“

K vyjednaným 45 milionům korun 

do kraje půjde ještě dalších 14,5 mili-

ony, zásluhou úspěšně zpracovaných 

projektů v této oblasti z ESF.  Pro le-

tošní rok tak je pokrytí základních 

potřeb poskytovatelů pobytových so-

ciálních služeb zajištěno.

Vážná situace ale hrozí v příštím 

roce. Kvůli úsporám v rozpočtu to-

tiž stát plánuje pro oblast sociálních 

služeb vyčlenit pouhé tři miliardy ko-

run. „Asociace krajů proto dál inten-

zivně jedná se státem o tom, jak za-

bránit možnému kolapsu těchto slu-

žeb,“ dodává Čermák.

Karlovarští hokejisté HC Energie zahájili letošní extraligovou sezónu v no-
vé aréně symbolickým soubojem se svým fi nálovým rivalem pražskou Slá-
vií. Nová hala hráčům i divákům nabízí především mnohem větší kom-
fort.               Foto Kateřina Bogliová, HC Energie  

V každé lékárně v Karlovarském kraji mají nyní možnost pacienti si nechat vrátit regulační poplatky.   
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Vesnicí ro-

ku Karlovar-

ského kraje pro 

rok 2009 se sta-

la Březová na 

Sokolovsku. Své 

vítězství oslavi-

la bohatým kul-

turním progra-

mem za účasti 

hejtmana Jose-

fa Novotného, zástupců ministerstva 

pro místní rozvoj a řadou dalších po-

zvaných hostů. Samozřejmě nechy-

běli ti, kterých se vítězství nejvíce do-

tklo, a to obyvatelé města.

 „Musím ocenit, že do činností v 

Březové se zapojuje i mládež,  fungují 

tady tělovýchovné jednoty, lidé jsou 

schopni připravovat sami nejrůznější 

akce. Zvlášť je potřeba vyzdvihnout 

práci naší kulturní komise. Chválím 

i okolní obce, které se snaží upravo-

vat své okolí a záleží jim na tom, co 

se u nich děje,“ uvedl starosta Březo-

vé  Miroslav Bouda.

Dodal, že titul vnímá především ja-

ko morální ocenění. „Máme tady vy-

nikající tým lidí. Podařilo se nám le-

tos získat na nejrůznější projekty při-

bližně 90 miliónů korun, a to musí 

dát samozřejmě někdo dohromady a 

připravit,“ upozornil starosta.

Titul Březová získala mezi 20 ves-

nicemi, které se do tradiční soutěže 

přihlásily. Zároveň postoupila do ce-

lostátního závěrečného kola.

Březová je sice ofi ciálně město, kde 

žije více než 3000 lidí, ale okolí jí vní-

má spíše jako svazek několika vesnic. 

A právě příkladná péče o vesnice a 

osady přidružené k Březové byla jed-

ním z důvodů, které přispěly právě k 

vítězství obce. 

Velkolepé oslavy se konaly na bře-

zovské pěší zóně. Zúčastnily se jich 

stovky obyvatel Březové, ale také ná-

vštěvníci z okolí. Pro všechny bylo 

připraveno pohoštění zdarma a řada 

akcí, na kterých si přišly na své pře-

devším děti. Starosta v rámci slav-

nosti převzal mimo jiné  z rukou 

hejtmana i šek na 40 tisíc korun. 

Mezi dalšími oceněnými obce-

mi Karlovarského kraje jsou v růz-

ných oblastech například obce Krás-

ná, Velká Hleďsebe, Hájek nebo Dol-

ní Žandov.

Titul Vesnice roku v kraji loni zís-

kala Lomnice a rok před ní Královské 

Poříčí. Rekordmanem kraje je ale Ša-

bina, která drží hned dva tituly.

Starosta Březové Miroslav Bouda (uprostřed) má rozhodně důvod k radosti. Ocenění totiž obec získala za svou 
dlouholetou činnost týkající se nejen samotné Březové, ale také k ní přidružených obcí a osad. 

Hřiště zažilo křest při 5. ročníku takzvané Gymplštafety žáků i učitelů.

Vážený pane hejtmane,

kraj ve spolupráci s fi rmou EKO-KOM podporuje rozvoj stanovišť pro zvý-

šení separace v obcích. Jakým způsobem postupuje KK u svých organizací 

(příspěvkových, s.r.o., a.s.)? Podle živnostenského zákona mají organizace 

povinnost zajistit třídění odpadů. V některých případech se tomu tak nedě-

je, viz například Krajská správa a údržba silnic.

Děkuji, Jiří Korbel, Sokolov

Zdravím Tě, Jirko,

děkujeme za upozornění. Předpokládám, že ředitelé příspěvkových organi-

zací jsou schopni řešit třídění odpadů a zabezpečit dostatek sběrných nádob 

sami, ale prověřím, jaká situace skutečně je. Pokud by snad v některé pří-

spěvkové organizaci vznikl problém se separací využitelných složek odpadu, 

uložíme vedení PO, aby zjednalo nápravu.

Vážený pane hejtmane,

Nepřipadá Vám divné, že jeden týden zrušíte přestavbu průmyslovky v Os-

trově, což obyvatelé Ostrova kvitovali s povděkem. Vysvětlíte občanům ne-

smyslnost této investice. Týden na to, vše popřete a odsouhlasíte stavbu? To 

je opravdu betonová lobby tak silná, že se před ní skloní i zdravý rozum a 

poctivost ? Nepřipadáte si potom s prominutím jako šašek ? 

Děkuji za odpověď

J.Lipský,Ostrov

Vážený pane Lipský, 

Město Ostrov má o realizaci projektu velký zájem. Proto okamžitě zareago-

valo na záměr kraje neuskutečnit projekt „Centra technického vzdělávání 

Ostrov“ v původním rozsahu a nabídlo kraji podíl na fi nancování akce. Tím, 

že bude projekt zrealizován nepřijde Karlovarský kraj o možnost čerpání ev-

ropských fi nancí, které se už podařilo získat. Evropská dotace činí celých 85 

procent celkové investice, 7,5 procenty se bude podílet stát a stejnou mě-

rou kraj. Navíc máme příslib starosty Ostrova Jana Bureše, že město vloží do 

projektu CTV 20 milionů korun. Kraj má dále k dispozici rezervu ve výši 17 

milionů korun a bude hledat v rámci původního projektu všechny přijatel-

né možnosti úspor. Pokud bychom od projektu upustili, museli bychom vy-

naložit fi nance na projekt zcela nový, který by musel znovu projít celým pro-

cesem schvalování a není jisté, že by se nám podařilo příslib evropské dota-

ce znovu získat. To jsou hlavní důvody, proč jsme naše původní rozhodnu-

tí přehodnotili. Věřte, že „betonová lobby“ opravdu nemá s naším rozhod-

nutím žádnou souvislost.

Vážený pane hejtmane,

chtěla jsem se zeptat, jestli kraj také splní slib, co dal na ministerstvu zdra-

votnictví, že zdr. sestry dostanou přidáno. Zatím se nic neděje a asi se nic 

přidávat nebude, jak prohlásil Mgr. Fojtík.

Děkuji za odpověď

Jaroslava

Vážená paní Jaroslavo,

v současné době probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami o navýše-

ní úhrad za účelem navýšení platu zdravotních sester. Tato jednání se v sou-

časné době chýlí ke konci, buďte trpělivá, s navýšením platu sester se počítá.

Otázky i odpovědi jsou redakčně kráceny.
Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv na internetové stránce:

http://www.kr-karlovarsky.cz

První české gymnázium 
má zbrusu nové školní hřiště

Březová slavila titul Vesnice roku Karlovarského kraje

Výstřelem ze startovní pistole za-

hájil v pátek 4. září hejtman Josef 

Novotný 5. ročník takzvané Gym-

plštafety učitelů i studentů Prvního 

českého gymnázia v Karlových Va-

rech. 

Zároveň tak slavnostně otevřel 

zbrusu nové hřiště, které nabízí zá-

zemí pro základní atletické disciplí-

ny.

Sportoviště tvoří polytanový atle-

tický ovál se skokanskými sektory a 

víceúčelové hřiště pro míčové i ne-

tradiční hry s osvětlením. V rám-

ci realizace projektu proběhla i celá 

řada povrchových a zahradnických 

úprav, které dotvářejí výslednou po-

dobu nové části školního areálu. 

„Původně šlo o městský pozemek s 

neudržovaným škvárovým hřištěm, 

který se převedl z města do majet-

ku kraje. Převod proběhl bezúplat-

ně pod podmínkou, že do tří let na 

místě vybudujeme hřiště nové,“ vy-

světlil ředitel gymnázia Zdeněk Pa-

pež.

O novém sportovišti snilo gymná-

zium 30 let. Budování hřiště trvalo 

poměrně krátce, od poloviny června 

do konce prázdnin. „Jsem velmi rád, 

že se nám projekt výstavby nového 

hřiště konečně podařilo realizovat 

a dalším významným dílem tak při-

spět do mozaiky rekonstrukce školy. 

Celkové náklady dosahující téměř 

7 milionů korun. Zahrnují dotaci z 

rozpočtu kraje ve výši 5 milionů ko-

run a zbylé peníze šly z investičního 

fondu školy,“ doplnil krajský radní 

Vratislav Emler. 

První české gymnázium v Kar-

lových Varech patří mezi nejstarší 

české školy v kraji. Vzniklo už v ro-

ce 1924 v sousedství tehdejšího ně-

meckého gymnázia v Rybářích. Od 

roku 1961 pak škola sídlí ve svém 

současné areálu v Karlových Varech 

- Drahovicích. 

Region má z programů EU přislíbeny 4 miliardy korun
Z Regionálního operačního pro-

gramu Severozápad (ROP) získají ža-

datelé z Karlovarského kraje už 4 mi-

liardy korun. Rozdělování programu, 

který se zaměřuje na rozvoj regionu, 

je v současné době zhruba v polovi-

ně. Celkem dosud uspěly z Karlovar-

ského a Ústeckého kraje projekty za 

11,5 miliardy korun. 

V Karlovarském kraji byla smlouva 

o poskytnutí dotace uzavřena pro 71 

projektů. 

„V regionálním operačním pro-

gramu bylo pro Ústecký a Karlovar-

ský kraj na období 2007- 2013 k dis-

pozici celkem 745 911 021 € (přibliž-

ně 19,5 miliard korun ) tj. 16,1% z 

celkové alokace pro všechny ROP v 

České republice. Celkem bylo od ro-

ku 2007 do ROP Severozápad zatím 

podáno 578 projektů a požádáno o 

dotace v celkovém objemu 20,1 mili-

ard korun,“ uvedl ředitel úřadu Regi-

onální rady soudržnosti Petr Vráblík.

Pokud jde o rozdělení dotací do 

jednotlivých oblastí, které jsou z 

ROP Severozápad podporovány, nej-

více peněz, tedy více než 6 miliard (z 

toho 1,9 miliardy korun v Karlovar-

ském kraji), získala města na projek-

ty zaměřené na regeneraci a rozvoj. 

Druhá největší část dotací, přibliž-

ně dvě a půl miliardy (z toho 1,2 mi-

liardy korun v Karlovarského kraje) 

pomůže v regionu s modernizací do-

pravní infrastruktury a s rozvojem 

veřejné dopravy. 

Projekty zaměřené na podporu 

rozvoje cestovního ruchu byly pod-

pořeny přibližně 2 miliardami (z to-

ho 776 milionů korun získaly projek-

ty z Karlovarského kraje), mezi pro-

jekty z oblasti místního rozvoje bylo 

rozděleno více než 600 milionů ko-

run (z toho 226 milionů korun v Kar-

lovarského kraje). 

Regionální operační program Seve-

rozápad vyhlásí v letošním roce ješ-

tě dvě výzvy k předkládání projektů. 

Žadatelé budou mít možnost před-

kládat projekty spadající do Oblas-

ti podpory 1.3 – Infrastruktura v ob-

lasti lidských zdrojů. V této oblas-

ti se mohou o podporu ucházet na-

příklad projekty zaměřené na mo-

dernizaci středních škol a obnovu 

jejich vybavení (např. vybavení pra-

covních dílen, laboratoří a počítačo-

vých učeben). Mezi úspěšné projekty 

bude v této výzvě rozděleno 120 mi-

lionů  korun.

Druhá plánovaná výzva bude vy-

hlášena pro Oblast podpory 3.2 – 

Rozvoj dopravní obslužnosti regio-

nu. Tato výzva bude určena speciál-

ně pro projekty zaměřené na poříze-

ní drážních vozidel hromadné pře-

pravy osob. 

Rekonstrukce Spáleniště pokračuje
Domov pro seniory Spáleniště v 

Chebu pokračuje ve svém plánu kaž-

doročně zrekonstruovat jedno patro. 

Po pátém nadzemním podlaží, jehož 

přestavba skončila v prosinci loňské-

ho roku, probíhají stavební úpravy o 

patro níže. 

„Stavba by měla být hotova na kon-

ci října, v současnosti už jsou vy-

bourána zastaralá bytová jádra, zá-

roveň se zabýváme výběrem zaříze-

ní budoucích pokojových jednotek,“ 

uvedla ředitelka chebského domova 

pro seniory Hana Marešová. 
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Hejtman odpovídá
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Hejtman diskutoval v nemocnicích s primářskými sbory

Začal nový školní rok, počet školáků v kraji ale dlouhodobě klesá

V kraji přibývá toalet pro postižené 
na takzvaný univerzální Euroklíč

Výměna dokladů, ať už jde o občan-

ské nebo řidičské průkazy, bývá pro 

většinu z nás nepříjemnou záležitos-

tí, kdy je třeba hlídat termíny, zjiš-

ťovat informace a běhat po úřadech. 

Abyste nic nepromeškali, přinášíme 

Vám v rozhovoru s ředitelem Krajské-

ho úřadu Karlovarského kraje Roma-

nem Rokůskem potřebné informace 

o probíhajících výměnách řidičských 

průkazů.

Jaké typy řidičských průkazů v sou-

časnosti existují?

K řízení motorových vozidel na úze-

mí České republiky opravňuje řidič-

ský průkaz, dále řidičský průkaz vy-

daný členským státem Evropských 

společenství („řidičský průkaz Evrop-

ských společenství“), pak je to řidič-

ský průkaz vydaný cizím státem pod-

le Úmluvy o silničním provozu („ři-

dičský průkaz vydaný cizím státem“), 

mezinárodní řidičský průkaz vydaný 

cizím státem podle Úmluvy o silnič-

ním provozu  („mezinárodní řidič-

ský průkaz vydaný cizím státem“), ři-

dičský průkaz člena diplomatického 

personálu zastupitelského úřadu ci-

zího státu, který požívá výsad a imu-

nit podle zákona nebo mezinárodní-

ho práva.

 Platí u nás nějaká omezení při po-

užití uvedených ŘP?

Mezinárodní řidičský průkaz neo-

pravňuje k řízení motorových vozi-

del na území České republiky. Mezi-

národní řidičský průkaz vydaný ci-

zím státem podle Úmluvy o silničním 

provozu (Vídeň 1968) platí pro říze-

ní motorových vozidel na území Čes-

ké republiky po dobu tří let ode dne 

vydání, mezinárodní řidičský průkaz 

vydaný cizím státem podle Úmluvy o 

silničním provozu (Ženeva 1949) pla-

tí pro řízení motorových vozidel na 

území České republiky po dobu jed-

noho roku ode dne vydání.

Mezinárodní řidičský průkaz vyda-

ný podle dosavadních právních před-

pisů platí po dobu jeho platnosti i po 

nabytí účinnosti zákona.

 Co mají udělat cizinci, kteří žijí na 

našem území a vlastní jen řidičský 

průkaz vydaný cizím státem?

 Řidičský průkaz vydaný cizím stá-

tem, jehož držitel má na území Čes-

ké republiky trvalý pobyt nebo pře-

chodný pobyt na dlouhodobé vízum 

na dobu delší než 1 rok, neopravňuje 

k řízení motorového vozidla na území 

České republiky, jestliže tento držitel 

nepožádal o výměnu.

Občan České republiky nebo cizi-

nec, který není příslušníkem státu Ev-

ropské unie a který má na území Čes-

ké republiky trvalý pobyt nebo pře-

chodný pobyt na dlouhodobé vízum 

na dobu delší než 1 rok, je povinen 

požádat příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností o vydání ři-

dičského průkazu výměnou za řidič-

ský průkaz vydaný cizím státem do 3 

měsíců ode dne návratu do České re-

publiky (jde-li o občana České repub-

liky) nebo ode dne právní moci povo-

lení trvalého pobytu nebo přechod-

ného pobytu na dlouhodobé vízum 

(jde-li o cizince), který není příslušní-

kem státu Evropské unie.

 A teď se dostáváme k průběhu vý-

měny platných řidičských průkazů: 

Jak už bylo řečeno, v ČR jsou v sou-

časné době platné 4 typy řidičských 

průkazů. Během následujících let bu-

de docházet k postupné výměně zbý-

vajících 3 typů řidičských průkazů, 

které jsou ze zákona řidiči povinni si 

vyměnit do konce roku 2010 a 2013.

Řidičské průkazy vydané od 1. led-

na 1994 do 31. prosince 2000 jsou je-

jich držitelé povinni vyměnit do 31. 

prosince 2010. Průkazy vydané od 1. 

ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou je-

jich držitelé povinni vyměnit do 31. 

prosince 2013. Počínaje 1.1.2014 bu-

de v ČR platný pouze 1 typ řidičské-

ho průkazu vzoru Evropských spole-

čenství.

 Jak řidiči zvládají výměny ŘP?

 K 31. 7. 2009 zbývalo vyměnit 1 

091 180 řidičských průkazů (výměna 

2010). Tato hodnota odpovídá 17% 

registrovaných řidičů. V červnu 2009 

se vyměnilo 10 473 řidičských prů-

kazů, podléhajících výměně v termí-

nu do 31.12.2010, což je podle celo-

republikových statistik přibližně 17% 

z optimistického předpokladu. Při 

zohlednění zbývajícího počtu řidič-

ských průkazů, které zbývá do konce 

roku 2010 vyměnit, je zřejmé, že kaž-

dý následující měsíc by se mělo vymě-

nit průměrně 61 425 řidičských prů-

kazů. Proto bych chtěl apelovat i na 

velmi zaneprázdněné řidiče, aby si 

nekomplikovali život a výměnu řidič-

ských průkazů absolvovali včas.

Ředitel Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje Roman Rokůsek

Shodná touha po nutných změnách 

v krajském zdravotnictví, ale rozdíl-

né představy o budoucím zaměření 

jednotlivých nemocnic. Takový byl 

výsledný dojem ze setkání hejtma-

na Josefa Novotného s primáři, léka-

ři a sestrami nemocnic v Chebu, So-

kolově a v Karlových Varech. Napříč 

nemocnicemi primáři pozitivně hod-

notí myšlenku výstavby nového zdra-

votnického zařízení – krajské nemoc-

nice. Všichni ale chtějí vědět, co bude 

do doby, než se na nový objekt podaří 

získat fi nance a zrealizovat výstavbu. 

„Absolvoval jsem schůzky se třemi 

primářskými sbory. Každá nemocnice 

si chválila svoje, všichni svorně pod-

porují výstavbu nové nemocnice, ale 

společně nás pálí, co bude teď, jak se 

bude postupovat v následujících mě-

sících, v nejbližší budoucnosti,“ po-

znamenal hejtman v úvodu svého 

jednání s primářským sborem v kar-

lovarské nemocnici. Zdravotníky in-

formoval o tom, jaká je situace ohled-

ně propadu příjmů do rozpočtu kraje 

a ujistil je, že zdravotnictví se úsporná 

opatření nedotknou. „Všichni zdra-

votníci cítí obrovský kvalitativní po-

sun v komunikaci současné politic-

ké reprezentace kraje s lékaři a sest-

rami. Minulé vedení kraje, konkrétně 

exhejtman Pavel, s primáři mluvil je-

dinkrát - když bylo na stole 400 výpo-

vědí - a pak možná, když stříhal pás-

ku při otevírání kardiologie. Součas-

né vedení kraje bylo likrát, nasloucha-

jí názorům zdravotníků, které v řadě 

případů ovlivní konečné rozhodnu-

tí,“ zdůraznila krajská radní Bereni-

ka Podzemská.

Hovořilo se i o připravované výstav-

bě nového pavilonu, na nějž kraj čer-

pá úvěr ve výši 500 milionů korun. 

“Dalších 140 milionů dáme do ne-

mocnic z ROP Severozápad na pří-

strojové vybavení a nová moderní 

lůžka,“ vysvětlil Josef Novotný. Pení-

ze přijdou i na ta oddělení, která byla 

v minulosti naprosto opomíjena – in-

fekci nebo ORL. Zahájí se  1. etapa re-

konstrukce nemocnice v Chebu, v ne-

mocnici v Sokolově se plánuje inves-

tovat do zlepšení pobytových služeb 

pacientů.

Zásadním bodem schůzky se zdra-

votníky byla prezentace strategie 

zdravotnictví a jejích jednotlivých va-

riant. Radní Podzemská představila 

výhody a nevýhody všech tří variant 

strategie. Podle ní je optimální ces-

ta, která předpokládá zbudování no-

vé krajské nemocnice umístěné mezi 

Karlovými Vary a Sokolovem a rozvoj 

nemocnice v Chebu, jež by zůstala za-

chována pro občany z odlehlých čás-

tí Chebska a ašského výběžku. O tom, 

zda bude některá z variant strategie 

vybrána jako klíčová pro další kroky 

v krajském zdravotnictví, rozhodne 

krajské zastupitelstvo na svém mimo-

řádném zasedání 24. září. 

“Zdravotníci v karlovarské, soko-

lovské a chebské nemocnici touží po 

změně současného stavu. Unisono se 

shodnou na tom nezachovat stávající  

situaci. Proto, i kdyby se krajští zastu-

pitelé rozhodli nehlasovat pro novou 

nemocnici, je jejich povinností hla-

sovat pro změnu,“ konstatoval ředi-

tel pro lékařskou péči karlovarské ne-

mocnice Filip Berger. Reagoval tak na  

jednu z možností strategie, která po-

pisuje zachování současného systému 

zdravotnictví v regionu jako „udržo-

vání v chátrání“.

Diskuze se rozvinula  kolem pla-

tů sester a ostatního zdravotnické-

ho personálu, mluvilo se o nedostat-

ku atestovaných sester především 

na  jednotkách intenzivní péče nebo 

ARO. Primáři si vyměňovali názor 

na nejvýhodnější umístění plánova-

né nové nemocnice. „Stále doufám, že 

se zastupitelům podaří společně vy-

brat jednu, pokud možno pro náš kraj 

nejlepší variantu strategie. Já osobně 

jsem pro výstavbu nové nemocnice, 

ale zároveň trvám na tom, že naši od-

borníci musí přesně popsat a vysvět-

lit, co dělat s nemocnicemi teď, dokud 

nové zdravotnické zařízení nemáme,“ 

uzavřel hejtman.

 NOVINKA:NOVINKA: 7 komor
 nový plastový profil 
 s ještě větší úsporou tepla

tel.: 355 328 030     �     www.stavebnivyplne.cz

d ř e v ě n á  a  p l a s t o v á

e u r o o k n a

� vyrábíme eurookna profilace
 IV 68, IV 78 a IV 88
� špaletová okna

Karlovy Vary
Ostrov

Praha

Děčín

Sokolov

Cheb

Navštivte naší výrobní a obchodní centrálu: 
Botanická 6, Dalovice, PSČ 362 63, E-mail: firma@stavebnivyplne.cz

ROLETY
Stínící technika - žaluzie, rolety, látkové roletky, markýzy, pergoly ...

JIND�ICH MOUDRÝ 
e-mail: jindrich.moudry@seznam.cz
Po�ernická 120, 360 05 Karlovy Vary

P�I P�EDLOŽENÍ 
TOHOTO KUPÓNU
 SLEVA-5%

ŽALUZIE
tel.: 602 236 321

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funkční bez přípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typů.

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kouřimská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

V Karlovar-

ském kraji při-

bývá sociálních 

zařízení na tak-

zvaný euroklíč. 

Jde o bezbarié-

rová zařízení, která lze otevřít univer-

zálním klíčem stejným ve všech ze-

mích Evropy.  Sloužit mají především 

tělesně postiženým a matkám s malý-

mi dětmi. 

Zatímco v Karlovarském kraji byla 

podobná zařízení zatím součástí ho-

telů, nyní se objevují už i na veřejných 

místech. Naposledy tak byly napří-

klad bezbariérové  toalety zpřístup-

něny na vlakovém nádraží v Marián-

ských Lázních. 

Projekt Euroklíč, který funguje po 

celé Evropě i Spojených státech, na-

bízí lidem s postižením klíč, kterým 

otevřou bez pomoci jiných osob toale-

ty na mnoha místech. V našem kra-

ji by se jich mělo postupně otevřít asi 

80. Projekt je spolufi nancován z dota-

cí Evropské unie. Více informací na-

jdete na www.eurokey.com nebo na 

stránkách www.svaztp.cz

Přibližně 2800 prvňáčků usedlo v 

Karlovarském kraji   1. září do škol-

ních lavic. Je to zhruba stejný počet, ja-

ko minulý školní rok. Přesto je početní 

stav žáků a studentů v kraji stále menší.

Mohou za to slabé populační roční-

ky. Demografi cký pokles se ale nejví-

ce projevuje na středních školách. V 

loňském školním roce v Karlovarském 

kraji nastoupilo na střední školy v kra-

ji 4232 žáků, letos jich do tříd přišlo asi 

3900, z toho 3652 na střední školy zři-

zované krajem.

Zatímco ve školním roce 2005/06 

chodilo v Karlovarském kraji do zá-

kladních škol 27 940 žáků o tři roky 

později jich v lavicích usedlo přibližně 

o tři tisíce méně.

Obdobný, i když ne tak dramatický, 

je pokles i na středních školách . Ty ve 

výše uvedeném období navštěvovalo 

16 378 studentů, v uplynulém školním 

roce pak 15 703 

Karlovarský kraj kvůli ubývající-

mu počtu středoškoláků v jednu chvíli 

uvažoval o tom, že omezí  rozsah pro-

jektu „Centrum technického vzdělává-

ní“ v Ostrově. „Kapacita školy je 750 

míst, ale podle analýzy odboru školství 

by byla naplněna pouze ze tří čtvrtin,“ 

vysvětluje rozhodnutí kraje radní pro 

oblast školství Vratislav Emler.

Kraj nakonec využije nabídku od 

města Ostrova na fi nanční spoluúčast 

a do projektu se pustí.

Jakým směrem se budou vyvíjet po-

čty žáků není jasné. Zatímco v přede-

šlých sedmi letech totiž počet nově na-

rozených dětí neustále rostl, v letošním 

roce tento trend skončil. Statistici upo-

zornili, že dětí se narodilo celkem 58 

tisíc, což je o 1600 méně než ve stej-

nou dobu loni.

Aktuální údaje z českého statistické-

ho úřadu tato data potvrzují. V první 

polovině letošního roku ubylo v Kar-

lovarském kraji 634 obyvatel. To je po 

delší době poprvé, kdy se populační 

vývoj obrátil. Pohyb obyvatel v Karlo-

varském kraji ovlivňuje hlavně stěho-

vání. V minulých letech se ale do Kar-

lovarského kraje vždy více lídí přistě-

hovalo, než opačně.

Díky tomu tak například v roce 2007 

přibylo v kraji 2847 lidí a loni 954, le-

tošek bude zřejmě pro kraj z hlediska 

počtu obyvatel ztrátový. Do kraje se v 

prvním pololetí přistěhovalo 1640 lidí, 

zatímco 2308 se jich odstěhovalo. 

Růst populace v kraji částečně ovliv-

ňoval i příchod cizinců, ale i u nich se 

letošní statistika změnila a lidí, kteří se 

do kraje přistěhovali z ciziny ubývá. 

Kraj má navíc zvláštnost, že přistěho-

valí cizinci jsou v našem případě vět-

šinou z Ruska, ale jejich děti se ve ško-

lách v kraji příliš nevyskytují. Na roz-

díl od vietnamských dětí. Ale i přírůs-

tek dětí vietnamských rodičů ovlivnila 

v posledním roce krize. Ta je zřejmě i 

za zvýšeným stěhování obyvatel z kra-

je. V době, kdy řada lidí přišla o prá-

ci,  rozhodla se odstěhovat do regionů 

s nižší nezaměstnaností, zejména do 

Prahy a okolí.

Novotný se vrátil zpět na „svou“ školu

V nezvyklé roli hosta se ocitl letošního prvního září krajský hejtman Jo-

sef Novotný (vlevo) při  zahájení školního roku na Integrované střední ško-

le technické a ekonomické v Sokolově. Právě jejím dlouholetým ředitelm to-

tiž Novotný před vstupem do krajské politiky byl. Jak hejtman přiznal, jeho 

pocity při zahajování školního byly proto i lehce nostalgické. „Konec konců, 

i když to nebylo vždy jednoduché, jsem v této škole prožil pár skvělých let.“
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způsob dodání: osobní odběr 
7:00 hod – 15:30 hod.  
Kalibra Nova, Hroznětínská 183
Karlovy Vary - Otovice, 362 32

informace: 
Tel.: 353 505 515
www.kalibra.cz

Výklopná Výklopná 
       garážová vrata 

Akční nabídka:  

5.999 Kč
včetně 19 %  DPH

platí do vyprodání zásob

• 1000násobně osvědčená
• pro novostavbu i rekonstrukce
• pro jednotlivé garáže a dvojgaráže
• rozsáhlé bezpečnostní detaily
• v provedeních svislá drážka
• vedlejší dveře stejného vzhledu
• rychlá, čistá montáž během 1 dne
• připravené pro dálkové ovládání 

Karlovar-

ský kraj má 

další prven-

ství. Bohužel 

ne takové, na 

které by mo-

hl být pyšný. 

Jako jediný 

v České re-

publice totiž 

začal plošně proplácet poplatky v lé-

kárnách. Ve všech jednadevadesáti lé-

kárnách kraje! K obdobnému kroku 

se neodhodlal ani radikální hejtman 

Středočeského kraje.

Současný hejtman Karlovarského 

kraje Josef Novotný toto rozhodnutí 

vysvětluje tím, že sociální demokra-

cie měla proplácení, případně úplné 

zrušení poplatků v lékárnách ve svém 

předvolebním programu. Jenomže: 

zrušení poplatků může přijít až na zá-

kladě zákonné úpravy. Vedení kra-

je tak obchází zákon v okamžiku, kdy 

ministr vnitra Pecina (mimochodem 

nominovaný za sociální demokracii) 

chce krajům proplácení poplatků za-

kázat jako protizákonné!

Překvapuje mě, s jakým bohorov-

ným klidem bývalý pedagog, který 

by měl spíše učit lidi úctě k zákonům, 

platné normy obchází a vysmívá se 

jim. Občanům, kteří zrušení poplatků 

v lékárnách vítají, se nedivím. Je jasné, 

že lidé chtějí ušetřit co možná nejvíce 

vydělaných peněz. 

Přesto ale považuji rozhodnutí kraj-

ských zastupitelů za ČSSD a KSČM za 

nezodpovědné. Každý totiž právem 

očekává, že žije v kraji, kde jsou opra-

vené silnice samozřejmostí stejně tak 

jako dostatečné a kvalitní vybavení 

nemocnic, školství na úrovni... Oče-

kává, že ti nejpotřebnější budou v kli-

du užívat důstojného zázemí v ústa-

vech sociální péče.

Jenomže právě na tyto „samozřej-

mosti“ se peněz nedostává. Výčet by 

ale mohl být samozřejmě daleko del-

ší. Z tohoto úhlu pohledu je pak pro 

mě osobně placení poplatků v lékár-

nách legitimní a představitelné. Kra-

je by měly investovat především tam, 

kde jim to ukládá zákon a potřeby ob-

čanů, a ne tam, kde se chtějí snad-

no zalíbit. Navíc ministerstvo fi nan-

cí očekává pro letošní rok propad v 

příjmech krajských rozpočtů o více 

než 200 milionů korun. Ve světle té-

to prognózy se domnívám, že 30 mili-

onů korun, které kraj vyčlenil na pro-

plácení poplatků v lékárnách, by urči-

tě našlo vhodnější adresáty.

S velkým napětím očekávám, ja-

ké další prvenství hejtman Novot-

ný pro Karlovarský kraj chystá. Dou-

fám jen, že bude pro renomé našeho 

regionu přínosnější než populistic-

ký krok proplácení poplatků v lékár-

nách. V žádném případě nebudu na 

vedení kraje šetřit slovy chvály v oka-

mžiku, kdy se o kraji přestane hovořit 

jako o Kocourkově, ale stane se vše-

obecně respektovaným a uznávaným 

regionem. Zatím ale bohužel na něco 

podobného čekám marně.

JUDr. Josef Pavel (ODS), Hejtman 
Karlovarského kraje  2000 - 2008

Volební program nad zákon!?

KSČM je odpovědným členem koalice ve vedení Karlovarského kraje, a zůstane jím nadále

Proč jsem stál u vzniku TOP 09 na Karlovarsku?
Již řadu let 

se pohybu-

ji v komu-

nální poli-

tice, ať už 

to byla prá-

ce náměstka 

na karlovar-

ském magis-

trátu, nebo 

nyní třetí volební období jako krajský 

zastupitel. Léta jsem byl členem KDU 

– ČSL a byl jsem společně se starostou 

Chodova Josefem Horou zvolen na 

kandidátce Koalice pro Karlovarský 

kraj. Z toho je zřejmé, že spolupráce 

se starosty v regionu mi nebyla cizí už 

v době, kdy jsem byl v barvách lidov-

ců. Před časem se však tato strana pří-

liš odklonila od středo-pravé politi-

ky doleva a já si čím dál více uvědo-

moval, že tudy cesta prostě nevede. To 

jsem v praxi ukázal, když jsem se od-

mítl zúčastnit současné krajské vlád-

ní koalice (ČSSD, KSČM, Hnutí Dok-

toři).

Když opustil lidovce Miroslav Ka-

lousek, nejlepší ministr fi nancí no-

vodobé historie, a společně s Kar-

lem Schwarzenbergem zakládali no-

vou pravicovou stranu TOP 09, bylo 

mi jasné, že své dosavadní politické 

zkušenosti spojím s osudem této no-

vé nadějné formace pravicové politiky 

na naší scéně. Stal jsem se členem pří-

pravného výboru TOP 09 a v součas-

né době se velmi intenzivně připra-

vujeme na předčasné volby do dolní 

sněmovny Parlamentu České republi-

ky. Náš stát, kraj, ale i města a obce, 

potřebují nový impuls ve svém stře-

do-pravém politickém spektru a tím 

je TOP 09 s podporou starostů. Prá-

vě podporu starostů považuji za klí-

čovou. Každá obec či město přeci mu-

sí komunikovat s centrálními orgány. 

Propojenost vrcholové politiky repre-

zentované představiteli TOP 09 s re-

álnými potřebami starostů považu-

ji za nesmírně důležitý prvek. Nako-

nec už v minulosti jsem se významně 

angažoval při řešení ekonomických 

problémů měst, jakými jsou napří-

klad Žlutice, Chodov, Cheb nebo Ost-

rov, a to bez ohledu na politickou pří-

slušnost starostů. O tom je dnešní re-

álná politika. Ani za současné krajské 

vládní koalice nemám heslo, že čím 

hůře - tím lépe... Ne, uvědomuji si, že 

v tomto kraji žiji a chci tu nadále žít, 

stejně tak jako vy. Politika nesmí být 

zlatým dolem! Grossové, Řebíčkové a 

jim podobní – to je cesta do pekel. V 

rodině spravujeme fi rmu, jejíž hospo-

daření se od počátku pohybuje pouze 

v černých číslech a přitom prakticky 

nepůsobí v našem kraji.

Jsem rád, že se podařilo do předčas-

ných voleb jako lídra v kraji získat pro 

TOP 09 osobnost v osobě lékaře Ro-

mana Šmuclera. Tedy člověka fi nanč-

ně nezávislého, který (jako málokdo v 

kraji) rozumí problematice zdravot-

nictví. A to je oblast, která náš kraj 

léta velice trápí. Předčasnými parla-

mentními volbami práce TOP 09 ne-

končí, ale začíná... Už nyní jsou zalo-

ženy organizace na úrovni bývalých 

okresů. Naše kandidátka nabízí lé-

kaře, ekonomy, respektované staros-

ty, záchranáře…(například náčelník 

horské služby Rudolf Chlad, žokej Jo-

sef Váňa, lékaři MUDr. Vastl, MUDr. 

Schee, MUDr. Tobolková nebo sta-

rostové Žlutic a Kraslic Vojta a Bran-

tl). Do TOP 09 se hlásí lidé úspěšní ve 

svých oborech. Nepotřebují výtah k 

moci. Jsou to lidé, kteří jsou respek-

tovaní svým okolím a nechtějí už jen 

pasivně přihlížet postupnému úpad-

ku naší politické kultury. 

Společně s vámi chceme dát politi-

ce novou přívětivější tvář. Máme jedi-

nečnou příležitost uzdravit republiku, 

kraj i města a obce.

 Josef Malý (TOP 09)

Každoden-

ní nároč-

ná práce. Po 

téměř roce 

činnosti ko-

alice mohu 

říci, že s dal-

šími part-

nery, ČSSD 

a Hnutím 

doktoři, je spolupráce velmi dobrá. 

Občan pochopitelně vnímá až koneč-

ný výsledek práce. A tak je spokojen, 

že se realizuje sociální příspěvek li-

dem ocitnoucím se v nouzi, vyřeší se 

problém v sociálních zařízení, dopra-

va zajišťuje potřeby občana a spoje se 

upravily dle připomínek. Za tím vším 

je práce mnoha lidí včetně zástupců 

ve výborech zastupitelstva a komisích 

rady. Konstruktivní diskuse, která by-

la nastolena při řešení problémů, ve-

de k pozitivním cílům. Na druhé stra-

ně jsme si všichni vědomy řady závaž-

ných problémů, jejichž řešení nás v 

blízkých dnech čeká.

Velká diskuse o problematice Strate-

gie zdravotní péče je vedena s cílem 

najít řešení mnoha problémů ve zdra-

votnictví a přitom nezhoršit podmín-

ky pro veřejnost, a to jak z hlediska 

dojezdové nebo docházkové vzdále-

nosti do zdravotnických zařízení, tak 

z hlediska kvality poskytované péče. 

KSČM nechce být likvidátorem žád-

ného okresního zdravotnického zaří-

zení. 

Chápeme obavy a apel na nutnost 

přijetí řešení, jak vyzývá Hnutí dok-

toři. Právě jejich zásluhou byla vel-

mi dobře zmapována uvedená pro-

blematika a obsáhlá diskuse postupu-

je k závěru. Zdravotnictví se v okre-

sech a v kraji vyvíjelo do dnešní po-

doby. Pozvolný vývoj na kvalitativně 

vyšší úrovni nás čeká i v budoucnosti. 

Nelze očekávat „velký třesk“ v oblasti 

fi nanční a personální. Klub KSČM je 

v každém případě připraven zdravot-

níkům pomoci.

Důležité kroky se udělaly v oblasti 

dalšího zajištění dopravní obslužnos-

ti v kraji. Dopraváci pod vedením ná-

městka hejtmana Ing. Petra Navrátila 

udělali spoustu práce. Připravené roz-

hodnutí, že dalších 10 let chceme do-

pravu zajišťovat našimi lidmi ve spo-

lečnosti České dráhy a s našimi silnič-

ními dopravci je  závěrem velké dis-

kuse, konzultací i studia množství 

předpisů EU. 

V tomto systému budou základem 

růstu kvality přepravy standardy kva-

lity vozového parku, které bude muset 

každý dopravce splnit. Na ty navazu-

je kvalita služeb daná jízdními řády a 

jejich dodržením, úrovní řidičů a zvy-

šujícím se komfortem na nových do-

pravních terminálech, které buduje-

me v Chebu, Sokolově a Mariánských 

Lázních. Věřím, že jsme na dobré ces-

tě k položení kvalitního dlouhodobé-

ho základu dopravy v Karlovarském 

kraji...

Dokončení příspěvku Josefa Murča 

(KSČM) najdete v názorech 

na  straně 6

N e d á v -
no jsem v 
r e g i o n á l -
ních médi-
ích zazna-
menal ne-
gativní re-
akci bývalé-
ho hejtma-
na Pavla 

na dnes už realizovaný záměr kra-
je hradit lidem poplatky ve všech 
lékárnách na území regionu. Rád 
bych některé zkreslené informace 
uvedl na pravou míru. 

Od 1. září 2009 začal Karlovarský 
kraj proplácet regulační poplatky ve 
všech lékárnách a ne jen v té jediné 
krajské, která od února tohoto ro-
ku praská ve švech. Původně jsme 
chtěli otevřít další krajské lékárny v 
Sokolově a v Chebu, ale přes veške-
rou snahu se nepodařilo zajistit pro 
ně personál, magistry a laborantky. 
Prostory, peníze, vůle otevřít další 
lékárny, vše bylo, jen personál zmi-
zel. V době krize, kdy by se teore-
ticky měli lidé o nabídnutou prá-
ci prát. Nebyl zájem, magistři, la-
borantky a celkově personál léká-
ren se zřejmě nemá u dosavadních 
zaměstnavatelů vůbec špatně. Pro-
to jsme přijali nové opatření, kte-
ré se týká 91 lékáren v regionu. V 
prvních třech dnech měsíce září do-
stal krajský úřad téměř 200 žádostí 
o proplacení poplatku z lékáren na-
příč krajem. Vyhneme se tak i pří-
padným soudní sporům se soukro-

mými lékárnami, které se doteď cí-
tily diskriminovány. 

O to víc nechápu reakci Jose-
fa Pavla, exhejtmana a člena kraj-
ského zastupitelstva. Ten považu-
je rozhodnutí za populistické gesto 
a za vyhazování peněz. Podle něj se 
to snad ani nedá komentovat. Mys-
lím, že by to komentovat skutečně 
neměl. V době po krajských vol-
bách, kdy teprve probíhala jednání 
o sestavě krajské koalice, to byl to-
tiž právě bývalý hejtman Pavel, kte-
rý prohlásil, že kdybychom přizva-
li jeho ODS k účasti v krajské vlá-
dě, tak by přesvědčil své spolustra-
níky, ať souhlasí s rušením poplat-
ků. Co k tomu dodat. Opravdu člo-
věk s pevnými zásadami. 

Exhejtman má taky obavy, že já, 
bývalý pedagog, nabádám k poru-
šování zákonů tím, že jsem inicioval 
proplácení poplatků v lékárnách. K 
tomu mám jedinou poznámku: Pa-
ne Pavle, doktore práv, při udělo-
vání daru občanům, který je ve vý-
ši poplatku zaplaceného občanem v 
lékárnách, neporušujeme žádný zá-
kon. Nejen, že to vědí právníci, ale 
stačí na to selský rozum. Vysvětlím 
– Rada kraje, případně zastupitel-
stvo, má ze zákona právo odsouhla-
sit dar. To se pravidelně děje a dě-
lo se to i za Vás. Občan si vezme v 
lékárně formulář, vyplní jej, přiloží 
účtenku o tom, kolik zaplatil, a ode-
šle na krajský úřad. Rada žádosti se 
všemi náležitostmi odsouhlasí a pe-
níze, tedy dar kraje, se pošlou obča-

novi. Jaký paragraf porušujeme? 
Sociální demokraté slíbili voli-

čům, že budou usilovat o rušení po-
platků. Tenhle slib teď plní. Je to po-
zitivní signál hlavně v době, kdy lidé 
politikům vyčítají, že své předvoleb-
ní sliby nedodržují. Jak říká náměs-
tek hejtmana Martin Havel, zrušit 
poplatky může jen zákon, proto se 
kraj musel uchýlit k takovému ře-
šení. A co se týče vyhazování pe-
něz: na rok 2009 má kraj připrave-
no na poplatky přibližně 30 milio-
nů korun. Tedy velmi malou část z 
téměř dvoumiliardového krajského 
rozpočtu. Ano, jsou to peníze daňo-
vých poplatníků. Ale tady si může-
me být opravdu jisti, že se vrátí zpět 
k daňovým poplatníkům. Ulehčíme 
tak život mladým rodinám s ma-
lými dětmi, nemocným a důchod-
cům, kteří chodí pro léky nejčastěji. 

Nevím, co by s vyčleněnými pe-
nězi dělal bývalý hejtman Pavel, ale 
dokážu si to živě představit. Nechal 
by možná opravit jednu místnost v 
Císařských lázních. Jako velký po-
pulismus mi spíše připadají někte-
ré jeho výroky. Já osobně si myslím, 
že nové vedení kraje se prostě snaží 
držet jeden ze slibů, který dalo vo-
ličům. Tohle je moje poslední re-
akce na invektivy exhejtmana Pav-
la v médiích. Mám tolik práce, že 
nemohu stále řešit výpady někoho, 
kdo svou politickou prohru takzva-
ně „nevydýchal. 

Josef Novotný (ČSSD)
Hejtman Karlovarského kraje

Sliby, populismus a regulační poplatky...

Výstava Romský holokaust v budově krajského úřadu

Ve vestibulu kraksého úřadu v Karlových Varech si můžete prohlédnout unikátní výstavu fotografi í zachycujících 

staleté dějiny původních Romů a Sintů v českých zemích. Výstavu připravilo občanské sdružení Výbor pro odškod-

nění romského holocaustu v ČR. Tématem expozice je svět, který téměř zanikl a skutečný život menšiny. Výstava po-

trvá do 27. září a je přístupná v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

VRTÁNÍ, ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ - BEZ PRACHU A VIBRACÍ

Zlínská 312
763 14 Zlín-Kostelec
mobil: 774 270 902
www.mdi-zlin.cz

Bez otřesů, prachu a vib-
rací vrtáme a řežeme pro-
stupy pro vodo-topo-elek-
tro a jiné instalace, řežeme 
a staticky zabezpečuje-
me okenní a dveřní otvo-
ry, podřezáváme a sanu-
jeme vlhké zdivo, provádí-
me demolice objektů, od-
voz a likvidaci suti.
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Školy dostaly z EU peníze na rekonstrukce,
první stavba odstartuje už za několik dní

ŠkodaOctavia Tour Trumf:
1,6 MPI/75 kW za 269 900 Kč
1,9 TDI PD/74 kW za 299 900 Kč

ŠkodaOctavia Combi Tour Trumf:
1,6 MPI/75 kW za 289 900 Kč
1,9 TDI PD/74 kW za 319 900 Kč

Za jedinečnou cenu si teď můžete 
pohodlně a bezpečně zatúrovat, 
kdykoli budete chtít. Vozy 
Octavia Tour Trumf jsou mimo 
jiné vybaveny ABS, airbagy řidiče 
a spolujezdce, tónovanými skly či 
dělenými zadními sedadly. Pokud 
toužíte po větším komfortu, 
za pouhých 10 000 Kč získáte 
balíček PLUS, který obsahuje kli-
matizaci, elektrické ovládání oken 
vpředu, elektricky nastavitelná a 
vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 
centrální zamykání a vnější zpět-
ná zrcátka a kliky v barvě vozu. 
Navštivte nás proto co nejdříve, 
těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 uvedených vozů: 
5,1-7,1 l/100 km, 135-169 g/km

Vaši autorizovaní prodejci vozů Škoda:
Celých 370 milionů korun bu-

de investováno do přestavby Inte-

grované střední školy technické a 

ekonomické v Sokolově (ISŠTE). 

Dotaci získá škola z Regionální-

ho operačního programu a díky ní 

se zcela změní vzhled této největší 

střední školy v Karlovarském kraji.

Projekt přestavby ISŠTE zásadně 

změní podobu střední školy i ce-

lého okolí. Zatímco dosud chodi-

li studenti do školy z ulice Jednoty, 

po přestavbě bude hlavní vchod do 

školy z nábřeží. To se tak stane ži-

vou součástí města, které na stavbu 

naváže úpravou nábřeží Lobezské-

ho potoka.

Na místě dnešních dvou budov 

střední školy pak vyroste nová sed-

mipatrová školní budova s tělo-

cvičnou podle návrhu architekta 

Romana Kouckého, která má po-

skytnou moderní zázemí pro asi 

1500 studentů. Stavba v Sokolově 

se bude provádět za provozu. Prv-

ní přípravy už začaly. Vedle školy 

se uvolní parkoviště bývalého ředi-

telství dolů, které bude sloužit jako 

zázemí pro stavbaře a jejich tech-

niku.

Ještě vyšší bude investice do Cen-

tra technického vzdělávání v Os-

trově. Předpokládané náklady pro-

jektu mají být přes 400 milionů. 

Projektu přitom hrozilo pozasta-

vení nebo omezení. Město Ostrov 

ale zareagovalo na záměr kraje ne-

uskutečnit projekt „Centra technic-

kého vzdělávání Ostrov“ v původ-

ním rozsahu a nabídlo kraji podíl 

na fi nancování akce.

Projekt tak bude zrealizován a ne-

naruší se možnost čerpání evrop-

ských fi nancí, jež kraj získal z ROP 

a které činí celých 85 procent cel-

kové investice. „Máme příslib sta-

rosty Ostrova Jana Bureše, že měs-

to vloží do projektu CTV 20 mili-

onů korun. Kraj má dále k dispo-

zici rezervu ve výši 17 milionů ko-

run a bude hledat v rámci původ-

ního projektu všechny přijatelné 

možnosti úspor,“ vysvětlil náměs-

tek hejtmana Martin Havel, pod-

le něhož má Ostrov na realizaci ak-

ce velký zájem. Vedení kraje se bu-

de znovu zabývat i kapacitou školy, 

která je podle původního projektu 

750 míst. 

Další zásadní investicí v oblas-

ti školství je snižování energetické 

náročnosti objektů škol. Za celko-

vých více než 60 milionů korun z 

Operačního programu životní pro-

středí se tak například Střední od-

borná škola pedagogická v Karlo-

vých Varech dočká nových oken, 

topení i zateplení obvodového 

pláště budov. A stejná rozsáhlá ak-

ce probíhá i na všech třech budo-

vách Střední školy živnostenské v 

Sokolově. 

KŘÍŽOVKA O CENY: Gratulujeme výhercům z minulého čísla, kterými se stali J. Vlach z Bochova, A. Biniasová z 

Karlových Varů a E Strnadová z Mariánských Lázní. Dnešní tajenka se týká Žluticka. Právě zde najdete (viz tajenka), na 

kterém se rozkládá plošně vůbec největší archeologická lokalita v kraji a zároveň také jedna z nejvýznamnějších. Zdej-

ší osídlení totiž sahalo od pravěku až po ranný středověk a některé části areálu hradiště byly využívány při různých pří-

ležitostech i v pozdějších staletích. V současné době zde probíhá rozsáhlý mezinárodní výzkum nedávno objevených 

pravěkých dřevených konstrukcí, na kterém se, spolu se švýcarskými a pražskými specialisty, podílí také archeologické 

pracoviště Krajského muzea v Karlových Varech. 

Tři luštitelé, kteří nejrychleji zašlou správné znění tajenky na adresu: Andrea Bocková, Krajský úřad  Karlovarského 

kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, obdrží jako odměnu knihy s regionální tematikou. 

Pouhé dny zbývají do startu výstavby nové budovy sokolovské ISŠTE. 
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Krajská muzea se opět rozdělí na tři samostatná V Chebu začala druhá etapa rekonstrukce pěší zóny

Institut oceňování majetku 
Vysoké školy ekonomické v Praze

otevírá v lednu 2010 
další ročník čtyřsemestrálního kurzu 

pro přípravu znalců a odhadců 
ve specializaci   

 

OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

A OSTATNÍHO FINANČNÍHO MAJETKU 

Podrobné informace a přihlášku 
je možné stáhnout z internetu 

nebo telefonicky požádat o jejich zaslání.

Informace a přihláška:
internet: iom.vse.cz (bez www) 

e-mail: iom@vse.cz 
tel.: 235 358 569, 235 358 941 

(cca 9 až 15 hod.)
příp. 224 095 124
fax: 220 563 426 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍPRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

tel.: 353 220 703tel.: 353 220 703

Po třech letech bude rozděleno 

Krajské muzeum Karlovarského kra-

je na tři samostatná muzea. Pokud to 

schválí krajské zastupitelstvo, stane se 

tak k 1. lednu 2010. Podle vedení kra-

je bylo sloučení neefektivní a nepři-

neslo výsledky, které se od sloučení 

očekávaly. Muzea tak opět dostanou 

vlastní tvář, která se do jejich sloučení 

do velké míry osvědčila.

Podle vedení kraje sloučení nepři-

neslo efekt ani v nákladech na provoz, 

ani v řízení organizace. „Na základě 

doporučení ředitelky krajského mu-

zea jsme se rozhodli k rozdělení mu-

zea na tři samostatná. Každé z nich se 

tak bude snáz řídit a bude mít větší 

šance získat dotace,“ řekl hejtman Jo-

sef Novotný. 

Muzea byla sloučena od 1. ledna 

2007, i když toto opatření řada teh-

dejších pracovníků muzeí kritizovala. 

Rozdělení muzeí by mělo v budouc-

nu posílit samostatnost v rozhodová-

ní jednotlivých muzeí a snížení admi-

nistrativy. S osamostatněním jednot-

livých částí nebudou spojeny žádné 

výraznější náklady. Kraj vypíše v ná-

sledujícím období výběrová řízení na 

obsazení postů ředitelů jak v karlovar-

ském, tak v sokolovském a chebském 

muzeu.

Až do sloučení měly muzea svá vlas-

tí specifi ka a obory činností, ve kte-

rých vynikala, často až za hranicemi 

regionu. Zatímco karlovarské se za-

měřovalo na lázeňství nebo archeo-

logii, sokolovské zase bylo známým 

subjektem v oblasti hornictví. Cheb-

ské naopak výrazně přispělo k udržo-

vání povědomí o významu Chebu ne-

bo Albrechta z Valdštejna. 

Budoucnost zdravotnictví v kraji  z pohledu hnutí Doktoři
Po ustavujícím zastupitelstvu se zástupci hnutí Dok-

toři, kteří získali pod svá křídla dva nejproblematější 

obory zdravotnictví a školství dali do práce. Pod ve-

dením radní pro zdravotnictví MUDr. Podzemské byl 

ještě v listopadu 08 ustanoven tým odborníků a speci-

alistů na tvorbu koncepcí a dali se do mravenčí a ne-

smírně časově náročné práce na návrhu řešení situa-

ce ve zdravotnictví v našem kraji.Zatím co se ostat-

ní kraje teprve rozkoukávali , tým začal s velmi po-

drobnou analýzou situace v krajském zdravotnictví. 

Čím hlouběji jsme se nořili do problémů, tím větší zoufalství na nás padalo. 

To co jsme intuitivně tušili, že zdravotnictví v kraji je na pokraji kolapsu, se 

ukázalo v celé své úděsnosti. Není za pět minut 12, ale hodinu po 12. Jsme ne-

mocným krajem, máme nejvyšší výskyt nádorového onemocnění, nejvíce po-

hlavních nemocí a vrozených vývojových vad. Jsme krajem, který velmi rych-

le stárne. Mladí lidé odcházejí z kraje za prací a nechávají zde své stárnou-

cí rodiče. Rodí se stále méně dětí (vyjma krátkého baby boomu v loňském ro-

ce). Nemáme krajskou nemocnici, máme stárnoucí praktické lékaře, které ne-

má kdo nahradit. 

Kvalita nemocniční péče je poznamenána roztříštěností, nekoncepčním a 

násilným spojením 3 nemocnic a hlavně významným personálním defi citem. 

Přes to všechno jsme zjistili, že většina pacientů je s péčí v nemocnicích spo-

kojená.Je to ovšem jen díky vyčerpávající práci lékařů a sester, kteří již dáv-

no překročili hranice svých možností.V současné době nemocnice stojí jen na 

přesčasové práci zdravotníků. Tato situace je z dlouhodobého hlediska neu-

držitelná. Proto tým ve strategii navrhl několik možných řešení. Tím nejlep-

ším, z mnoha hledisek, je sloučení nemocnice v Sokolově a K.V. do jedné no-

vé a moderní budovy vybudované na hranici okresu KV a Sokolov a zachová-

ní nemocnice v Chebu. Náklady na stavbu se během 10 let provozu vrátí. Vy-

řeší se personální situace v nemocnicích KV a Sokolov. Zlepší se komfort pro 

personál i pacienty. Tato varianta předpokládá dobudování rychlostní komu-

nikace a zlepšení dopravní obslužnosti v kraji (pendlující autobus mezi Soko-

lovem a Karlovými Vary, který bude dovážet do nemocnice personál i pacien-

ty). Další výhodou je, že po přestěhování do nové budovy, se uvolní sokolovský 

areál pro tolik potřebnou péči následnou a rehabilitační. Karlovarský areál se i 

s pavilonem centrálního příjmu dá komerčně medicinsky využít nebo prodat. 

Technologie pavilonu bude stejně tou dobou zcela amortizovaná.Tato varian-

ta má ovšem i své nevýhody. Tou je vysoká vstupní investice, asi 2,5-3,5 mili-

ardy, a časová náročnost. Optimistický odhad na dokončení stavby je 7 -9 let. 

Současní politici tak nebudoou pravděpodobně u střihání pásky. S tím souvi-

sí nutnost získat pro tuto variantu podporu napříč politickým spektrem. Stejně 

důležité je přechodné období do doby výstavby. Musíme začít neprodleně cen-

tralizovat péči specializovanou a superspecializovanou na jedno místo. Nejen 

kvůli ekonomické efektivitě, ale hlavně kvůli provázanosti medicinských obo-

rů a kvůli nedostatku personálu.

O tom, kterým směrem se tedy zdravotnictví v našem kraji bude v následují-

cí 15 letech ubírat, rozhodnou zastupitelé kraje 24. září. Před tím se konala 10. 

9. Konference o zdravotnictví, kde proběhla odborná i laická diskuze k doku-

mentu. Dokument i připomínky k němu si může každý prostudovat na strán-

kách KK.

Pevně věříme, že stejně, jak svědomitě a zodpovědne jsme materiál připravo-

vali, tak zodpovědně a svědomitě zastupitelé rozhodnou. Budou totiž rozhodo-

vat i pro příští generace. Pokud se však rozhodnutí vyhnou, ve vládě, která do-

pustí rozpad našeho zdravotnictví být nechceme a nebudeme.

Berenika Podzemská (hnutí Doktoři)

Ministr zrušil mandáty dvěma krajským zastupitelům

Rozvoj bez peněz nenastartuje

Ministr vnitra Martin Pecina zru-

šil mandáty dvou zastupitelů Karlo-

varského kraje. Jan Hadrava (Dokto-

ři za uzdravení společnosti) a Jaroslav 

Kočvara (ODS) jsou podle rozhodnu-

tí ministra ve střetu zájmů, a proto ne-

mohou být zastupiteli Karlovarského 

kraje. Oba dnes už bývalí zastupitelé 

se chtějí obrátit na soud.

Střet zájmů vyplývá z novely záko-

na, podle kterého je funkce zastupite-

le kraje neslučitelná mimo jiné s jme-

novanou funkcí na radnici v kraji ne-

bo s vedoucí funkcí v organizaci, jejíž 

zřizovatelem je kraj. Ale Hadrava pra-

cuje jako vedoucí městského odboru 

správy majetku města v Jáchymově a 

Kočvara je ředitelem chebského gym-

názia, což je podle ministerstva střet 

zájmů.

O mandátech zastupitelů jedna-

lo v květnu i krajské zastupitelstvo, 

ale rozhodnutí nechalo právě na mi-

nistrovi, který má ze zákona mož-

nost mandáty zrušit. Oba zastupite-

lé se ale domnívají, že zákon je v roz-

poru s ústavou, která zaručuje každé-

mu možnost volit a být volen. Zruše-

ní mandátů, o kterém ministr vnitra 

rozhodoval vůbec poprvé, se tak zřej-

mě dostane k soudu.  „V našem práv-

ním řádu není možné, aby nižší práv-

ní norma byla v rozporu s vyšší nor-

mou, jako je ústava nebo listina zá-

kladních lidských práv,“ uvedl v květ-

nu po jednání zastupitelstva Kočvara. 

Oba dnes už bývalé zastupitele na-

hradí na dalším jednání zastupitelstva 

jejich náhradníci.

Ať už budou volby do poslanecké sněmovny v 

jakémkoliv termínu, jedna věc je jistá. Rozhod-

nou o další budoucnosti tohoto kraje.

Další otřepaná fráze? Nikoliv. Holá skutečnost. 

Nemá smysl zde vyjmenovávat jednotlivé problé-

my, kterými tento kraj trpí. Zná je každý. A na dr-

tivou většinu z nich existuje jediný lék. Peníze. 

Na otázku kde je vzít, existuje přitom hned ně-

kolik odpovědí. Karlovarský kraj, jako nejmen-

ší v republice, disponuje také nejmenšími příjmy. 

Logicky proto nemůže investovat například do zdravotnictví nebo školství 

stejný objem, jako třeba Středočeský kraj. 

Skoro každý kritizuje způsob, jakými se v poslanecké sněmovně přeroz-

dělují peníze v rámci státního rozpočtu. Díky aktivitě poslanců mohou tou-

to cestou do kraje přijít nezanedbatelné, a především velmi potřebné, pení-

ze. Ukazuje přitom schopnost jednotlivých poslanců „kopat“ za svůj kraj i 

jejich schopnost diplomacie. Jenže zdaleka nejde o systémové opatření. Spí-

še jen jakési soustavné lepení děr. 

Pokud tedy nechceme každý rok nedůstojně čekat, jak dopadne poslanec-

ké porcování medvěda, musíme hledat nějaké stabilní a dlouhodobé řešení. 

Tím prvním může být přenastavení podmínek, za jakých do krajů přichází 

peníze z prostředků Evropské unie. 

Zatímco ty z regionálních operačních programů spravovaných kraji ply-

nou tam, kam mají, peníze rozdělované prostřednictvím ministerstev naopak. 

V důsledku nám tak hrozí, že budeme na konci letošního roku nevyčerpané 

peníze vracet zpět do Bruselu. Přinejmenším absurdní. A pokud to urych-

leně nezměníme, může se totéž opakovat i za rok.  

Dalším krokem, jak nastartovat rozvoj menších a strukturálně postiže-

ných krajů, včetně toho Karlovarského, je úprava systému přerozdělení da-

ní. Není totiž v zájmu nikoho dlouhodobě vytvářet model, v jehož centru je 

bohatá Praha obklopená chudými a vylidňujícími se kraji. Obzvlášť za situ-

ace, kdy se nacházíme v hospodářské krizi, je solidarita bohatých s chudší-

mi oblastmi velmi důležitá. 

Ať už tedy budou volby do poslanecké sněmovny kdykoliv, jedna věc je 

jistá. Rozhodnou o budoucnosti tohoto kraje. Je na každém z nás, komu dá 

svůj hlas. Ale rozhodně by neměl zůstat sedět doma a čekat jak to všechno 

dopadne.                                         Jakub Pánik (ČSSD)

Dokončení ze strany 4...

Školství je oblastí, která zvyšuje svo-

ji důležitost při koaliční diskusi. S vel-

kou pozorností vnímáme předkláda-

né statistiky a neustálém poklesu žá-

ků a studentů. Víme, že další prognó-

za v této oblasti je neutěšená a žádá 

si konstruktivné řešení. Studijní pro-

gramy se neustále musí přizpůsobovat 

aktuálním potřebám života. Důležitá 

je efektivita školského systému kraje. 

Absolventi musí být adaptabilní v pra-

covním prostředí. Úkolem je najít sys-

tém, jak tohoto ve školství dosáhnout. 

V diskusi s odpovědným radním vě-

nujeme této problematice velkou po-

zornost.

  Řada věcí se podařila vyřešit v ob-

lasti péče o seniory. Otevřená disku-

se s nimi o problémech a jejich mož-

ných řešení, přispěla k překonání stra-

chu z budoucnosti. Hledají se cesty jak 

pomoci těm, kteří jsou nejistí v oba-

vě co přijde. Zklidněná situace na Do-

movech pro seniory je toho odrazem.

  Víme, že v dalším období  nás čeká 

řada problémů, ale jsem velmi rád, že 

jsme dokázali, že umíme v koalici pra-

covat a být její součástí. Za to patří po-

děkování našim zastupitelům a koalič-

ním partnerům.

 Josef Murčo (KSČM)

KSČM je odpovědným členem...

Cheb už má za sebou první etapu prací na rozsáhlé rekonstrukci pěší zóny. V září ale  odstartovala druhá 
část oprav. Druhá etapa zahrnuje odfrézování povrchu, aby bylo možné zjistit skutečný stav podkladů. Dále 
se počítá vedle plánovaných investic společnosti ČEZ i s kompletní úpravou dešťové kanalizace a výměnou 
svodů.Celá etapa, když se bude se opět pracovat střídavě podél jedné či druhé strany, má podle harmono-
gramu fi nišovat příští rok v červnu. Na ni pak naváže další, už poslední, která skončí  v červenci roku 2011. 
Na snmku již zrekonstruovaná část zóny s unikátními světelnými LED panely. 
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Program krajské knihovny na září / říjen 2009

Kavárna Dvory:
1. 9. – 30.9.2009

„Skály “ autorská výstava Varvary Di-

višové

1. 10. – 30. 10. 2009

Výstava fotografi í Klubu přátel foto-

grafi e v Sokolově - Výstava fotografi í 

členů klubu

Hala Dvory:
1. 10. – 30.10.2009

STROM ROKU - fotografi e Petra 

Francána. Výstava velkoformátových 

fotografi í pořádaná pod záštitou Na-

dace Partnerství

Vstupní chodba Dvory:
19. 10. – 19.11.2009

NEVIDOMÍ MEZI NÁMI - výsta-

va fotografi í ze života nevidomých. 

Uspořádáno díky laskavosti těchto 

partnerů:  SONS – fotografi e ze života 

nevidomých a slabozrakých,  ČSZPS – 

fotografi e ze života nevidomých spor-

tovců. Vernisáž 19. 10. v 16:00 v rám-

ci Dne bílé hole.

A-klub Dvory:
24. 9. a 8., 15., 29. 10. od 15:00 H e r -

ní klub – Pro zájemce o hraní stra-

tegických, logických a společenských 

deskových her. Chytrá zábava pro 

každého od 15 let, horní věková hra-

nice není omezena.

Vzdělávací středisko - PC učebna 
Dvory:
23., 30. 9. 16:00 Základy práce s PC

Dětské oddělení Dvory:
24. 9. a 1., 8., 22. a 29. 10. 2009   15:00 

Studijní oddělení Lidická:
24.9 a 27.10. 2009 v 17:30

LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY

Odd. pro nevidomé Dvory:
23. 9. 2009 v 15:30 KURZ TRÉNO-

VÁNÍ PAMĚTI - 1. lekce z osmi, Kurs 

je kapacitně omezen, nutno přihlásit 

se před začátkem kurzu v informač-

ním středisku ve Dvorech.

Cena kurzu 300 Kč

Odd. pro nevidomé Dvory:
29. 9. a 27. 10. 2009   17:30  

READING GROUP - Čtení z anglic-

kých originálů knih

Dvory + Studijní odd. Lidická:
5.10. – 10. 10. 2009 TÝDEN KNIHO-

VEN - celostátní akce knihoven Mot-

to „Knihovna mého srdce“

Odd. pro nevidomé + sál Dvory:
19. 10. 2009 DEN BÍLÉ HOLE – sbli-

žování světů nevidomých a vidící ve-

řejnosti.

Informační středisko Dvory:
do 21. 9. 2009 Přijímání přihlášek - 

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Pro veřejnost

Výstavy

Pro děti 

Pro seniory

Pro zájemce o angličtinu

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700

Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400

(po předchozí domluvě)
E-podatelna:

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

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

ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

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

Zástupce ředitele Krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad

Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125

lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru správních agend a 
krajský živnostenský úřad

Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu

Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313

marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

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

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták

tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz

vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Divišová

tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru legislativního 
a právního 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270

vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek

tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru investic
a grantových schémat

Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432

radek.havlan@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

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

vedoucí odboru životního 
prostředía zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy

Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru

tel: 353 502 443
monika.sperglova@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
Ing. Stanislava Správková

tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250

jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová

pověřená zastupováním
vedoucího oddělení

tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova@

kr-karlovarsky.cz

Galerie Duhová paleta připravuje 

na 30. září 2009 vernisáž fotografi í 

a dřevěných plastik výtvarnice Jany 

Felixové. Plánovaná výstava Václava 

Hakla, kterou připravoval na září, se z 

autorových osobních důvodů nekoná.

Ve středu 23. září se v galerii koná v 

17 hodin seminář Evy Skálové o vlivu 

orientálního tance na zdraví a krásu.

Pátek 25.9.2009
18:30 – 19:00 – ZAHÁJENÍ

19:00 – Podivné odpoledne Dr. 

Zvonka Burkeho, Ladislav Smoček, 

85 minut (bez přestávky), DS PI-

KI Volyně. Mansardovitě residenč-

ní thriller aneb Na koho ta buchta 

(s)padne

 21:30 – 22:00 - rozborový seminář

 Sobota 26.9.2009
10:15 – Vo tom čertů rojení aneb 

Přijďte pobejt čili Starej Havlík vy-

mazuje, Josef Štefan Kubín, drama-

tizace–Boris Šlechta, Pavel Vaší-

ček, Miroslav Král, 70 minut (bez 

přestávky) 1. neratovická divadelní 

společnost. Pohádka o čertech a li-

dech co si hráli pro potěchu srdce i 

mysli.

13:00 – Plný kapsy šutrů, Ma-

rie Jones, 90 minut (bez přestáv-

ky). AMADIS Brno. Laskavá a in-

teligentní komedie o natáčení ame-

rického velkofi lmu očima dvou ir-

ských buranů,herecký koncert pro 

dva herce

14:40 – 15:40 - rozborový seminář

15:45 – Medvěd, A. P. Čechov, 50 

minut (bez přestávky)

16:55 – Kýchnutí, Neil Simon, 20 

minut (bez přestávky)

17:30 – Slzy, které svět nevidí, A. 

P. Čechov, 15 minut (bez přestávky)

Motýlí divadelní společnost Praha

Tři  aktovky o nenávisti, lásce, od-

puštění. Mezi jednotlivými aktovka-

mi bude 15 minutová přestávka

17:55 – 18:55 - rozborový seminář

19:30 – Nejstarší řemeslo aneb na-

toč  ten gramofon, Paula Vogel,70 

minut (přestávka). Dostavník Pře-

rov. Nepříliš veselá komedie s pís-

ničkami pro pět žen a jeden gra-

mofon.Pět dam středního věku přes 

různé životní peripetie stále vyko-

návají nejstarší řemeslo…

 od 22:00  – společenský večer

Neděle 27.9.2009
10.00 – Ať žije Bouchon, Jean Dell, 

Gérald Sibleyras, 90 minut (přestáv-

ka)Divadlo JAKOHOST, člen Pl-

zeňské neprofesionální scény, Plzeň. 

Absurdní francouská komedie

12:30 – 13:30 - rozborový seminář 

( příprava závěru )

14.00 - ZÁVĚR PŘEHLÍDKY – 

vyhlášení „čurdy“

Program divadelní přehlídky Sokolovská čurda

Diabetici poradí

Vlakové nádraží 
Sokolov v novém

Cheb opět přivítal generalisima Albrechta z Valdštejna. Ačkoli tento významný středověký evropský politik byl v Chebu zavražděn, město na něj vzpomí-
ná rádo. A stovky návštěvníklů Valdštejnských slavností jsou toho důkazem.

Očkování proti chřipce na podzim roku 2009Gymnázium Ostrov má novou jídelnu
V poslední době se hodně píše a mluví o hrozbě chřipky. Mnozí z nás jsou 

právem znepokojeni těmito informacemi, tím spíše, že jednotliví autoři po-
užívají různou terminologii – mexická chřipka, prasečí chřipka, pandemic-
ká chřipka, sezónní chřipka a různým způsobem hodnotí rizika pro běžné-
ho občana. Pokusím se stručně a srozumitelně uvést základní fakta.

V České republice každoročně dochází v podzimním a zimním období ro-
ku k vzestupu akutních respiračních onemocnění. Jsou to všechna onemoc-
nění, která postihují dýchací cesty a mají nejrůznější projevy onemocnění 
dýchacích cest – rýma, bolest a škrábání v krku, suchý nebo vlhký kašel (s 
vykašláváním hlenů), ztížené dýchání, někdy provázené dalšími celkovými 
příznaky jako je zvýšená teplota nebo horečka, celková únava, bolesti hla-
vy a kloubů atd.

Tato onemocnění mohou mít řadu původců, z nichž jednu část tvoří chřip-
kové viry. Jsou to původci tzv. sezónní chřipky, která může mít těžký prů-
běh především u člověka oslabeného jiným závažným onemocněním, nebo 
u člověka se sníženou imunitou a nebo člověka jinak tělesně oslabeného. Ně-
kdy může způsobit i smrtelné komplikace.

Chřipkových virů způsobujících onemocnění je celá řada, většina je v Ev-
ropě přítomna dlouhodobě a v zimním období téměř pravidelně vyvolává  
menší nebo větší epidemie.Výskyt jednotlivých typů virů je trvale sledován 
odborníky, a na základě jejich doporučení je každý rok vyrobena očkova-
cí látka , která po aplikaci způsobí vytvoření dostatečné imunity po celou 
sezónu. Očkovací látka tvoří imunitu vždy proti 3 typům chřipkových vi-
rů, které v daném období nejvíce způsobují onemocnění obyvatelstva. Kaž-
dý rok se přítomnost různých typů virů procentuálně mění a proto má oč-
kovací látka každý rok trochu jiné, aktuální složení. Proto je důležité očko-
vání každoročně opakovat.

V letošním roce se objevil další, zcela nový typ viru chřipky, o kterém se 
hodně mluví. Je to chřipka dříve nazývaná mexická nebo prasečí.  Nyní se 
dle posledního rozhodnutí Evropské unie nazývá chřipka pandemic(H1N1) 
2009. Tato chřipka vznikla kombinací chřipkových virů lidských a prase-
čích a změnila se tak, že je nutné na tento typ vyrobit speciální očkovací lát-
ku, která bude k dispozici až ke konci roku 2009. O tom, kdo bude očkován 
teprve rozhodne vláda ČR.

V České republice zatím onemocnělo touto chřipkou necelých 300 občanů, 
prodělali pouze mírnou formu onemocnění.

Očkování proti sezónní chřipce je poskytováno jako každoročně především 
prostřednictvím praktických lékařů. V letošním roce hradí Všeobecná zdra-
votní pojišťovna očkování proti chřipce lidem nad 65 let, pacientům po od-
stranění sleziny, po transplantacích, při závažných farmakologicky řešených 
onemocněních srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo cukrovky. Očkování 
za úhradu provádějí od 1. 10. 2009 také očkovací centra v K.Varech a v So-
kolově.

Očkování proti chřipce, absolvované každý rok nejlépe v období října nebo 
listopadu je nejlepším preventivním opatřením proti sezónní chřipce. 

Zpracovala: MUDr. Zuzana Vodrážková

Územní organizace Karlovy Vary 

Českého svazu svazu diabetiku Čes-

ké Republiky pořádá 20.října Den pro 

zdraví v rámci celosvětového dne dia-

betu.v Alžbětiných lázních. V průbě-

hu celého dne bude probíhat zdarma 

měření tělního tuku, krevního tlaku, 

krevního cukru nebo cholesterolu.

Studenti gymnázia v Ostrově ma-

jí novou jídelnu. Tu původní jim do 

nové moderní podoby nechal přesta-

vět Karlovarský kraj. „Investice kraje 

se vyšplhala na 6 milionů korun. Za 

dva měsíce prázdnin se tady uděla-

la spousta práce,“ řekl radní pro ob-

last školství Vratislav Emler při slav-

nostním uvedení jídelny do provozu. 

V jídelně se přímo nevaří a obědy se 

do ní dováží. Změna je viditelná pře-

devším na novém systému výdeje jíd-

la. Studenti už nemusejí stát fronty u 

okének, ale obědy jim personál vydá-

vá u moderního pultu. K dispozici je i 

teplý a studený bufet.

Vlakové nádraží v Sokolově začalo 

po rozsáhlé přestavbě sloužit cestují-

cím. Moderní železniční stanice je ny-

ní bezpečnější a pohodlnější.

Rekonstrukce, které trvala zhruba 

jeden rok, stála více než půl miliar-

dy korun. Hlavním investorem stavy 

byla Správa železniční dopravní ces-

ty. Finanční prostředky poskytl Státní 

fond dopravní infrastruktury.

Samotný Sokolov se na akci podílel 

částkou 9 milionů korun. Ty přispěly 

k vybudování  nového podchodu pod 

kolejištěm, který vede do čtvrti Šen-

vert. Podchod zároveň nahradil sta-

rou lávku, které byla už v nevyhovu-

jícím stavu.

Felixová vystavuje 

V kraji pět stoletých
Celkem pět lidí vě věku více než sto 

let eviduje Česká správa sociálního 

zabezpečení v Karlovarském kraji. Li-

dí kteří se narodili před více než 99 le-

ty je v současné době v České republi-

ce už více než 550. 

Internu uzavřou kvůli
malování do října

Až do šestého října bude uzavřeno 

interní oddělení sokolovské nemocni-

ce z důvodu malování. Týká se to jak 

lůžkových stanic C a D, tak jednotky 

intenzivní péče. 

„Současné pacienty přeložíme do 

sousedních zdravotnických zaříze-

ní, nebo, pokud to bude možné, na ji-

ná oddělení zdejší nemocnice,“ říká 

mluvčí nemocnice Zdeňka Marková. 

Interní ambulance pak bude v nepře-

tržitém provozu zajišťována i nadále 

jedním lékařem. 

Od října bude interní oddělení fun-

govat nejen nově vymalované, ale také 

s novým primářem. Oddělení, o jehož 

případném uzavření se v minulos-

ti opakovaně spekulovalo, tak zůsta-

ne po šestém říjnu v provozu i nadále.

Ostatní
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O body se naplno bojuje také v Sokolově. Právě tamní trávník je totiž domovským pro nejvýše postavený fotbalo-
vý klub v kraji, FC Baník Sokolov. Ten v současné době hraje druhou nejvyšší soutěž v zemi a v době uzávěrky lis-
tů byl na její druhé příčce.  

měsíčník Karlovarského kraje
Registrováno pod číslem MK ČR E 14716 • vydává Karlovarský kraj, 

Závodní 353/88, 380 21 Karlovy Vary
Příští číslo vychází 22. října 2009, uzávěrka inzerce je 12. října 2009

Inzertní oddělení:
mobil : 721 839 483, tel./fax : 353 549 133

e-mail: krajske.listy@seznam.cz 
Krajské listy vycházejí v nákladu 132 000 výtisků.

Sport v Karlovarském kraji ve fotografi i

Karlovarský City Triatlon si na nezájem diváků rozhodně stěžovat nemohl. Zájem byl značný. Na trati totiž nechy-
běla, vedle domácí špičky, ani evropská elita tohoto sportu. Foto archiv organizátora.

Sport v Karlovarském kraji ale zdaleka nereprezentují taková masová odvětví, jako je fotbal nebo hokej. Velmi 
dobře se v regionu daří také menším sportovním odvětvím. Jedním z nich je zcela určitě šerm. Loni tak karlovarští 
kadeti vybojovali v tomto sportu stříbro na mistrovství Evropy a daří se jim i individuálně. Například jeden z mla-
dých šermířů Adam Klsák (na snímku) si v uplynulých dnech přivezl z Lucemburska své vůbec první body ve svě-
tové soutěži.  

O tom, že triatlon patří ke sportům na vzestupu svědčila, vedle špičkově obsazeného City Triatlonu, také Velká ce-
na Sokolova, která se konala na sokolovském koupališti Michal. Zatímco první z uvedených závodů byl doménou 
elity tohoto sportu, na startu sokolovského závoda domácí triatlonovou špičku doplnily také desítky amatérských 
závodníků z celého regionu. A mnozí z nich se ani vedle profesionálů rozhodně neměli za co stydět. 

Karlovarský kraj vyhlašuje 5. ročník ankety 
Osobnost kraje za rok 2009
v kategoriích Firmy (podnikatelé, živnostníci) a Neziskové organizace (nada-
ce, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.) a udělení zvláštní 
ceny za mimořádný přínos kraji
Během fi nálového večera 27. listopadu 2009 budou vyhlášeny 3 nominace 
v každé kategorii. Své návrhy na vystřiženém anketním lístku zasílejte do 3. 
listopadu 2009 na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kancelá-
ře 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.

Jméno navrhovaného v oblasti Firmy:
Firma, kterou zastupuje, jeho postavení ve fi rmě (majitel, jednatel, generální ředitel apod.)

Důvod nominace:
(počet zaměstnanců, roční obrat, vývoj fi rmy, propagace regionu, vliv na rozvoj regionu apod.)

Jméno navrhovaného v oblasti Neziskové organizace:
(občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)
Společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice:

Důvod nominace:

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

Důvod nominace:

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00
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