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Dopravní obslužnost

v kraji se od ledna
citelně zlepší
Karlovarský kraj bude mít na
zajištění dopravní obslužnosti v
příštím roce o 15 procent více
finančních prostředků než letos.
"Zlepšení dopravní obslužnosti v roce 2003 obyvatelé našeho kraje určitě pocítí," říká
první zástupce hejtmana Jan
Zborník. Před přílišným optimismem však varuje.
"Opticky
je peněz dostatek. Nejméně v posledním roce ale dopravcům
nezbývaly
peníze na
reprodukci vozového parku.
To nelze dělat donekonečna,"
upozorňuje Zborník.
V letošním roce uhradily
okresní úřady v kraji dopravcům zajišujícím veřejnou dopravu v Karlovarském kraji
ztrátu ve výši 156,5 milionu
korun. V návrhu státního rozpočtu na příští rok je pro Karlovarský kraj na tento účel

tentokrát vyčleněno 180 milionů korun. Otázkou však
zůstává, zda návrh zákona o
státním rozpočtu projde v této
podobě i druhým čtením. Pro
úhradu ztráty v osobní železniční dopravě se v návrhu počítá s částkou 62,1 milionu
korun.
"Na autobusovou dopravu
tedy zbývá přes 113 milionů
korun. Při zachování stejného
rozsahu autobusové dopravy
jako v roce 2002 bude třeba
uhradit ztrátu 106 milionů korun. Na reprodukci vozového
parku by tedy zbývalo sedm
milionů korun. To jsou v nejlepším případě dva nové autobusy," vysvětluje první zástupce hejtmana.
Do budoucna bude podle
Jana Zborníka třeba hledat
vnitřní úspory v dopravním
systému kraje. Oba železniční
dopravci působící v Karlovarském kraji, České dráhy a Viamont, již krajskému úřadu
oznámili, že v budoucnu budou požadovat podstatně vyšší úhradu.

Koordinátor dopravy
bude dopravcům
rozdělovat dotace
Karlovarský kraj připravuje další
krok k postupné integraci
veřejné dopravy v regionu.
Počátkem příštího roku
chce Karlovarský kraj zřídit
příspěvkovou
organizaci
Koordinátor dopravy. Úkolem
tohoto orgánu bude právě příprava integrovaného dopravního systému v celém kraji.
"Nebude to ze dne na den.
Systém se bude vytvářet postupně," informuje první zástupce hejtmana Jan Zborník.
Organizace bude mít zřejmě
dva pracovníky, jejichž úkolem bude mimo jiné vyjednat
s dopravci jednotné tarify.
"Koordinátor dopravy bude
dále muset umět identifikovat
tržby u dopravců po sjednocení odbavovacího systému pro
cestující. V neposlední řadě
pak bude muset umět tržby a
dotace mezi dopravce rozdělovat," vysvětluje Zborník.
V budoucnu podle Jana
Zborníka kraj počítá s tím, že

by se z příspěvkové organizace kraje stala společnost s ručením omezeným, do níž by
vstoupili kromě kraje i dopravci a obce.
Karlovarský kraj si již nechal vypracovat studii, která
ukázala rezervy veřejné dopravy v regionu.
"Studie prokázala, že souběhů autobusových linek není
moc a že výrazných úspor se
v tomto směru nedá dosáhnout. Naopak existují masivní
souběhy autobusových a vlakových linek," dodává vicehejtman.
Vzhledem k nezbytnosti
úspor vidí Jan Zborník budoucnost veřejné dopravy v
kombinaci vlakových a autobusových spojů.
"K tomu musí být ale splněno několik podmínek. Například musí platit jednotné jízdenky a alespoň v přestupních
uzlech musí být autobusové a
železniční stanice v jednom
místě," uzavírá Jan Zborník.
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Žhavé téma debat hejtmanů:

Nemocnice krajů a jejich dluhy
Hejtmani společně vyzvali
ministryni zdravotnictví Marii
Součkovou k jednání o dluzích
nemocnic.
Státní dluhy dosahují dnes výše
stovek milionů korun.

V našem kraji se zadlužení
týká nemocnice v Chebu, kde
dluh činí 230 milionů. Den za
dnem se zvyšuje, nebo naskakuje penále...
"Nelíbí se nám, že státní
rozpočet je postaven tak dramaticky deficitně, a přitom nemyslí na závazky minulosti.
Vláda měla v minulosti dost
času na to, aby se vypořádala
s těmito závazky, které nadělali státní úředníci. Kraje nemají z čeho tyto dluhy platit.
Nesmírně mě pobouřilo vyjádření ministryně zdravotnictví, že oddluží fakultní nemonice, které lednem 2003 nepřecházejí na kraje a které zůstávají pod ministerstvem zdravotnictví. Další nemocnice,
které budou převedeny do

správy krajů, ji prý nezajímají.
To je neskutečná arogance.
Takto by se stát neměl chovat," říká hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
Proto se hejtmani již delší
dobu snaží iniciovat jednání,
aby stát do konce letošního
roku zadlužené nemocnice
oddlužil a dostál tak svým závazkům.
"Takto
stát dává
návod, jak
se dá žít s
dluhy a jak
se
dluhy
dají dělat
zcela beztrestně
a
bez odpovědnosti," doplňuje
hejtman.
Nemocnice v Chebu má
dluh od roku 1995 ve výši 56
milionů korun. Na dluh se dále nabaluje za jeho nesplácení
penále. Ke konci letošního
dubna samotné penále činilo
již téměř 115 milionů korun.

Navíc chebská nemocnice dostala státní půjčku 20 milionů
Kč, která je splatná do konce
roku 2003.
Velmi vstřícně se k nemocnici staví město Cheb, které jí
již poskytlo nenávratné půjčky ve výši 42 milionů korun.
Zkrátka dělá se vše pro to, aby
chebská nemocnice dále sloužila občanům. Kraj nemá
zdroje a ve svém rozpočtu ani
prostředky, aby se vypořádával s dluhy minulosti tak vysokými. Asociace krajů ČR nemůže než bombardovat ministerstvo korespondencí a
osobními intervencemi. Další
jednání jsou naplánována na
závěr listopadu.
"Musíme být připraveni na
všechno. Přemýšlíme o tom,
jak dál, kdyby stát chebskou
nemocnici na Karlovarský kraj
převedl neoddluženou. Zda
bychom se se státem soudili.
Doufáme, že se s nezájmem
už nesetkáme. Chceme docílit
toho, aby stát vyrovnal své

dluhy. Ten dluh je na zdravotním a sociálním pojištění.
To znamená, že stát dluží státu," pokračuje Josef Pavel.
Je třeba zdůraznit, že
všechny tři nemocnice, které
pod kraj 1. ledna 2003 zřizovatelsky přejdou (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb), jsou dobře
vedeny. Karlovarská a sokolovská nemocnice jsou zcela
bez dluhů. Žádná z nemocnic
v kraji naštěstí nedluží AVELu
(Asociaci velkodistributorů léčiv) za léky.
"Za to je třeba ředitelům
všech tří nemocnic poděkovat.
Poděkovat jim za to, že hospodaří bez dluhů. Že navzdory
nesystémovému a populistickému gestu vlády před parlamentními volbami zvýšit
mzdy pracovníků ve zdravotnictví o 18 procent, na které
nedostaly nemocnice ani korunu, dokáží hospodařit bez
dluhů," dodává hejtman Josef
Pavel.

Podařilo se vyřešit první
dva body. Víme, že v našem
kraji máme dostatek lékařů,
kteří by mohli sloužit pohotovostní služby a shodli jsme
se i na rozsahu poskytování
lékařských
pohotovostních
služeb. Bohužel jsem narazil
na jednoznačnou neochotu lékařů při sjednávání jejich finančního ohodnocení.
Náš návrh, který
převyšoval
finanční
částku, která byla lékařům poskytována
v
roce
2002, a který pro rok 2003 činil 150 Kč/hod ve všední den
a 250 Kč/hod za služby o sobotách, nedělích a svátcích,
byl lékaři jednoznačně odmítnut.
Zde je nutno uvést, že externí lékaři sloužící v nemocnicích a na záchranných službách jsou za svou velice namáhavou práci odměňováni
nižšími sazbami, než navrhuje
kraj.
Sazby 150Kč/hod a 250 Kč/
hod jsme stanovili s cílem
sjednocení sazby v celém kraji, která byla dosud rozdílná.
Dále jsme se snažili o její navýšení, protože v minulých
dvou letech byla tato částka

až na výjimky konstantní. Samozřejmě jsme při jejím stanovením museli vycházet z
možností rozpočtu Karlovarského kraje, kdy kromě nabídnuté sazby 150Kč/hod a
250Kč/hod musí kraj hradit
vedle mezd také provozní náklady za užívání ordinací.
Musím spoluobčanům v našem kraji s plnou vážností
oznámit, že požadavky lékařů,
které představovaly částku
300 Kč/hod za služby ve všední den a 500 Kč/hod za soboty, neděle a svátky, jsou pro
rozpočet Karlovarského kraje
neúnosné. Dále musím konstatovat, že i způsob jejich
prosazování lékaři nebyl vždy
fair−play.
Lékaři například argumentovali tím, že dohoda o zajištění lékařských pohotovostních služeb v duchu jejich finančních požadavků je v některých krajích již "na spadnutí". Tyto informace se při
jejich ověřování ukázaly být
nepravdivé.
Právě neochota lékařů a
způsob jejich jednání nás donutily hledat i alternativní řešení zajištění lékařské pohotovostní služby. Vezmeme−li
v úvahu, že současný rozsah
této služby je z finančních důvodů dlouhodobě neudržitelný a že se předpokládá fungování rodinného lékaře, tak

jak to známe například ze sousedního Německa, je navrhované zajištění lékařské pohotovostní služby vhodným
kompromisem.
Jak tedy bude vypadat lékařská pohotovostní služba
v Karlovarském kraji v roce
2003?
Lékařská
pohotovostní
služba bude na území Karlovarského kraje zajišována třemi nemocnicemi, jejichž zřizovatelem bude od 1. ledna
2003 Karlovarský kraj - nemocnicemi v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu a dále soukromými nemocnicemi v Ostrově a v Mariánských Lázních.
Předpokládaná ordinační
doba bude ve všední den od
17.00 do 7.00 hodin následujícího dne a o sobotách, nedělích a o svátcích nonstop
24 hodin denně.
Je nutné podotknout, že nebude provozována návštěvní
služba, to znamená, že lékař
sloužící pohotovost nebude
vyjíždět do rodin pacientů.
Jednání o stomatologické a
lékárenské pohotovostní službě dnes ještě nejsou ukončena.
Občané si musí uvědomit,
že vyhledání služeb lékařské
pohotovostní služby by mělo
být spíše výjimečné, a to
pouze ve vážných stavech,
které ale neohrožují lidský život. Pro stavy ohrožující lidský život máme v kraji fungující systém záchranných
služeb.

LSPP v Karlovarském kraji v roce 2003
Problematika lékařské pohotovostní služby zahrnuje:
Lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro dospělé, pro
děti, stomatologickou pohotovost a lékárenskou pohotovost.
Jedná se o služby, které nejsou v ČR komplexně řešeny
žádnou právní úpravou.
Od 1. ledna 2003 přechází
v rámci reformy veřejné správy zajištění lékařských pohotovostních služeb na Karlovarský kraj. Aby kraj tuto službu mohl pro občany zajistit,
musí být splněny 3 základní
podmínky:
● kraj musí mít dostatek lékařů ochotných sloužit pohotovostní službu
● kraj (krajský úřad) se musí dohodnout o rozsahu zajišování této služby, to znamená, kde všude se bude pohotovostní služba poskytovat a
v jakém časovém rozsahu
● kraj se musí s lékaři dohodnout na finančních podmínkách poskytování této
služby, to znamená, za jakou
cenu jsou lékaři ochotni pohotovosti sloužit
Od jarních měsíců tohoto
roku jsem inicioval několik
desítek jednání s lékaři, se zástupci nemocnic a obcí, kde
je pohotovostní služba zajišována, za účelem splnění výše uvedených podmínek.

Wellness přibližuje lázeňství
karlovarského regionu Evropě

Nové učebny v mansardové nástavbě gymnázia
Pod novou střechou Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
by do tří let měla vzniknout učebna jazyků, studovna a kreslírna.
Šestimilionová rekonstrukce střechy byla uhrazena ze státní dotace. "Původně měla dostat novou střechu mansardového typu,
která by nahradila původní plochou, pouze část areálu školy. Ve
výběrovém řízení se nám ale podařilo ušetřit téměř milion korun,
takže novou střechu dostal nakonec celý areál," uvedl Radek
Havlan, vedoucí odboru investic krajského úřadu. Letošek byl
podle jeho slov v otázce investic rokem odstraňování havarijních
stavů na objektech, které spravuje Karlovarský kraj. "Většinou
šlo právě o opravy střech. Karlovarské gymnázium patří mezi ty
rozsáhlejší akce," dodal Radek Havlan. Rekonstrukce začala v
půli července, slavnostní pásku přestřihli Josef Pavel, Jan Zborník
a ředitel karlovarského gymnázia Zdeněk Papež již 11. listopadu.

Představitelé dvanácti
lázeňských měst z trojmezí
západních Čech, Saska a
Bavorska sdružených v
organizaci Lázně v srdci Evropy
(Kurherz Europas) se 22.
listopadu sešli na kongresu ve
Františkových Lázních. V jeho
rámci se uskutečnil kongres
zaměřený na perspektivu a rozvoj
lázeňství a cestovního ruchu v
centru Evropy.
Kongres zahájil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a
představitelé sdružení z obou
stran hranice. Trend v lázeňství
obnovovaný v posledních letech a nazývaný wellness vysvětluje zástupce hejtmana pro

oblast kultury, lázeňství a cestovního ruchu Jiří Behenský:
"Jde
o
komplexní
blahodárné působení
na člověka
z hlediska
jeho fyzické
i
duševní
stránky.
Právě ve Františkových Lázních
je již řadu let patrná snaha rozvíjet spojení lázeňských pobytů
s rehabilitací, hudbou, výtvarným uměním, sportem a pěší
turistikou ve volné přírodě."
Odborníci diskutovali o vzájemné spolupráci lázní po vstu-
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pu České republiky do Evropské unie, kde hradí národní
zdravotní pojišovny pacientům lázeňskou péči kdekoli v
EU. Právě lázeňské kapacity
Karlovarského kraje budou pro
evropskou klientelu velmi
atraktivní svými cenami.
Josef Pavel při této příležitosti připomněl plánované větší
silničním
propojení
přeshraničního česko−německého
lázeňského regionu. Po odborných přednáškách expertů z ČR
a SRN si účastníci setkání prohlédli město Františkovy Lázně
i jeho lázeňské provozy. Setkání vyvrcholilo společenským
večerem.

epodatelna@kr-karlovarsky.cz
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