HEJTMANSKÉ LISTY Karlovarského kraje
Vážení spoluobčané,
dnes se vám dostává
do rukou poslední číslo
Hejtmanských listů
Karlovarského kraje.
Po roce a půl jejich
vydávání v podobě
samostatné novinové
celostrany jsme dospěli
k závěru, že informovat
občany touto novinovou
formou již nestačí.
Zákon ukládá hejtmanovi povinnost
informovat občany kraje o jeho stavu a o jeho
činnosti. Týmu mých spolupracovníků, kteří
mi pomáhají téměř denně seznamovat vás s
činností krajské samosprávy, se už dvaapůl
roku daří prostřednictvím novin, rádia,
televize a internetu poskytovat vám dostatek
informací o činnosti Karlovarského kraje. S
tím se však ani já ani moji kolegové nechceme
spokojit. Cítíme, že je třeba detailnějším a
nezkratkovitým informováním podporovat
sílící vědomí občanů o tom, co pro ně kraj v
rámci svých kompetencí vykonává.
Proto se počínaje letošním zářím začnou
každý měsíc v poštovních schránkách všech
domácností v Karlovarském kraji zdarma
objevovat osmistránkové noviny
KARLOVARSKÝ KRAJ.
Vězte, že na tom, abyste také jejich
prostřednictvím dostávali o našem kraji
dostatek objektivních informací,
usilovně pracujeme.
JUDr. Josef Pavel

hejtman Karlovarského kraje
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V chebské nemocnici začal sloužit

moderní přístroj na ozařování nádorů
Pacienti s nádorovými
onemocněními již nemusí
z Karlovarského kraje dojíždět
za léčbou do Prahy, Plzně
nebo Ústí nad Labem.
Jedno ze dvou nejmodernějších ozařovacích zařízení v České republice začalo 12. srpna
sloužit pacientům v Chebu.
Obdobným lineárním urychlovačem, který umožňuje daleko přesnější zaměření nádoru
a tím i účinnější ozařování s
menšími vedlejšími účinky, je
vybavena pouze nemocnice v
Ostravě.
Přístroj výrazně urychlí léčbu
pacientů v Karlovarském kraji,
který se potýká s největším výskytem a úmrtností na nádorová onemocnění. Ročně je v našem regionu hlášeno téměř
2000 případů nových zhoubných nádorů.
Nové radioonkologické oddělení bude poskytovat péči
obyvatelům celého Karlovarského kraje. V budoucnu chce
vedení nemocnice jeho služby
nabídnout i pacientům z Německa.
"Rádi bychom po našem vstupu do Evropské unie nabídli kapacitu našeho zařízení německým zdravotním pojišovnám.
Na novém zařízení pracují kvalifikovaní odborníci. Vedle radioonkologie bychom rádi také
v zahraničí nabídli naše neurologické pracoviště, které je rovněž na prvotřídní úrovni," vysvětluje ředitel nemocnice Josef
Beran.
"Nové zařízení dokáže vyšetřit denně 30 až 40 pacientů,"

Nový lineární urychlovač zkvalitní v Karlovarském kraji léčbu pacientů s nádorovými onemocněními.
říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Petr Horký a
dodává: "Nový lineární urychlovač sice kapacitní možnosti
oddělení nezvýší, podstatně se
ale díky novému zařízení zvýší
kvalita léčby v našem kraji. S
novým zařízením mohou lékaři
přesněji nádory lokalizovat, zacílit, prozářit a ošetřit okolní
zdravé tkáně. Pacienti budou
mít lepší přístup k odpovídající
technice. Ne vždy byl každý nemocný při ambulantní léčbě
schopen cestovat do vzdálených
nemocnic."

Součástí zařízení, jehož pořízení přišlo včetně stavebních
úprav zhruba na 84 milionů korun, je i počítačový tomograf,
který pomůže lékařům při diagnostice i dalších chorob. Zařízení bylo pořízeno na splátky
do roku 2007.
Z pořizovací ceny 84 milionů
korun už nemocnice uhradila
více než polovinu. O přidělení
30 milionů korun ze státních
prostředků ve prospěch chebské nemocnice rozhodl parlament už v roce 2000.
"Tím byl celý proces pořízení

lineárního urychlovače nastartován," podotýká hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
Na zařízení uvolnilo 8 milionů korun město Cheb, částkou
3 miliony korun přispěl Karlovarský kraj.
Vedení chebské nemocnice
by rádo zařízení, které začne
vydělávat zřejmě od začátku
příštího roku, splatilo před termínem. O tom ale musí rozhodnout krajské zastupitelstvo,
protože zřizovatelem nemocnice je Karlovarský kraj.

Hejtman Pavel se z USA vrátil jako colonel z Kentucky
Dohoda o výroční konferenci
RDA v Karlových Varech podepsána
Dohodu o konání výročního 53. zasedání Mezinárodního sdružení podnikatelů v autobusové turistice (RDA) ve
dnech 18. až 21. dubna 2004
v Karlových Varech podepsali
18. srpna v Kolíně nad Rýnem
hejtman kraje Josef Pavel, prezident RDA Richard Eberhardt
a za město Karlovy Vary náměstkyně primátora Jana Petříková.
"O přípravě programu výroční konference RDA v Karlových Varech se vedla dvě závěrečná jednání včetně dohody o finančních záležitostech.
Za německou stranu jsou jednáním pověřeni člen představenstva RDA Helge Unruh a
marketingový ředitel RDA Mi-

chael Fleischhauer. Jednání
dopadla oboustrannou shodou," informuje šéf kanceláře
hejtmana Werner Hauptmann.
Na uspořádání výročního
zasedání RDA v GH Pupp se
bude podílet Karlovarský kraj,
město Karlovy Vary a Česká
centrála cestovního ruchu.
"Očekáváme, že příjezd pěti
až šesti stovek zástupců dopravních společností a cestovních kanceláří z celé Evropy
výrazně přispěje k rozvoji cestovního ruchu v našem kraji.
Jsme přesvědčeni, že v turistice a v cestovním ruchu má
Karlovarský kraj, co nabízet,"
říká hejtman Josef Pavel.

Silnice v našem kraji jsou

o dalších 120 km bezpečnější
V zájmu zajištění větší bezpečnosti na silnicích v Karlovarském kraji rozhodlo vedení kraje o masivnější obnově
vodorovného dopravního značení.
"V Karlovarském kraji je více než 2 000 km silnic. Správou
a údržbou těchto silnic je pověřena příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Rozpočet
této organizace na rok 2003 představuje částku vyšší než
400 milionů korun. Z toho je přímo na údržbu silniční sítě
určeno zhruba 180 milionů. Na obnovu a údržbu dopravního
značení je letos krajem vyčleněno celkem více než 13,5 milionu korun. Do konce července bylo obnoveno dopravní značení za více než 5,5 milionu, z čehož 2,3 milionu korun bylo
použito na obnovu vodorovného dopravního značení," informuje tiskový mluvčí kraje Tomáš Svoboda.
Při obnově bílého "lajnování" se letos nového nástřiku
dočkalo už více než 120 km pruhů na silnicích v našem
kraji a dalších 1 800 m2 vodorovného dopravního značení.

Krajský úřad Karlovarského kraje:

Po třítýdenní pracovní cestě
pětice českých hejtmanů po
USA se 11. srpna vrátil do úřadu
hejtman Josef Pavel.
Hejtmani se v USA zúčastnili
amerického
Mezinárodního
vládního programu Regionální
vláda: Budování demokracie a
volné trhy.
"Program se zabýval zkušenostmi amerických regionálních
a lokálních vlád s obtížnějšími
sociálními a ekonomickými
otázkami. Absolvovali jsme řadu setkání s představiteli měst,
regionů a státu, kteří jsou pověřeni poskytováním služeb v
oblasti zdravotnictví a sociální
péče, vzdělávání, rozvoje podnikání a mezivládních vztahů.
Náš program začal 21. července
ve Washingtonu. Organizačně
celý pobyt hejtmanů v USA zajistila ambasáda USA v ČR,"
říká hejtman Josef Pavel.
V sobotu 26. července hejtmani opustili hlavní město
Washigton a přeletěli do největšího města státu Kentucky
do města Louisville. Ve státě
Kentucky se nejprve v jeho třetím největším městě Owensboro setkali se zástupci tamější
samosprávy. Owensboro je
partnerským městem města
Olomouc a Česi jsou v Kentucky velmi populární. Obyvatelé
Owensboro byli návštěvou z ČR
velmi potěšeni, na společnou
večeři přišlo mnoho významných představitelů města.
"Starosta města Owensboro
Waymond Morris každému z
nás předal symbolický klíč od
města, poděkoval za návštěvu
a zdůraznil, že Češi jsou v
Owensboro vždy vítáni. Právě
v Owensboro jsme se nejpodrobněji seznámili s fungováním místní i okrskové samosprávy. Při setkání s místními
podnikateli, které bylo zakončeno otevřením nového nákupního centra, jsem měl tu čest

Návštěva v Oregonu: (zleva) 1. náměstek hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil, náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Zdislav Wantula, hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, oregonský guvernér
Ted Kulongoski, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.
přestřihnout pásku," doplňuje
Josef Pavel.
Dalším bodem programu bylo setkání se starostou města
Louisville, při němž kromě debaty o fungování státu, okrsku
a města hejtmany starosta Jerry
E. Abramson poctil udělením
čestného občanství města Louisville.
Za velmi zajímavou považují
čeští hejtmani besedu o výběru
daní a sporů měst, států a federální vlády při nastavení vzájemných poměrů.
V hlavním městě státu Kentucky ve Frankfortu hejtmany
přivítal starosta William I. May,
Jr.. Zde se hejtmani setkali i s
guvernérem státu Kentucky
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Pattonem. V asi půlhodinové
besedě hejtmani vedle způsobů
financování českých krajů hovořili i o jejich kompetencích a
fungování.
V závěru setkání guvernér
Paul E. Patton hejtmanům předal jako projev přátelství a důvěry jmenování čestným plukovníkem (colonelem) Národní
gardy státu Kentucky (Kentucky Army National Guard).
Podnětné bylo i setkání s profesory vysokých škol ve státech
Kentucky a Indiana, zvláště velmi úzké spolupráce vysokých
škol, měst a podnikatelské sféry.
"Češi jsou v USA vnímáni jako přátelé. Oceňován je přede-

vším postoj ČR vůči válce USA
s Irákem," potvrzuje hejtman.
Po třech týdnech v USA si
hejtmani přivezli s sebou domů
řadu nových poznatků, zkušeností, kontaktů a také nezapomenutelných zážitků.
"Let z Louisville do Phoenixu
v Arizoně s přestupem v St.
Louis trval o 4 hodiny déle, tedy
asi 12 hodin. Krátce po startu v
St. Louis se muselo naše letadlo
vrátit zpět na letiště z důvodů
závady na jednom z motorů letadla. Po 3 hodinách čekání
jsme odstartovali z letiště v St.
Louis konečně znovu," uzavírá
hejtman Josef Pavel.

epodatelna@kr-karlovarsky.cz
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