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Karlovarský kraj hospodařil
v roce 2002 s přebytkem
vyšším než 83 milionů
    Přebytek 83 milionů 240 ti-
síc korun - to je výsledek hos-
podaření Karlovarského kraje
za rok 2002. V dnešní době
horentních rozpočtových
schodků je to podle hejtmana
Karlovarského kraje Josefa
Pavla výsledek spíše výjimeč-
ný.
    "Při sestavování rozpočtu
na rok 2002 jsme byli velice
obezřetní. K uvažovaným příj-
mům jsme postavili střídmé
výdaje," vysvětluje přebytek
v hospodaření hejtman.
    Příjmy kraje za loňský rok
činily 1 milardu 141 milionů
korun, zatímco výdaje 1 mili-
ardu 64 milionů.
    Jednou z příčin kladného
hospodářského výsledku je
podle Josefa Pavla skutečnost,
že Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje nenabíral plánovaný
počet dalších zaměstnanců
najednou, ale obezřetně a po-
stupně podle toho, jak na kra-
je přecházely kompetence v
jednotlivých oblastech.
    "Chtěli jsme se vyhnout de-
ficitu, a to se nám také po-
dařilo. Sestavit ztrátový roz-
počet by bylo snadné," do-
plňuje Josef Pavel.
    Ušetřené peníze nechce
kraj okamžitě použít na jiné
akce.
    "Prostředky rozdělíme do
dvou fondů, do Fondu bu-

doucnosti a do Fondu rezerv
a rozvoje. Do Fondu budouc-
nosti kraj vložil 54,5 milionu
Kč, které v budoucnu využije-
me jako spoluúčast na projek-
tech financovaných struktu-
rálními fondy Evropské unie.
Předpokládáme, že v letech
2004 až 2006 budeme na ta-
kové akce potřebovat 90 mi-
lionů korun," konkretizuje
hejtman s tím, že do Fondu
rezerv a rozvoje, který Karlo-
varský kraj založil pro případy
nejrůznějších krizových si-
tuací, vloží zbývajících 28,62
milionu Kč.
    Kraj rovněž hodlá do bu-
doucna změnit poměr kapitá-
lových a běžných výdajů.
    "V rozpočtu roku 2002 běž-
né výdaje vysoce převyšovaly
výdaje kapitálové. Tento po-
měr se ale do budoucna bude
výrazně měnit," dodává hejt-
man Josef Pavel.
    Kapitálové výdaje kraje tvo-
řily v loňském roce pouze
69,67 milionu korun, běžné
výdaje 994,8 milionu korun.
Podíl investic byl zatím velmi
nízký, kraj jej plánuje rok co
rok zvyšovat. 64 % příjmů kraj
dostal v rámci státních dotací
a 35 % ze sdílených daní. Zby-
lé procento tvořily téměř za-
nedbatelné zisky z pokut či z
prodejů majetku kraje.

Druhá hejtmanova návštěva mířila do Ostrova
V rámci diskusního turné
po sedmi obcích s rozšířenou
působností
hejtman Josef Pavel
zavítal 24. června do Ostrova.

    Po březnovém zahájení dis-
kusního turné v Aši hejtman
k diskusím se starosty a ob-
čany zamířil na Ostrovsko a
Jáchymovsko.
    Program hejtmanovy ná-
vštěvy této části našeho kraje
byl opět pestrý - bytová vý-
stavba v bývalém klášteře v
historickém ostrovském par-
ku, kde má vzniknout 38 bytů,
návštěva stavby obchvatu Os-
trova, významné stavby, jež
dopravně ulehčí Ostrovu, kde
se protínají dvě dopravní trasy
Karlovy Vary − přechod Boží
Dar/Oberwiesenthal a Karlovy
Vary − Ústecký kraj.
    "Mimo to jsem ve dvou fir-
mách, Amphenol a Škoda Os-
trov, které ve městě zaměst-
návají nejvíce občanů, disku-
toval s jejich vedeními o eko-
nomické situaci, počtech za-
městnanců a jejich současné
kvalifikaci, o rozvojových plá-
nech, o spolupráci při vzdělá-
vání zaměstnanců a jejich do-

pravě do práce a z práce," vy-
světluje hejtman.
    Na setkání se starosty obcí
správního obvodu města Os-
trov se témata diskusí točila
hlavně kolem likvidace škod,
které napáchaly loňské po-
vodně. Hejtman starosty in-
formoval o probíhajících opra-
vách komunikací, do kterých
kraj prostřednictvím Správy a
údržby silnic Karlovarského
kraje vkládá nemalé finanční
prostředky. Například do sil-
nice II. třídy v úseku Boží Dar
- Vejprty 5 milionů korun, do
silnice III. třídy v Mariánské
3,5 milionu, do silnice III. třídy
v úseku Rýžovna - Potůčky
6,5 milionu, do opravy mostu
v Myslivnách na silnici III. tří-
dy 3,5 milionu korun...
    "Vedle problematiky do-
pravní obslužnosti obcí jsme
hovořili samozřejmě i o tom,
jak malé obce nemohou dále
dostatečně financovat základ-
ní školy, o sdružování ZŠ z
několika obcí, o školních au-
tobusech pro děti i o finanč-
ních aspektech společných
škol," konkretizuje Josef Pa-
vel.

    Starostové seznámili hejt-
mana s tzv. Jáchymovskou
spojkou, silnicí z Mysliven na
"Abertamskou" zatáčku, kde
zamýšlejí vybudovat cyklo-
stezku. Jasně zaznělo, že je
však ještě třeba dořešit majet-
kové poměry s krajem. Dále
řeč přišla na nápravy škod po
loňských povodních v hor-
ských obcích. Hejtman sta-
rosty seznámil i se záměrem
kraje financovat rekonstrukce
komunikací II. a III. třídy po-
mocí leasingu.
    V odpolední diskusi s ob-

čany Ostrova hejtman mimo
jiné vysvětloval, jak kraj ovliv-
ňuje jízdní řády autobusů a
vlaků...
    "Seznámit se s názory,
problémy a plány obecních sa-
mospráv, podnikatelských
subjektů a slyšet i názory ob-
čanů, je pro naši další práci
velice důležité," dodává hejt-
man Josef Pavel.
    Diskusní turné hejtmana po
obcích s rozšířenou působ-
ností bude pokračovat a v bu-
doucnu se bude pravidelně
opakovat.

Kraj hodlá stabilizovat tři okresní nemocnice
    Karlovarský kraj chce stabi-
lizovat situaci ve třech bývalých
okresních nemocnicích. Podle
náměstka hejtmana pro oblast
zdravotnictví Petra Horkého tak
kraj jako nový zřizovatel ne-
mocnic hodlá řešit jejich ne-
dobrý stav. Ten potvrdily audi-
ty jejich hospodaření.
    "K projednávání návrhů na
řešení nejvážnější situace v Ne-
mocnici Cheb dojde 30. červ-
na," říká Horký, podle kterého
zatím důkladný seznam řešení
vypracoval pouze ředitel Ne-
mocnice Karlovy Vary Jiří Šte-
fan.
    "Rada kraje je s jeho návrhy
spokojena a schválila je," do-

dává náměstek Horký. Šéf kar-
lovarského špitálu Štefan na-
vrhl soubor vnitřních předpisů,
které omezí možnost vnitřních
ztrát nemocnice. Jedná se na-
příklad o zavedení limitů na
výdej léků, omezení velkých
oprav a investic a podobně.
    Rada kraje karlovarské ne-
mocnici povolila získání revol-
vingového úvěru do výše 10 mi-
lionů korun.
    "Jeho součástí jsou výhod-
nější úroky, než které dávají do-
davatelé léků. Takže nemocnice
nebude tolik tratit," vysvětluje
Petr Horký.
    "Celkem v osmi oblastech je

třeba ve všech třech nemocni-
cích provést konkrétní kroky.
Jedná se například o mzdovou
kázeň, zmiňované omezení
oprav a investic, přípravu re-
strukturalizace odborných od-
dělení či stanovení nákladových
limitů. Rada kraje doporučila
zastupitelstvu, aby nemocnice
byly přeměněny na společnosti
s ručením omezeným. Všechny
tři nemocnice pak vytvoří Stra-
tegickou zdravotní alianci, kte-
rá bude provádět společnou in-
vestiční politiku, restrukturali-
zaci lůžkových oddělení či jed-
notně řešit nákup materiálu a
služeb," konstatuje Horký.

Náš kraj už má
povodňový plán
    Jako první ze všech krajů
má Karlovarský kraj hotový po-
vodňový plán.
    "Plán jsme už zaslali hejt-
manovi Ústeckého kraje a před-
sedovi Povodňové komise uce-
leného povodí Ohře Jiřímu Šul-
covi a všem sedmi obcím s roz-
šířenou působností v našem
kraji," informuje místopředse-
da této komise a člen Rady Kar-
lovarského kraje Jiří Mutinský.
    Dříve existovaly povodňové
plány okresů. Protože se však
jejich působnost převedla na
kraje a dále na obce s rozšíře-
nou působností, musí se nyní
povodňové plány upravovat.
    Povodňový plán je zazna-
menán na médiu CD−ROM.
Nyní je na sedmi obcích s roz-
šířenou působností, aby upra-
vily povodňové plány pro své
oblasti podle plánu Karlovar-
ského kraje.
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V našem kraji přibudou nová
silniční spojení se Saskem
    Až deset nových silničních
spojení pro osobní automobily
by mohlo zhruba do pěti let
vzniknout mezi Karlovarským
krajem a německým Svobod-
ným státem Sasko.
    "Myslíme si, že je potřeba
tyto oblasti oživit cestovním ru-
chem," říká hejtman Josef Pa-
vel a dodává, že vytipované sil-
nice nejsou vhodné pro těžkou
nákladní dopravu a kraj o ní
na těchto místech ani neuva-
žuje.
    Hejtman přiznává, že ne
všechna plánovaná silniční spo-
jení obou regionů se setkala s
kladnou odezvou v obcích, kte-
rých se týkají. Na české straně
zatím nesouhlasí Potůčky, na
německé Klingenthal, Bad
Brambach u přechodu do Aše
a Bad Elster u přechodu do
Doubravy.
    "Zatím je to záměr. Budeme
dále jednat s obcemi jak na čes-
ké straně, tak na německé stra-
ně," upřesňuje hejtman.
    Přeshraniční komunikace
mají vznikat postupně. Nákla-
dy na jejich vybudování a pro-
voz má výrazně snížit vstup
ČR do EU a zvláště následné
přistoupení k Schengenským

dohodám, které umožňují vol-
ný přechod hranic.
    Podobně Karlovarský kraj
chystá rozšíření počtu silnič-
ních spojení s druhou sousední
německou spolkovou zemí - s
Bavorskem. Zde však nejsou
jednání zatím tak daleko. Kraj
chce v tomto případě v první
řadě usilovat o lepší napojení
na bavorskou dálniční sí�.
    "Prioritou při jednání s Ba-
vorskem je propojit čtyřproudou
silnici Cheb - Pomezí nad Ohří
s německou dálnicí A93," vy-
světluje hejtman Pavel.
    K propojení silnice Karlovy
Vary - Cheb - Pomezí nad Ohří
s německou dálniční sítí chybí
vybudovat na bavorské straně
asi 10 kilometrů čtyřproudé ko-
munikace.

2. ročník soutěže
O hejtmanský mobil

Ode dneška je na internetové stránce Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
vyhlášen 2. ročník prázdninové soutěže pro děti do 15 let

O hejtmanský mobil.
"Přestože jde především o soutěž výtvarnou, desítka sou-
těžních úkolů má děti naučit pracovat s internetem. První
cenu, mobilní telefon, předá vítězi po prázdninách na
slavnostním vyhlášení výsledků opět osobně hejtman Josef
Pavel," prozrazuje tiskový mluvčí kraje Tomáš Svoboda.

Kde mají vzniknout
nová silniční spojení?

●  Potůčky−Johanngeorgenstadt
●  Jelení − Oberwildenthal
●  Rolava − Weitersglashütte
●  Bublava − Klingenthal
●  Luby − Wernitzgrün
●  Plesná − Bad Brambach
●  Aš − Bad Brambach
●  Doubrava − Bad Elster
●  Hranice − Bad Elster
●  Hranice − Ebmath

Do regionu má přijít po vstupu do EU bezmála miliarda korun
Zájemci o podporu rozvojových
projektů v Karlovarském kraji
budou mít v prvních dvou letech
členství ČR v Evropské unii
možnost čerpat z evropských
fondů 925 milionů korun.
Podmínkou je, aby se kraj na
jejich financování podílel zhruba
88 miliony korun.

    "Kraj proto vytvořil Fond bu-
doucnosti, kde chce peníze sou-
středit," říká hejtman Karlo-
varského kraje Josef Pavel.
    I přes příslib peněz nepři-
nese členství ČR v EU někte-
rým sférám podnikání pouze
výhody.

    "Především malé a střední
podniky nebyly vládou na vstup
do EU náležitě připraveny. Fir-
my nemají dost peněz na in-
vestice do rozvoje kvality, do
výzkumu a vývoje, do moderni-
zace technologií. Nemohly se
proto připravit na zvýšenou
konkurenci a rostoucí tlak na
kvalitu práce. Vhodné by bylo
například snížení daní," do-
plňuje hejtman Josef Pavel.
    Stejně nízkou připravenost
Josef Pavel vnímá v zeměděl-
ství. Farmáři totiž podle něj ne-
mají peníze na koupi půdy, na
níž roky hospodařili. Pole a
pastviny tak získávají firmy se
zahraniční účastí - především

německé a nizozemské společ-
nosti. Ty skupují účasti v zápa-
dočeských farmách. Podle od-
hadů vlastní firmy se zahranič-
ním kapitálovým podílem v kra-
ji více než polovinu půdy.
    Hejtman Pavel přesto ne-
předpokládá, že by vstup do
unie znamenal pro příhraniční
oblast zásadní zlom. Naopak
očekává, že po otevření hranic
poroste zájem evropských in-
vestorů o pohraničí, a to přede-
vším díky zeměpisné poloze.
Investice by měly být hlavním
předpokladem k částečnému
snížení nezaměstnanosti.
    "Velký potenciál kraje po
vstupu do EU je v rozvoji turis-

tiky. Cestovní ruch bude v kraji
ovlivňovat hlavně dopravní do-
stupnost regionu. Zatímco na
dobré cestě je modernizace sil-
nic a karlovarského meziná-
rodního letiště, problematický
je stav na železnici. Tu trápí
řada systémových potíží a ne-
dostatek peněz na investice.
Dráhy navíc požadují každo-
ročně vyšší příspěvek na úhradu
ztrát z osobní dopravy, což v
příštím roce může znamenat zá-
nik některých spojů," podotýká
Josef Pavel.
    Největší očekávání Karlovar-
ský kraj vkládá do lázní, které
mají být základem pro rozvoj
cestovního ruchu.

    "Chtěli bychom spolupraco-
vat s evropskými zdravotními
pojiš�ovnami a poskytovat re-
konvalescenci a lázeňskou péči
pacientům z celé Evropy," uvádí
dále hejtman Josef Pavel a do-
plňuje: "Magnetem pro cestovní
ruch jsou i historické a kulturní
památky. Věřím, že i v tomto
ohledu má náš kraj, co nabíd-
nout. Máme významné histo-
rické památky jako například
relikviář svatého Maura v Be-
čově a jedinečná historická měs-
ta jako Cheb či Loket. Bohatá a
divoká historie našeho regionu
je zapsána v mnoha dalších
místech."

    
    
    

Program návštěvy města Ostrov
zavedl hejtmana Karlovarského
kraje Josefa Pavla i mezi studenty
Gymnázia Ostrov. Více než třem
desítkám studentů hejtman při-
blížil vznik nových českých krajů,
složení vedení kraje i fungování
krajského úřadu. Hejtmanovu
přednášku doplnilo dataprojek-
ční promítání webových stránek
kraje, které mohou i středoško-
láci bohatě využívat pro své stu-
dium. Prostor pro otázky studenti
využili dokonale. Zajímalo je na-
příklad, jakým způsobem pře-
cházeli úředníci zrušených okres-
ních úřadů na kraje, ptali se,
zda reforma veřejné správy byla
už dokončena či zda se kraj za-
bývá sociálně patologickými jevy.
Během jedné vyučovací hodiny
se na všechny otázky studentů
pochopitelně nedostalo. "Má ná-
vštěva ve vaší škole určitě nebyla
poslední," ubezpečil Josef Pavel
(na foto druhý zleva) studenty i
ředitele ostrovského gymnázia
Milana Martinka (zcela vlevo).


