MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků

Ročník 1 z číslo 02 z 17. 10. 2003/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Z nemocnic budou obchodní společnosti
Karlovarský kraj převzal od státu bývalé okresní nemocnice. Tyto společnosti původně řízené státem byly ve velmi špatné ekonomické situaci. Kraj nechal v roce 2001
vypracovat analýzu zdravotní péče v těchto lůžkových zařízeních a jejím výsledkem bylo doporučení přetransformovat nemocnice v Karlových Varech, Chebu a Sokolově
na strategickou zdravotnickou alianci. Tento záměr schválilo letos v červnu Zastupitelstvo Karlovarského kraje, které doporučilo z nemocnic zřídit společnosti s ručením
omezeným. Vytvoření obchodních společností z těchto zdravotnických zařízení by mělo mít pro pacienty i zřizovatele řadu výhod.

„Dominantní
samozřejmě
zůstává lékařská stránka. Chceme
zejména dobré rozložení lůžkových
oddělení tak, aby to vyhovovalo
potřebám pacientů z celého kraje.
S tím souvisí i společná léková politika. Víme, že ceny léků jsou dnes
neúměrně vysoké. Při jejich jednotném zajišťování můžeme ušetřit
nezanedbatelné prostředky. Dalšími problémy, které tato aliance
bude společně řešit, jsou dodávky
stravovacích, úklidových a jiných
služeb“, říká náměstek hejtmana
pro oblast zdravotnictví Petr Horký.
Změnit právní formu nemocnic
je komplikovaná záležitost. Kromě
vlastního založení společnosti
s ručením omezeným a zapsání do
obchodního rejstříku je v tomto
případě nutná registrace nestátního zdravotnického zařízení, výběrové řízení na lůžkové zařízení
a samozřejmě také nové smlouvy
se zaměstnanci a zdravotními
pojišťovnami.
„Celý rozsah zdravotní péče při
přechodu z příspěvkové organizace na obchodní společnost zůstane
zachován. To je ostatně jednou
z podmínek zdravotních pojišťoven,

Karlovarský kraj chce ze svých nemocnic udělat prosperující společnosti. Například do nemocnice v Chebu inveFOTO KÚ
stoval zhruba 20 milionů korun na zprovoznění lineárního urychlovače.

že nově vzniklé organizace převezmou v plném rozsahu zdravotní
péči a to včetně zaměstnanců. Těm
bude nabídnut přechod do nových
společností tak, že ukončí pracovní
poměr dohodou a v ten okamžik
podepíší nové pracovní smlouvy“,
vysvětluje náměstek Horký.
K žádným velkým změnám by

Slovo hejtmana
Vážení čtenáři,
vítám Vás u říjnového vydání
Karlovarského kraje.
tomto vydání budeme
hodně hovořit o zdravotnictví. Zdravotnictví v naší zemi
se rychle ocitá v neudržitelné situaci, jak dosvědčují i samotní lékaři.
Ne, nechci se vymlouvat. Je pravdou, že za bývalá státní zdravotnická zařízení na území kraje od loňského roku zodpovídá právě Váš
kraj. Nejsme ovšem v lehkém
postavení. Vláda svými kroky neustále dokazuje, že naše zdraví není
její prioritou.
raje převzaly od státu zařízení, která mají poskytovat zdravotní
péči, ovšem mnohá z nich mají nedozírné dluhy. Ironií je, že
tyto dříve státní instituce napáchaly své dluhy u jiných státních
institucí, především na sociálním a zdravotním pojištění svých zaměstnanců. Stát, který spravuje mé a Vaše zdravotní platby, tyto peníze
zpronevěřil. A kraje by tyto zděděné problémy měly teď začít řešit ze
svých, velice omezených zdrojů.
inistryně Součková neustále hovoří o svých reformních krocích, ovšem ten první, totiž vytvořit jasnou koncepci zdravotních služeb a úlohy státu a ostatních veřejných institucí
v nich, ten zatím neučinila. Chápu, že i její situace je nelehká, ale
postrádám určitou politickou zodpovědnost. Systém viditelně nefunguje, jak by měl. To znamená, že buď je v něm málo peněz, a tedy
bude potřeba zvýšit zdravotní pojištění, určit spoluúčast pacientů
a učinit další nepopulární kroky. Nebo je peněz dost, ovšem systém
zdravotní péče je nedokáže dostatečně efektivně doručit tam, kam
patří, a pak je třeba napravit systém. Vláda nám však tvrdí, že peněz
je dost a systém že bez problémů funguje. Funguje však s problémy,
a v podstatě jenom díky neuvěřitelnému nasazení managementu zdravotnických zařízení a lékařů. Pracují, snaží se pečovat o své pacienty
co nejlépe, ale shodují se na tom, že současný systém jim v jejich práci
spíše překáží než pomáhá.
raj se rozhodl převést svá zdravotnická zařízení na obchodní společnosti, na společnosti s ručním omezeným. To proto, aby bylo
možno sledovat jejich hospodaření a do budoucna zamezit
podobnému kumulování dluhů. Tyto společnosti zároveň neponesou
břímě dluhů zděděných po státu, neboť tyto podivné dluhy budou ponechány na původních organizacích, dokud je stát nevyřeší nebo dokud
neproběhne jejich likvidace. Takové kroky nebudou znamenat pro
systém zdravotní péče v Karlovarském kraji žádné mohutné změny,
nemocnice a další zařízení budou pracovat podobně jako dosud, snad jen
o něco průhledněji a s větším důrazem na vyrovnanost jejich financí.
o říci závěrem? Chtěl bych nám všem popřát, aby naše zdraví
patřilo především nám samotným, abychom se o něm a o výdajích s ním spojených mohli rozhodovat více sami, více ve spolupráci s lékařem a méně ve spolupráci se státním úředníkem. Na
současné situaci se totiž jasně ukazuje, že ani stát jako správce našeho zdraví není správcem dobrým.
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JOSEF PAVEL
HEJTMAN KARLOVARSKÉHO KRAJE

při přechodu nemocnic na obchodní společnosti dojít nemělo. Plán
restrukturalizace počítá s tím, že
budou zrušena lůžka kožního
oddělění v Sokolově, lůžka očního
oddělení v Chebu a lůžková část
ORL v Sokolově.
„Lůžkovou část sokolovského
kožního oddělění převezmou Kar-

lovy Vary, oční oddělění a ORL se
vlastně vzájemně vymění tak, že
Cheb posílí ORL a Sokolov oční
oddělení. To jsou jediné kroky,
které chceme dělat a ta ušetřená
lůžka v nemocnicích chceme
transformovat na lůžka následné
péče. Máme velkou výhodu, že náš
kraj nemá nadbytečná nemocniční

lůžka, pouze jejich struktura je jiná,
než potřebujeme, to ale řeší ty
popisované přesuny. Chybí nám
ale lůžka následné péče, včasné
rehabilitace a lůžka hospicová“,
pokračuje Petr Horký.
Cílovým stavem transformace
jsou fungující nemocnice, které si
na provoz budou vydělávat. Základním hnacím motorem bude tlak na
management nemocnic, aby kromě
kvality zdravotnických služeb nebyl
přehlížen pohled ekonomický.
Samostatnou kapitolou je movitý
a nemovitý majetek krajských
nemocnic. O ten se zajímalo při přípravě jejich transformace i Ministerstvo zdravotnictví, které ze
zákona ale nemá k těmto majetkům žádný vztah.
„Je pravda, že „de jure“ je to záležitost naše, na druhou stranu
máme zájem s ministerstvem
vycházet. To také v současné době
nemá námitky k připravované
transformaci nemocnic. Jejich
movitý i nemovitý majetek do připravovaných společností vkládat
nebudeme, ten zůstane i nadále
majetkem Karlovarského kraje.
pokračování na straně 3

Česko a Sasko spolupracují

Téma
ZDRAVOTNICTVÍ

Transformace nemocnic na
obchodní společnosti, nové sanitky
nebo fungování záchranné služby.
čtěte na straně 3

Kultura
PAMÁTKY A CESTOVÁNÍ

Představíme Vám zámek v Chyši,
muzeum v Chebu a ohlédneme se za
posledním ročníkem Tourfilmu. Dozvíte
se také o archeologickém průzkumu,
který financuje Karlovarský kraj.
Více na straně 7

Obce v kraji
AŠ

Karlovarský kraj je jedním z nejdůležitějších partnerů saských podnikatelů a vzájemné vztahy se
sousední zemí se snaží stále vylepšovat. K posílení hospodářské spolupráce směřovalo i jednání,
které se na konci září uskutečnilo v saském městě Chemnitz.

„Dohodli jsme se společně
s Ústeckým krajem, že nebudeme
naše kraje představovat pouze
v oblasti kultury a cestovního ruchu
a že je třeba představit naše regiony,
které spolu navíc tvoří NUTS II územní celek pro Evropskou unii,
také po stránce hospodářské a ekonomické. Je třeba navázat ještě užší
přeshraniční spolupráci a z tohoto
pohledu bylo naše setkání úspěšné,“ říká hejtman Josef Pavel.
Karlovarský kraj má podepsanou
deklaraci o vzájemné spolupráci
s vládním krajem Chemnitz a se
svobodným státem Sasko a vzájemné styky nabývají na intenzitě.
V oblasti hospodářské se ale jednalo
o setkání první. Spoluorganizátory
akce byly hospodářské komory
z obou stran hranice. Samotné prezentace Karlovarského kraje se ujal
hejtman Josef Pavel.
„Představil jsem například naše
průmyslové zóny v Aši, Chodově,
Chebu nebo Ostrově. To zajímalo
německé podnikatele, kteří jsou
zvědaví, co jim v této oblasti můžeme nabídnout. Někteří chtěli znát
investiční možnosti, které se jim

v našem kraji nabízí, jiní mají zájem
vstoupit na náš trh a spolupracovat
s místními podniky. To, co se děje
z jejich pohledu na druhé straně
hranice, je skutečně velmi zajímá,“
říká hejtman. Své produkty v Chemnitz představily i některé firmy
z Karlovarského kraje.
V minulých létech se přeshraniční spolupráce úspěšně rozjela na

Ministerstvo
pro místní rozvoj vyřadilo
okres Sokolov
ze seznamu
str ukturálně
postižených
oblastí.
To
Ing. Jan Zborník značně zkomODS
plikuje přístup
obcí na Sokolovsku k financím ze státní
pokladny. O přístup k dotačním
titulům zejména z programu podpory rozvoje severozápadu Čech
ale zřejmě přijde celý Karlovarský kraj. Dotace z podpory severozápadu přitom pomáhaly obcím
například v přípravě průmyslových zón nebo v projektech ori-

entovaných na podporu cestovního ruchu.
„Obrátili jsme se dopisem na
pana ministra pro místní rozvoj,
aby nám vysvětlil, proč nejsou obce
a podnikatelské subjekty z našeho
kraje zařazeny do programu podpory rozvoje. Oficiální odpověď
jsme dosud neobdrželi, ale na internetových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj jsme našli nové
formuláře pro sběr žádostí o dotace
na rok 2004, kde už Karlovarský
kraj nefiguruje. Na základě telefonického rozhovoru se zástupcem
ministerstva jsme se dozvěděli, že
již v této oblasti nepředpokládají
žádnou změnu, takže podnikatel-

V nové rubrice Vám postupně budeme
představovat jednotlivé obce našeho
kraje, jejich možnosti a problémy, které
musí řešit. První z nich je město Aš.
čtěte na straně 6

Aktuality
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Informační panely Karlovarského a Ústeckého kraje si prohlíží účastníci
FOTO KÚ
setkání Chemnitz

poli kovo- a dřevozpracujícího průmyslu, ve stavebnictví a ve službách.
V poslední době se začíná prosazovat také spolupráce v oblasti informačních technologií.
„Nepochybně budeme společně
s oběma hospodářskými komorami
pokračovat v podobných prezentacích,“ uzavírá hejtman Josef Pavel.

Karlovarský kraj připravuje vydání
adresáře poskytovatelů sociálních
služeb. Jaký má účel a jak kraj
komunikuje s neziskovým sektorem se dozvíte
na stranách 2 a 6

HAD

Kraj přijde o miliony
ské subjekty a obce našeho kraje
nemají možnost žádat peníze na
podporu rozvoje“, říká náměstek
hejtmana Jan Zborník.
Kraj považuje tento krok za
chybný, protože si na rozdíl od
vlády nemyslí, že by obce a podnikatelé Karlovarského kraje tak
prosperovali, aby nepotřebovali
pomoc od státu.
„Je to škoda, tento program na
rozdíl od řady jiných měl tu výhodu, že byl reálně nastaven. Jeho
cíle a záměry odpovídaly skutečnosti a z programu podpory rozvoje severozápadních Čech bylo
možné získávat zajímavé dotace“,
pokračuje Jan Zborník. S tím sou-

hlasí i náměstek hejtmana Jiří
Behenský, který je členem komise pro podnikatelské subjekty.
„V letošním roce se přihlásilo
z Karlovarského kraje sedm
firem se žádostí o dotace. Dvě
nakonec od žádosti odstoupily,
zbývajících pět podnikatelských
subjektů ale obdrží dohromady
třicet sedm a půl milionu korun.
Za tyto peníze vytvoří ještě letos
174 nových pracovních míst,
v roce 2004 dalších 83 míst. Tahle
podpora byla velice významná
pro rozvoj podnikání a trhu pracovních příležitostí a já si neumím
představit, že třeba Sokolovsko je
strukturálně méně postižené než
například Mostecko“, doplňuje
HAD
náměstek Behenský.

Z astupitelstvo
Z jednání
krajské Rady
a Zastupitelstva
Složení Zastupitelstva
ODS
16 křesel
KSČM
12 křesel
Koalice
9 křesel
ČSSD
8 křesel
Složení Rady
ODS
ČSSD

7 křesel
2 křesla

PROGRAM 6. ŘÁDNÉHO
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
ZE DNE 25. 9. 2003
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu
25.9.2003
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 25.9.2003
3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a jeho náměstků
4. Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5. Rozpočtové změny č. 96, 120,
121, 138, 139, 154, 155,
156/2003
6. Informace o realizovaných rozpočtových změnách
7. Peněžní dary do fondů kulturních
a sociálních potřeb nových příspěvkových organizací v oblasti
sociálních věcí a zdravotnictví
8. Vyplácení odměny členu zastupitelstva Ing. Ivanu Stefanovi
9. Poskytnutí finanční dotace městu
Chodov na organizaci mezinárodní
konference „Budoucnost krajiny
postižené těžbou“ konané ve
dnech 9. a 10.10.2003 ve výši
5.000,- Kč
10. Žádost obce Šemnice o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního
rozvoje z dotačního programu
Rozvojové strategie
venkovských mikroregionů
11. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a. s., o příspěvek na zajištění cykloturistické sezóny
12. Převedení pozemní komunikace
spojující místní části města Plesná,
Lomničku a Vackov, do majetku
Karlovarského kraje a její zařazení
do silniční sítě neschváleno
13. Čtvrtá změna rozsahu základní
dopravní obslužnosti pro území
Karlovarského kraje na rok 2003
14. Technická změna části přílohy č. 2
materiálu „Třetí změna rozsahu
základní dopravní obslužnosti pro
území Karlovarského kraje na rok
2003“
15. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině
Nemocnice Sokolov
16. Dotace obcím Karlovarského kraje
- rozpis výdajů regionálního školství Karlovarského kraje
17. Zrušení Školy v přírodě, Trhanov 1
18. Změna Přílohy č. 2 zřizovacích listin škol a školských zařízení - příspěvkových organizací Karlovarského kraje (Pravidla pro správu
majetku kraje)
19. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a zachování
kulturních památek a památkově
hodnotných objektů na území Karlovarského kraje - změny
20. Příspěvky ze státního rozpočtu na
obnovu kulturních památek postižených povodněmi v srpnu roku 2002
21. Příspěvky ze státního rozpočtu na
obnovu památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2003 městská památková zóna Valeč
22. Změna zřizovací listiny Galerie
umění Karlovy Vary
23. Změna zřizovací listiny Galerie
výtvarného umění v Chebu
24. Změna zřizovací listiny Krajské
knihovny Karlovy Vary
25. Změna přílohy č. 2 „Pravidla pro
správu majetku kraje“ zřizovacích
listin příspěvkových organizací Krajské muzeum Cheb, Krajské
muzeum Karlovy Vary, Krajské
muzeum Sokolov a Galerie G4 galerie fotografie
26. Informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb
v Karlovarském kraji
27. Změna přílohy č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací Okresní ústav sociálních služeb
v Sokolově a Ústav sociální péče
pro mentálně postižené v Mnichově a dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Okresní
ústav sociálních služeb v Sokolově
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KARLOVARSKÝ KRAJ

Připravuje se adresář sociálních služeb
Orientovat se v sociálních službách, nabízených různými organizacemi na území Karlovarského kraje, by měl potřebným lidem
pomoci nový adresář, který připravil krajský úřad.

„Naším cílem je, aby si uživatelé těchto
služeb z celého kraje měli možnost vybrat.
To nejsou jenom ústavy, ale různé pečovatelské služby. Ty dnes využívají zejména senioři a tělesně postižení, zítra je ale může potřebovat kdokoliv z nás. Proto vzniká adresář
poskytovatelů těchto služeb, aby bylo z čeho
vybírat,“ říká radní Karlovarského kraje
Ellen Volavková.
„Je celá řada krajských a obecních zařízení
a samozřejmě existuje velké množství služeb,
které poskytují nestátní neziskové organizace. Adresář už v současné době kompletujeme, jeho součástí bude blanket, na který se
budou moci přihlásit ty organizace, které se
v prvním vydání neobjeví. Nikdo totiž přesně
neví, kolik podobných subjektů v kraji funguje,“ vysvětluje radní Volavková.
S adresářem budou pracovat i sociální pracovníci, kteří budou moci občanům poradit,
jakou službu si mají v případě potřeby vybrat.
„Lidé si mohou tyto služby vybrat kdekoliv. Připravovaný zákon o sociální službě,
který už velmi dlouho postrádáme, počítá
s tím, že pokud bude mít občan právní nárok
na určitou službu, může s daným objemem
financí na tuto službu požadovat její poskytnutí v libovolném zařízení,“ dodává radní
Ellen Volavková.
V prvním vydání se objeví kolem jednoho
sta zařízení poskytujících sociální služby ze

Komunitní plánování vyžaduje komunikaci mezi starosty obcí a krajem

všech oblastí. Adresář bude k dispozici na
všech obecních úřadech a v zařízeních
poskytujících sociální služby.
Aktualizovaný adresář vyjde znovu zhruba
za rok.
Krajský úřad také připravuje koncepci
sociálních služeb, které je nutné přizpůsobit
poptávce uživatelů. Napomoci tomu má takzvané Komunitní plánování.

Kraj chce od státu letiště

Vláda souhlasí s převodem letiště na Karlovarský kraj
Karlovarský kraj chce co nejdříve
převzít od státu mezinárodní letiště
v Karlových Varech. S převodem
letiště není možné otálet, protože
jinak se kraji zkomplikuje cesta
k získání dotací z fondů Evropské
unie. A ty bude kraj na rozvoj letiště potřebovat.

„Už nyní víme, že do pěti let
bude zapotřebí uskutečnit generální opravu povrchu rozjezdové
a přistávací dráhy karlovarského
letiště. Oprava si vyžádá nemalé

FOTO KÚ

finanční prostředky. Část těchto
peněz bychom pro kraj rádi získali z fondů Evropské unie. Abychom na evropské peníze dosáhli, musíme EU předložit kvalitní
projekt. Je nejvyšší čas začít
tento projekt zpracovávat,“ doplňuje hejtman Josef Pavel.
Jednání o převodu letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata do
majetku Karlovarského kraje
stále nejsou ukončena. Podle
Usnesení Vlády ČR č. 916 ze 17.
září 2003 k návrhu transformace

FOTO KÚ

„To je systém veřejného plánování, kde se
na kompromisu dohadují zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Nastartovali jsme vzdělávání v komunitním plánování, abychom motivovali obce. Nejprve je
totiž nutné, aby si tento plán vytvořily obce,
pak teprve můžeme přejít ke krajskému
komunitnímu plánování,“ říká Ellen VolavkoHAD
vá.

státního podniku Česká správa
letišť a převodu regionálních
letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech z vlastnictví státu do
vlastnictví příslušných krajů mají
ministři dopravy a financí předložit vládě návrhy převodu letišť na
kraje do 30. listopadu 2003.
„Vládní usnesení hovoří jasně vláda souhlasí se zpracováním
návrhu projektu převodu regionálních letišť v Brně, Ostravě
a v Karlových Varech do vlastnictví krajů,“ říká hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
Je ale nutné dodržet několik
podmínek.
1. - převedený majetek letišť
zůstane trvale ve vlastnictví
krajů, které zajistí budoucí provoz a rozvoj letišť bez nároků na
příspěvky ze státního rozpočtu
2. - kraje zajistí rozvoj letištní infrastruktury pro letecký provoz
3. - kraje zajistí provoz letiště tak,
aby byl využit stávající kvalifikovaný personál na uvedených
letištích a aby byl provoz zajišťován v souladu s platnými předpisy
4. - budou zajištěny požadavky
RED
resortů obrany a vnitra
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Kraj v Libanonu
Česko-libanonský týden uspořádala koncem září v Bejrútu ministerstva zahraničí a pro místní rozvoj. Česká centrála cestovního
ruchu ukázala na akci Českou
republiku jako turisticky atraktivní
oblast, Karlovarský kraj se pak
jako jediný z regionů mohl
z pohledu cestovního ruchu představit samostatně. Potenciálním
partnerům jej představil náměstek
hejtmana Jiří Behenský.
„Já jsem se snažil nevynechat nic,
co má v našem kraji vztah k turismu.
Zhruba třiceti posluchačům z řad
místních majitelů cestovních kanceláří jsem představil všechna naše
lázeňská města a kulturní a přírodní
památky,“ říká Jiří Behenský.
„Samozřejmě jsem nezapomněl
zdůraznit, že jsme kraj s velmi kvalitním lázeňstvím. Hosté se nemusí
ale jenom léčit, mohou v našich lázních pouze pobývat a navštěvovat
památky. Věřím, že se nám podařilo
turisty přilákat. Libanon má totiž
vazby na celý svět. Ve své vlasti žije
pouze tři a půl milionu Libanonců,
zbylých třináct milionů je rozprostřeno po celém světě.. Pokud budou
v Karlovarském kraji spokojeni, tak
si to mezi sebou řeknou,“ uzavírá
náměstek Behenský. Při Českolibanonském týdnu podepsali
zástupci obou zemí také smlouvu
o letecké dopravě mezi Českou
HAD
republikou a Libanonem.

Salon lázeňství 2003
Odborníci z oborů balneologie,
balneotechniky a zdravotnictví se
v říjnu sešli na mezinárodní přehlídce Salon lázeňství – Kursalon 2003
ve Františkových Lázních. Její součástí byla také 6. konference Sdružení lázeňských míst České republiky
na téma České lázeňství a Evropa.
„Evropa není pro nás jen větší trh,
znamená pro nás také větší konkurenci. Do jisté míry si dokonce konkurují i různá pojetí fenoménu lázeňství. Pro někoho znamenají lázně
především obecnou vodoléčbu. Jiní
v nich vidí lékařství a zdravotní
pomoc, ať již celkovou, nebo specifickou, zaměřenou na určitou indikaci“, říká hejtman Josef Pavel.
Na všechny tyto otázky hledá
lékařská věda a především balneologie odpovědi.
„Věřím, že především pro seniory
či pacienty po těžkých zdravotních
problémech jsou lázně nejen příjemnou, ale doslova nezbytnou součástí
léčby. A o tom je třeba vést vědeckou
diskusi, sem směřovat výzkum“,
míní hejtman.
Podle něj má lázeňství daleko širší
záběr a větší potenciál. Ne všude
jsou lázně vnímány jako lékařská
záležitost, určená pro léčbu nemocných.

„Lázně, především v anglosaském
světě nazývají wellness – je to prostě
místo, kam je dobré si přijet odpočinout, kde lze nalézt nejen obvyklou
rekreaci, ale též všeobecně přístupné zdravotní služby, jako jsou masáže, fyzioterapie, pohybová terapie či
kosmetické a redukční procedury“,
vysvětluje Josef Pavel.
Wellness a klasická lázeňská
léčba ale na sebe často nevraží. Lidé,
pro které jsou lázně indikací, se na
lékaře a jeho předpis lázeňské léčby
úplně spoléhají a berou ho jako jakýkoliv jiný lékařský předpis. Naopak
klienti, kteří hledají svou pohodu,
nepotřebují lékaře jako diagnostika,
ale spíš jako konzultanta.
„Vzniká tu třenice o samotnou
podstatu lázní. Obě dvě cesty ale
vedou k nabídce zdraví pro veřejnost
a jako takové spolu mohou bez problémů existovat v jednom městě.
Věřím, že pokud máme naše lázeňství prosadit i v mezinárodní konkurenci, je třeba přijmout jej jako skutečně účinnou léčbu i jako svého
druhu službu, která může být částečně přístupná komukoliv. Jedině
tak budou moci naše lázeňská místa
stát pevně na obou nohou v příboji
evropského trhu“, uzavírá hejtman
HAD
Josef Pavel.

Slovo zastupitele

Zdravotnictví je velmi vážná problematika
V posledním
období je pro
mne
velkým
tématem k diskusi zdravotnictví.
Zachování kvalitní a pro všechny
občany dostupné
Josef Murčo
zdravotní péče je
KSČM
pro nás základní
podmínkou, od
níž neustoupíme. I sebelepší úmysl
má však svá realizační rizika. Velmi
nepříjemná a do velké míry bezprecedentní je skutečnost, že stát
zákonem převedl na kraje s nemocnicemi i jejich dluhy, které vznikly
v době, kdy byl sám zřizovatelem
a kontroloval jejich chod. Tím se
zřekl zodpovědnosti a zatím pouze
sleduje, jak si kraje poradí. Tento
stav je o to vážnější, že finanční problémy nemocnic vznikají fakticky
často ze systému, který vláda realizuje. Platby zdravotních pojišťoven
neodpovídají finančním nárokům
systému. To je zásadní disproporce. Nemocnice vyplácejí mzdy dle
Zákona o platu a další platby dle
smluv s dodavateli a zdravotní pojiš-

ťovny platí podle svých momentálních možností.
V nejbližší době je nutné vyřešit
právní formu fungování nemocnic.
Zastupitelstvem schválený „Model
strategické aliance”, jako princip
řízení nemocničních zařízení, se mi
zdá dobrý. Otázkou zůstává, jakou
právní formu by nemocnice měly
mít. Pro jejich stabilizaci a klid
zaměstnanců je důležitá perspektiva, jejíž podmínkou je oddlužení
těchto zařízení a budoucnost v dlouhodobém časovém horizontu.
V současné době probíhá v našem
klubu obsáhlá diskuse o právní
formě společnosti vhodné pro naplnění uvedených záměrů. Posuzujeme možnost zachování současné
formy příspěvkových organizací,
výhody obecně prospěšné společnosti, průhlednost hospodaření
akciové společnosti a vhodnost
s.r.o., která byla předběžně podpořena zastupitelstvem při projednávání „Opatření ke stabilizaci provozu nemocnic zřizovaných Karlovarským krajem…” Je bez pochyb, že
společnost, bez ohledu na právní
formu, musí vlastnit a odepisovat

majetek. Opak by znamenal pro
nemocnice obrovský problém
v oblasti daní a investic. Ten se projevil již v první polovině tohoto roku,
kdy nemocnice majetek nevlastnily.
Jde o stav, kdy společnost v účetní
ztrátě platí daně. K vážné diskusi je
i řada dalších problémů. Před přijetím rozhodnutí musí být vyjasněna
všechna hlediska. Není zde místo
pro experimenty. Metodu „pokus omyl” nelze použít. Rozpad systému zdravotní péče v kraji by znamenal chaos s nedozírnými škodami. Nikdo ze zastupitelů nebude
riskovat ohrožení zdraví občanů
kraje nedostupností zdravotní péče.
Hlavní diskuse na jednání zastupitelstva bude o eliminaci možných
rizik a hledání optimálního postupu.
I o současné formě příspěvkové
organizace by se měla vést diskuse,
protože má řadu pozitiv. Problémem jsou dluhy nemocnic, i když
je třeba říci, že ne každé. Pro obecně prospěšnou společnost hovoří
především ekonomické posouzení
nákladů na řízení a skutečnost, že
je oprávněna přijímat dotace.
Obavy mám naopak z toho, zda je

www.kr-karlovarsky.cz

tato forma vhodná po stránce vedení účetnictví s ohledem na průkaznost. Posuzujeme také motivační
dopady na zaměstnance. Jako nejprůhlednější právní forma se
s ohledem na velikost nemocnic
a množství výkonů zdá forma akciové společnosti. Otázkou jsou
náklady na statutární a dozorčí
orgány společností. Kompromisním řešením může být již zmíněná
forma s.r.o. U obchodních společností bude také nutno vyřešit problém zajištění ztrátové nemocniční
činnosti. Je pro nás zcela nepřijatelný směr privatizovat výdělečné
úkony a nevýdělečné ponechat
nemocnicím kraje. To zásadně
odmítáme a věřím, že najdeme
pochopení u všech zastupitelů. Pro
zdravotnická zařízení v kraji je důležité, že zastupitelstvo při projednávání „restrukturalizace akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji”
konstatovalo, že se všemi, i s privátními subjekty, se v dalším období
počítá. To je dobrý signál pro tyto
společnosti. Bude záležet na jejich
vstřícnosti při dalších jednáních.
Zdravotnictví je oblastí, kde by roz-

hodnutí krajského zastupitelstva
měla být přijímána po důkladné
a otevřené diskusi za širší shody
zastupitelů. Zatím předložené podkladové materiály nejsou pro diskusi dostatečně vypovídající.
Tématem navazujícím je péče
o seniory, posílení počtu lůžek
následné péče. Snížení počtu
lůžek v nemocnicích se mi nezdá
vhodným řešením. Zásadním způsobem může pomoci pouze
výstavba
nových
penzionů
a domovů pro důchodce. Stárnutí
populace je signálem, který musí
vyvolat diskusi o systémovém
řešení. V této oblasti mají dominantní postavení jednotlivé obce,
ale i kraj se musí tímto problémem
zodpovědně zabývat.
Občané se často ptají, co se vlastně na krajském zastupitelstvu řeší
a jaký to má pro ně význam? Toto
jsou některá témata, jejichž řešení
se dotkne všech občanů kraje,
a proto by měli sledovat, jak se
jejich zástupci k uvedené problematice staví, jak rozhodují a zda je
to v souladu s jejich zájmem.
JOSEF MURČO, PŘEDSEDA KLUBU KSČM
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Léčebná péče v ČR nemá řád
V České republice chybí systém léčebné péče. Systém pojištění nastavený v roce 1993 vycházel z fungování zdravotnictví před rokem
1989. Tehdy se celkové náklady na zdravotnictví pohybovaly kolem 35 miliard korun ročně. Dnes komplexní číslo nikdo nezná,
odhady hovoří o 150 miliardách. Nejsou stanoveny standardy léčebné péče, síť nemocnic, neexistuje celostátní
koncepce zdravotnictví, která by reflektovala současnou situaci.

„Po převedení bývalých
okresních nemocnic na kraje
už je například stanovení sítě
nemocnic ze strany státu
nemožné. Standardy léčebné
péče chybí, přestože pacient
by měl mít záruku, že ve
všech zdravotnických zařízeRNDr. Petr Horký ních se mu dostane stejného
ČSSD
ošetření za stejnou cenu. To
ale v dnešní době neexistuje,“ říká Petr Horký, náměstek hejtmana pro
oblast zdravotnictví.
Na vině jsou také zdravotní pojišťovny, které
za stejné lékařské výkony vyplácejí různé částky a některá zdravotnická zařízení jsou nepřiměřeně zvýhodňována. Součástí standardů by
měla být také finanční spoluúčast pacienta.
K tomuto nepopulárnímu opatření chybí
v České republice dlouhodobě politická vůle.
„Slyšet v 21. století na besedě o všeobecném
zdravotním pojištění, že máme bezplatné zdravotnictví, z toho běhá mráz po zádech i mně
jako sociálnímu demokratovi. V dnešní době
musí být všem jasné, že zadarmo není nic.

Pochopitelně každý občan má platit zdravotní
pojištění a za to má nárok na základní zdravotní péči. Jedině tím, že si budu moci zaplatit
nadstandardní službu, může být nastaveno
normální prostředí,“ říká náměstek Horký.
Pouhých 25 % obyvatel vyčerpává každoročně 80 % prostředků, které společně zaplatíme
na zdravotní pojištění. To jsou zejména státní
pojištěnci z řad vojáků, dětí či nezaměstnaných, za které dostávají pojišťovny nejnižší
pojistné, ale čerpají nejvíc prostředků. Nastavit standardy léčebné péče může ministerstvo
zdravotnictví. Odpovědněji by se měli chovat
ale i občané.
„Lidem se nelíbí, že rušíme některé lékařské pohotovosti. Mnozí z nich je ale využívali
k tomu, aby si mimo běžné ordinační hodiny
nechali předepsat například paralen, který
navíc mohou volně koupit v lékárně. Za tyto
zbytečné úkony pak pojišťovny platí lékaře
z peněz všech pojištěnců. Každý by měl začít
u sebe a nečekat až na ostatní,“ upozorňuje na
nutnost osobní zodpovědnosti Petr Horký.
Podle vedoucího odboru zdravotnictví Vladimíra Zapletala by součástí standardů léčeb-

EU zaplatí projekty
Dva miliony eur (asi 65 milionů korun) vyčlenila Evropská unie
z programu Phare na pomoc při přípravě projektů, na jejichž realizaci budou chtít investoři čerpat dotace ze strukturálních fondů EU.

„Cílem je připravit dobré pro- aby pasoval podle plánovací
jekty podnikatelských subjektů metodiky do společného regioa obcí, které budou mít okamžitě nálního operačního programu.
po našem vstupu do unie šanci Takto zpracované projekty mají
uspět s žádostí o dotaci. Využití výrazně vyšší šanci na úspěch
str ukturálních
u orgánů Evropfondů je zamě- Další informace mohou poskytnout ské unie, tedy
řeno na rozvoj pracovníci odborů regionálních roz- šanci na získání
lidských zdrojů, vojů na krajských úřadech Karlovar- dotací,“ vysvětpodnikání a dále ského a Ústeckého kraje, nebo pra- luje Jiří Behenna
projekty, covníci Sekretariátu regionální rady ský.
které mohou regionu soudržnosti Severozápad
Po vstupu do
spadat do spo- v Chomutově. Telefon: 474 616 244 unie tak má být
lečného regiopřipraveno 80
nálního operačního programu. projektů. Odbornou pomoc má
Jeho součástí je rozvoj cestovní- v každém regionu soudržnosti
ho ruchu a lázeňství,“ říká po dobu 14 měsíců zajišťovat
náměstek hejtmana Jiří Behen- odborník, který bude poskytovat
ský. Šanci na dotaci tak mají poradenské služby a pomáhat se
například projekty na výstavbu zpracováním analýz a projektonového bazénu nebo sportoviště vých dokumentací. Žadatelé
u lázeňských zařízení.
budou kromě toho moci využít
V každém regionu soudržnosti i služeb zahraničních specialistů
NUTS II a Praze má být vybráno v daných oborech.
24 projektů, které odborníci za
Na období od vstupu do Evroppeníze unie pomohou zpracovat ské unie do konce roku 2006 je
do podoby proveditelnosti. pro Českou republiku na strukZ těchto studií bude v každém turální operace vyčleněno 2,3
regionu vybráno deset nejlep- miliardy eur (cca 70 miliard Kč).
ších, které za pomoci expertů
Další informace k této problebudou dopracovány do podoby matice přineseme v dalších čískompletní projektové žádosti.
lech.
HAD
ty mohou v této podobě dobře fungovat. Před„Expert zpracuje projekt tak,
pokladem ale je, že samotný přechod na společnosti s ručením omezeným bude dokonale připraven. Je třeba najít všechny možné negativní
Do konce roku má být záchranná
Čtyři nové vozy jsou určeny pro
dopady spojené s přechodem na nový systém
fungování a včas je vyřešit. Někteří krajští úřed- služba v Karlovarském kraji vybave- záchrannou službu v Karlových
níci ještě nemají v oblasti zdravotnictví takové na osmi novými sanitkami. Kraj na Varech, dva získají záchranáři
zkušennosti a měli by nám více naslouchat. Tím nákup sedmi vozů uvolnil 24 milionů v Sokolově a dva v Chebu.
Všechny budou mít kvalitnější
ušetří čas a řadu problémů“, říká ředitel nemoc- korun. Osmé auto pořídí z peněz
ministerstva zdravotnictví.
výbavu než staré sanitky, které si
nice v Karlových Varech MUDr. Jiří Štefan.
Sanitky chtěl kraj koupit už na chtějí záchranáři ponechat v záloze
Termín vzniku nových obchodních společjaře. Nákup tehdy ale ztroskotal na pro případ velkých neštěstí. Tři
ností se začíná přibližovat.
„Podklady k transformaci jsou připraveny tom, že výrobce nejvhodnějších pod- záchranné služby, které od 1. ledna
tak, že už je schválila krajská rada a 30. října se vozků pro sanitky, německá firma přešly pod správu Karlovarského
budou založením obchodních společností zabý- Volkswagen, ukončil jejich výrobu. kraje, mají nyní na osmi stanovištích
vat zastupitelé. Jakmile je schválí, rozběhne se Od nových sanitek si kraj slibuje, že celkem 24 sanitek. Řada jich je ale
celý proces konkrétních kroků, takže nejpo- zrychlí dojezdové časy v odlehlých v havarijním stavu. Karlovarský kraj
zději do 1. 4. 2004 by měly společnosti s ruče- částech regionu, kam se staré vozy letos dotuje provoz záchranné služním omezeným už existovat“, dodává Petr nedostanou v zákonem stanoveném by téměř 47 miliony korun.
DAVID HRDINA limitu 15 minut.
RED
Horký.

né péče měla být finanční spoluúčast pacientů
při pobytu v léčebných zařízeních.
„Zdravotní pojištění platíme na lékařskou
péči. Leží-li nemocný člověk doma, platí si
stravu, energie a další výdaje sám. Proč by na
stejné výdaje nemohl přiměřeně přispívat při
pobytu v nemocnici? 50 korun denně za pobyt
a stravu je měsíčně 1500 korun. Tuto částku
by utáhli i důchodci,“ dodává Vladimír Zapletal.
Určitá standardizace se začíná rýsovat u placení léčebné péče v lůžkových zařízeních
systémem DRG. To znamená, že by nemocnice dostávaly peníze podle toho, jakou diagnózu léčí.
„Od 1. ledna začne ověřování tohoto systému v praxi. Těch diagnóz je vytipováno zhruba tisíc, v našem kraji se tohoto ověřování
zúčastní nemocnice v Karlových Varech,“
dodává Petr Horký.
Do standardů léčebné péče by mělo patřit
také postihování lidí, kteří zneužijí záchrannou
službu. Za zbytečný výjezd záchranářů by
neměla platit pojišťovna, ale ten, kdo vědomě
RED
záchranku zneužil.

Z nemocnic budou obchodní společnosti
dokončení ze strany 1

Navíc bude mít každá z nemocnic jako společnost s ručením omezeným dozorčí radu složenou z odborníků z řad zastupitelů Karlovarského kraje, takže kontrolní mechanismus hospodaření obchodních společností bude dostatečný“, míní náměstek Horký.
Nezanedbatelným efektem transformace
nemocnic bude v podstatě jejich oddlužení.
Dluhy zůstanou na zbytkových příspěvkových
organizacích.
„Tím se dostanou nové organizace na nulu,
takže nebudou zatíženy dluhy, které nám přenechal stát. K závazkům z obchodního styku
jsme se jasně přihlásili a pokud nám stát pomůže, peníze které vyrobí nové společnosti budeme částečně převádět na jejich zadlužené předchůdkyně a budeme tyto závazky postupně
umořovat. Musím ale upozornit, že odlišujeme
dluhy z obchodního styku od dluhů vůči státu,

což je náš známý problém chebské nemocnice
a jejího starého státního dluhu na sociálním
pojištění. Tento problém nehodláme v dohledné době řešit“, pokračuje ve vysvětlování některých úskalí transformace náměstek Horký.
Samotná transformace nemocnic
bude Karlovarský kraj stát přibližně jeden
milion korun. Do každé společnosti vloží
kraj 200 tisíc korun, zbytek půjde
na notářské a ostatní právní úkony.

Podle něj budou zbytkové příspěvkové organizace existovat do té doby, než se podaří kraji
splatit dluhy nemocnic vůči dodavatelům a pak
tyto organizace zaniknou.
O tom, že je tento model transformace
nemocnic životaschopný, jsou přesvědčeni
i jejich zaměstnanci.
„Nemáme nic proti obchodním společnostem,

Přibudou nové sanitky

Představujeme - Odbor zdravotnictví
Odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Karlovarského kraje zajišťuje
komplexní agendu zdravotnictví v kraji. Organizačně je rozčleněn na
dvě oddělení. První
útvar odboru má na staIng. Vladimír
rosti nestátní zdravotnicZapletal
ká zařízení. Zajišťuje
registrace, výběrová
řízení a další věci související s fungováním
individuálních poskytovatelů zdravotní
péče. Do této skupiny patří praktičtí lékaři,
ambulantní specialisté, domácí péče aj.
Pracovníci tohoto oddělení rovněž vyřizují

stížnosti občanů na poskytovatele zdravotnických služeb. Součástí oddělení je i kontrolní skupina, která dohlíží na evidenci,
používání a likvidaci návykových látek.
„Tato skupina kontroluje lékárny, specialisty pracující s návykovými látkami
a samozřejmě odborná oddělení nemocnic v kraji,“ vysvětluje vedoucí odboru
Vladimír Zapletal. „Náročnost práce kontrolní skupiny lze dokumentovat na tom,
že do konce letošního roku musí zkontrolovat všechna tato zařízení v kraji,
z každé kontroly musí vypracovat protokol, abychom měli přehled o všech složkách, které s těmito nebezpečnými látkami pracují,“ říká Vladimír Zapletal.

Dalším úkolem tohoto oddělení je spolupráce v rámci budovaného integrovaného záchranného systému. Vedoucí oddělení je pověřena spoluprací s hasičským
záchranným sborem, záchrannou zdravotní službou a s odborem krizového řízení krajského úřadu.
Druhé oddělení odboru zdravotnictví
má na starosti zdravotnická zařízení zřizovaná Karlovarským krajem.
„Toto oddělení má v péči nemocnice
v Chebu, Sokolově a Karlových Varech,
záchranné zdravotní služby na stejných
místech jako nemocnice, léčebnu dlouhodobě nemocných v Nejdku a dětské
domovy pro děti do tří let v Karlových

Varech a Aši,“ vypočítává úkoly druhého
oddělení odboru zdravotnictví jeho
vedoucí Vladimír Zapletal.
Nyní tento útvar navíc intenzivně pracuje na přípravě většiny podkladů k připravované transformaci nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti.
„V současné době máme připraveny
materiály počínaje zakladatelskými listinami pro společnosti s ručením omezeným a konče úvahou o ekonomickém
fungování nemocnic v podmínkách
obchodních společností,“ říká Vladimír
Zapletal.
Odbor zdravotnictví kromě práce pro

Karlovarský kraj komunikuje s lékaři,
pojišťovnami a občany.
„Ze zákona jsme povinni vypisovat
výběrová řízení v případech, kdy nás osloví lékař nebo zařízení, které chce nabízet
svoje služby. Totéž platí ve vztahu k pojišťovnám,“ dodává Vladimír Zapletal.
Samostatnou kapitolou jsou stížnosti
občanů. V poslední době registruje odbor
zdravotnictví nárůst stížností, které
nemají opodstatnění. Pracovníci odboru
se ale musí zabývat každou stížností, což
prodlužuje dobu vyřízení oprávněných
stížností občanů Karlovarského kraje.
KONTAKT: VALDIMIR.ZAPLETAL@KR-KARLOVARSKY.CZ ;
TEL.:353 502 625

Rozhovor
Co je Vám vyčítáno?
Začnu tím, co
je třeba neustále
o p a k o v a t
a vysvětlovat.
Záchranná služba existuje na
MUDr. Ivo
základě zákona
Tukinski
č. 20/1966 Sb.
V y h l á š k a
o záchranné službě, na kterou
tento zákon odkazuje, má platnost zákona. Jejím stěžejním
bodem je povinnost záchranářů
přijet k pacientovi do 15 minut od
výzvy operačního střediska,
ovšem kromě případů hodných
zvláštního zřetele. To znamená, že
si zákonodárci byli vědomi toho,
že nelze ve všech případech určený dojezdový limit splnit. To totiž
nedokáže žádná záchranka na
světě. Pokud nesplníme patnáctiminutový limit, musíme to samozřejmě dostatečně zdůvodnit.
Plníme-li tento dojezdový čas v 95
% výjezdů, pak je podle odborníků
na urgentní medicínu systém
nastaven správně.

Chceme pomáhat - důvěřujte nám
Na adresu karlovarské záchranky se v poslední době přihnala vlna kritiky. Podle jejího ředitele MUDr. Iva Tukinského se dala očekávat,
ale rozhodně nebyla oprávněná. Jím řízená záchranná služba z pohledu platných zákonů nepochybila.

Když tedy přijedete v určené
čtvrthodině k pacientovi například se zástavou dechu, tak jste
splnili zákon, ale to asi nestačí?
V případech, kdy selžou některé
ze základních životních funkcí, by
musel lékař dorazit do tří, maximálně čtyř minut, jinak dochází
k nevratnému poškození mozku.
Tak rychlý příchod lékaře nezaručíte ani v nemocnici, pokud není
zrovna na stejném patře. Navíc
u každého výjezdu záchranky
nemůže být lékař. Máme dva
druhy posádek - RZP, tedy rychlou
zdravotnickou pomoc a RLP, což je
rychlá lékařská pomoc. Nutno
říci, že i RZP, tedy posádka bez
lékaře složená ze středního zdravotnického personálu, je zcela
legitimní. Lékař jezdí k vážným
případům, udržovat základní vitální funkce ale dokáže i posádka
zdravotnická, která v případě
potřeby lékaře okamžitě přivolává.

Navíc nemůžeme vyloučit souběh
případů, kdy bude vždy potřeba
o jednoho lékaře víc, než bude
zrovna k dispozici. I takové věci se
stávají a ovlivnit je nedokážeme.
I tady platí 95 % pokrytých případů.

v každém městě, takže první
nutná informace pro naše dispečery je místo. Ve chvíli, kdy od
volajícího získávají informace
o příčinách zranění a přesné adrese, je už záchranka na cestě
a detailní informace dostává cestou do vysílačky. Určení místa,
odkud nám lidé volají, je nutné
především tam, kde k volání používají mobilní telefon. Tím se totiž
můžete dovolat na tísňovou linku
do jiného města nebo kraje. To je
věc telekomunikací, kterou neovlivníme, ale umíme ji řešit. Volajícího přepojíme na nejbližší
záchranku, nebo ji kontaktujeme
sami. Důležité je, aby volající,
kteří jsou velmi často ve stresu,
zachovali alespoň trochu klid
a znovu opakuji, důvěřovali nám.

něním telefonu na operačním středisku. Každý takový telefonát je
od začátku do konce nahráván.
Každý volající je v tu chvíli v psychicky náročné situaci - vždyť
vlastně volá o pomoc. To naše dispečerky samozřejmě vědí a jsou
školené na to, aby dokázaly volajícího alespoň částečně uklidnit
a získat potřebné informace. Ne
každý volající je ale ochotný spolupracovat. Když pak stresová
situace pomine a on si myslí, že
jsme nepostupovali správně, má
možnost si stěžovat. A jsme opět
u nahrávání. Každý takový hovor
předkládáme jako důkaz. Zda byla
stížnost oprávněná, neposuzujeme my, my jsme tady proto, že
chceme lidem pomáhat.

Kdo tedy rozhoduje o tom, ke
kterému případu pojede RZP
a kam RLP?
Na to máme speciálně školené
pracovníky dispečinku, kteří přijímají volání na tísňovou linku 155.
Oni jsou ten první a velmi důležitý
článek v cestě za pomocí lidem
v nouzi. A pokud se někdo dostane do situace, že musí vytočit
linku 155, pak ho prosím, ať hlasu,
který se na druhém konci ozve,
důvěřuje. Dotaz „Odkud voláte“
skutečně není v rámci společenské konverzace, ale jedna z nejdůLidé si občas stěžují na
ležitějších informací, kterou Vraťme se ke stížnostem záchranáře - na co si budou
potřebujeme vědět nejdřív. Praž- jsou oprávněné?
stěžovat záchranáři?
ská nebo Plzeňská ulice je téměř
Každý náš výjezd začíná zazvoNa lidskou lhostejnost a nein-

www.kr-karlovarsky.cz

formovanost. My nejsme kouzelníci, kteří každého zachrání. Když
přijedeme třeba k dopravní nehodě a vidíme skupinku lidí, kteří
netrpělivě přešlapují u havarovaného auta, za jehož volantem stále
sedí připoutaný řidič v bezvědomí
se sklopenou hlavou, dochází
k následujícímu dialogu: „To je
dost, že jste tady, je na tom špatně,
asi nedejchá.“- Proč jste ho nevytáhli z auta a nepoložili alespoň do
stabilizované polohy, jak jste se
učili v autoškole? „Co když má
něco s páteří...“ To jsou případy,
kde nelze hledět na zdraví, ale na
život. Ten řidič mohl mít poraněnou páteř, ale zemřel proto, že se
v bezvědomí udusil. Stačilo nebýt
lhostejný a snažit se zjistit, zda
dýchá. My nepřijíždíme zahájit
oživovací pokusy, my máme přijet
navazovat na první pomoc, kterou
by si lidé měli v případě potřeby
poskytovat sami do našeho příjezdu. No a stěžovat si na ty, kteří
záchranku zneužívají falešnými
informacemi a tím ji zablokují
někomu, kdo ji skutečně potřebuHAD
je, to je asi bezpředmětné.

I nzerce
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INZERCÍ
V MÌSÍÈNÍKU KARLOVARSKÝ KRAJ

OSLOVÍTE NEJŠIRŠÍ OKRUH OBYVATEL REGIONU!!!
Pravidelná distribuce je zajištìna do všech domácností na Karlovarsku, Sokolovsku, Chebsku.

Mìsíèník KARLOVARSKÝ KRAJ vychází od záøí 2003

v nákladu 132 000 výtiskù !!!

3. èíslo vyjde 18. listopadu 2003
Souèástí tohoto vydání bude MIMOØÁDNÁ PØÍLOHA

ŠKOLNÍ ROK 2004 - 2005
DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ
- støední školy
- vyšší odborné školy
- vysoké školy

- jazykové školy
- odborná uèilištì

Vážené paní øeditelky, vážení páni øeditelé, pøedstavte
rodièùm i žákùm právì vaši školu!
Uzávìrka : 7. listopadu 2003
4. èíslo vyjde 15. prosince 2003
Souèástí tohoto vydání bude MIMOØÁDNÁ PØÍLOHA

VÁNOCE

- vánoèní nabídky zboží
- vánoèní slevy a kupóny
- vánoèní pøání a PF zákazníkùm, klientùm i obchodním partnerùm
Uzávìrka 5. prosince 2003

Informace a objednávky inzerátù :

e-mail: vary@consultants.cz
www.kr-karlovarsky.cz



ROMAN ZÁPOLSKÝ
Tel./fax: 353 549 133,
mobil: 777 193 779
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Prodejci nových vozů v Karlovarském kraji
Autosalon Schöner Cheb

To tady ještě nebylo!!!
ŠANCE NA VÝHRU 1 : 200

AUTORIZOVANÝ DEALER VOZŮ

Auto
přichází jako první v regionu s touto mimořádnou šancí pro Vás:
Každý zákazník, který zakoupí u naší firmy Auto Sael Chodov nebo Auto Sael Cheb
nový vůz Škoda, bude zařazen do slosování o nový automobil Škoda Fabia.

Ke Hřbitovu 1

Pro vás připravil PAKET PODZIMNÍCH AKCÍ NA VOZY VW
POLO
akční modely
GOLF/GOLF VARIANT
PASSAT/PASSAT VARIANT
Modely obsahují širokou nadstandardní výbavu, která zaujme každého řidiče

Přijďte si k nám pořídit spolehlivý a atraktivní vůz
za vynikající cenu!
A že je z čeho vybírat. Škodu Octávii můžete pořídit za 5.000,- Kč měsíčně a Škodu Fabii dokonce již za 3.500,- Kč
měsíčně. A havarijní pojištění s povinným ručením? O to se Vy - starat nemusíte.
Bližší informace v našich prodejnách:
Auto
Chodov, Karlovarská 140, tel.: 352 666 987, e-mail: prodej.chodov@sael.cz
Auto
Cheb, Truhlářská 14, tel.: 354 431 551, e-mail: prodej.cheb@sael.cz

Pro majitele starších vozů nyní nabízíme bezplatnou kontrolu brzdové soustavy vozu
včetně vystavení protokolu. Je důležité bezpečně a včas zastavit!!

www.sael.cz

Bonus - Leasing s 0 % navýšením na všechny modely VW

354 547 810

Po-Pá 7-18

tel.:

So

autoschoner.ch@volny.cz

8-13

¨

w w w. a u t o s c h o n e r. c z

ˇ
ˇ
Za 319 900 Kcˇ s ní muzete
rádit.

ˇ
Stací
vás rozpálí.
ˇ jediný dotyk a její ladné krivky
ˇ ˇ jakou výbavu skrývá uvnitr.
ˇ
A cozˇ teprve kdybyste vedeli
Napríklad:
ˇ
ˇ ˇ a spolujezdce • výškoveˇ a podélneˇ nasta• airbag ridice
vitelný volant • zavazadlový prostor o objemu 48,5l
°ˇ
ˇ
Cekali
byste, ze
mít jen za 319 900 Kc?
ˇ
ˇ to vše muzete
°
ˇ
To uzˇ stojí za to, vyzkoušet Cordobu na vlastní kuzi.
Nemyslíte?

Nová Cordoba.
ˇ zálezitost.
ˇ
Srdecní
Seat finance od Škofinu • www seat.cz • SEAT info-line 800130303

www.carsbad.cz

www.skoda-auto.cz
www.kr-karlovarsky.cz

CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
360 04 KARLOVY VARY

tel. 353 229 029, 602 110 657
fax 353 236 552
e-mail: autosalon.seat@carsbad.cz

CARS BAD, s.r.o.
K Nemocnici 2
350 02 CHEB

tel. 354 437 236, 602 358 628
fax 354 437 236
e-mail: carsbad.ch@iol.cz

I nformace

z kraje
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Představujeme obce v kraji - Aš
Na tomto místě Vás budeme pravidelně seznamovat s jednotlivými
obcemi a městy v Karlovarském kraji. Tentokrát se podíváme do Aše.

Zrekonstruovaná budova městského úřadu je jedním ze tří míst, kde najdete
městské úředníky. Na přestěhování úřadu do jedné budovy nejsou peníze.

Charakteristika:
Město se nachází v Ašském
výběžku v nejzápadnější části České
republiky. Je přirozeným centrem
Ašska, svými katastrálními hranicemi se dotýká všech obcí výběžku:
Hranic, Hazlova, Krásné a Podhradí. Na východě sousedí s Bad
Brambachem a Bad Elsterem
v Sasku a na západě se Selbem
v Bavorsku. Povrch území je hornatý, s nejvyšším bodem na vrchu Háj
- 758 m/m. S okresním městem
Cheb město spojuje silnice první
třídy I/64 a železniční trať č. 148.
Otevřením hraničního přechodu Aš
- Selb v roce 1990 prudce vzrostla
automobilová doprava, proto byl
vybudován silniční obchvat města.
Ten bude během krátké doby nava-

zovat na dálniční síť v sousedním
Německu (v současné době je dálnice Berlín - Norimberk cca 5 kilometrů od Aše - po této dálnici je
dostupné mezinárodní letiště ve 30
kilometrů vzdáleném bavorském
Hofu).

Doprava:
Dopravní obslužnost Aše a okolí
je podle představitelů města na standardní úrovni. Větší dotace by uvítali od krajského úřadu do odlehlých
obcí, kde existuje tzv. jednosměrnost.
„Je to specifikum příhraničních
oblastí, protože doprava dojede do
obcí u hranic a nemá kam pokračovat. Aš obklopuje hranice s Německem a není možné napojovat dopra-

vu na další směry jako ve vnitroze- funkce,“ říká na adresu kraje starosmí,“ říká starosta města Dalibor Bla- ta Dalibor Blažek.
žek.
Město se snaží znovu otevřít Zdravotnictví:
železniční trať Aš - Selb, která by
Zdravotnictví v Aši je pro jeho
navazovala na přeshraniční síť železniční a autobusové dopravy Egro- obyvatele citlivou kapitolou. Ve
net, tedy projektu rozšířené doprav- městě zanikla nemocnice, nyní byla
ní obslužnosti v příhraničních oblas- zrušena i lékařská služba první
tech ČR, Bavorska a Saska. Otázce pomoci. Lidé, kteří sice nejsou
zprovoznění tratě Aš - Selb by se v ohrožení života, avšak potřebují
měla věnovat i konference se navštívit lékaře po ordinačních hodizástupci Egronetu, na níž se podílí nách, za ním musí dojet až do
Chebu.
také
Krajský
„Přístup minisúřad Karlovar- Po roce 1989 v Aši postupně
ského
kraje. zanikly velké průmyslové podni- terstva zdravotnictví k regionálKonference se
ky. Dnes patří také kvůli své
uskuteční kon- poloze stále ještě k nejzanedba- ním problémům
je naprosto neucem října.
nějším městům v ČR. Město vynavěřitelný,“ zůstáSe
silniční
dopravou úzce kládá ročně na vylepšení vzhledu vá raději stručný
zhruba
60
milionů
korun.
V
příšstarosta Blažek.
souvisí kvalita
Jedinou jistok o m u n i k a c í . tím roce ale téměř polovinu této
Podařilo se uvést částky spolkne vládou navržené tou pro obyvatele
zvýšení DPH.
zůstává výjezdodo dočasného
vé
místo
užívání obchvat
města, který ještě čeká kolaudace. záchranné služby. Avšak v případě,
Ten spolu s hlavními silnicemi patří že záchranka veze pacienta do
ke kvalitním komunikacím. Prob- nemocnice v Chebu, zůstává Aš
lém má město s komunikacemi II. a okolí bez lékařské pomoci.
„Zdravotníci se dohadují s minisa III. tříd, které je spojují s okolními
terstvem, pojišťovna si mne ruce
obcemi.
„Do některých oblastí nechtějí a pacient trpí,“ uzavírá problematiku
řidiči autobusů vůbec jezdit, protože zdravotnictví tajemník Sviták.
mají strach na rozbité silnice s cestujícími vjet,“ říká tajemník městské- Školství:
ho úřadu v Aši Karel Sviták.
Střední školství reprezentuje
Krajský úřad se podle města
snaží zlepšovat situaci v mnoha v Aši gymnázium a Střední průmyslová škola textilní, které spolu sdíoblastech.
„Zejména osoba hejtmana Josefa lejí jednu budovu. Město usiluje o to,
Pavla je garantem pozitivních změn, aby bylo na škole otevřeno ještě
které zde nastaly. Jeho první cesta technické lyceum a nové učební
ve funkci hejtmana vedla právě do obory. Střední školství by v této
Aše, krajský úřad zde měl i své podobě mělo být zachováno
první výjezdní zasedání. Hejtman i v budoucnu. Školy jsou ve srovnábyl od svého zvolení v Aši víckrát, ní s republikovým průměrem vybanež bývalý přednosta okresního veny standardně, například výpočetúřadu za celou dobu výkonu své ní techniku by ale potřebovaly naku-

povat podle svých potřeb a nikoli
centrálně, jak se v současnosti děje.
„Tento stav velmi vadí ředitelům
škol. Některé učební pomůcky
mohou nakupovat volně, o nákupu
počítačů ale rozhoduje ministerstvo
školství, které nezná detailní potřeby každé školy,“ tlumočí názory
představitelů škol tajemník Karel
Sviták.

Reforma veřejné správy:
Město Aš se od 1. ledna stalo
v rámci reformy veřejné správy jednou ze sedmi obcí s takzvanou rozšířenou působností v Karlovarském
kraji. V praxi to znamená, že převzalo od státu řadu kompetencí, které
dosud vykonával například okresní
úřad v Chebu. Stát sice na reformu
veřejné správy poskytl peníze, ty ale
na pokrytí skutečných výdajů, které

obce s reformou mají, rozhodně
nestačí. Aš není výjimkou. Protože
ale město svěřené kompetence
vykonávat musí, nezbývá než sáhnout do vlastní pokladny. Stát se své
závazky zdráhá někdy platit i ve
zdánlivě jasných případech.
„Když jsme chtěli například uhradit ze státního rozpočtu provoz
lůžek sociální péče, tak jsme o to
bojovali s ministerstvy všech resortů. Začali jsme u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
následoval vyjednávací maratón na
ministerstvech a nakonec jsme se
dozvěděli, že peníze nám vyplatí
prvně zmiňovaný úřad. Museli jsme
pohrozit ústavní žalobou, než stát
uznal financování sociálních lůžek
jako svůj závazek. Mezitím však
uběhlo osm měsíců,“ popisuje
některé zádrhele reformy veřejné
správy starosta Dalibor Blažek. HAD

Aš a okolí se nemůže pochlubit žádnou kulturní památkou. Dominantou
města tak zůstane rozhledna na vrchu Háj. Ta oslaví příští rok sté výročí
svého vzniku. V té době už ji nebudou krýt okolní stromy a při umělém
osvětlení bude viditelná i v noci. Na vrchu Háj navíc postupně vznikne
2X FOTO HAD
turisticko-sportovní centrum.

Územní plán Soutěž o mobil má svého vítěze Škola v přírodě už není
V září tohoto roku dokončil
odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje
přípravu návrhu zadání Územního
plánu velkého územního celku Karlovarského kraje.
Řešeným územím plánu je celé
území Karlovarského kraje, které je
tvořeno územím 132 obcí.
Návrh je vystaven na krajském
úřadu a internetových stránkách
kraje www.kr-karlovarsky.cz, a to od
13. 10. do 11. 11. 2003. V pondělí 3.
listopadu od 15.00 hodin bude
dokumentace projednávána v zastupitelském sále krajského úřadu.
Cílem projednávání je seznámit
účastníky s dokumentací návrhu
zadání a podnítit diskusi nad jednotlivými tématy obsaženými v dokumentaci. Závěry v podobě písemně
podaných stanovisek, připomínek
a podnětů (uplatněných nejpozději
do 26. listopadu 2003) budou
vyhodnoceny a případně zapracovány do dokumentace.
Na základě zadání schváleného
Zastupitelstvem Karlovarského
kraje bude následně zpracována
dokumentace konceptu Územního
plánu velkého územního celku KarRED
lovarského kraje.

Prázdninová soutěž „O hejtmanský mobil“ už zná svého vítěze.
Nejhezčí obrázek podle čtyřčlenné
poroty nakreslil osmiletý Ondřej
Rozhon ze Svatavy. Ten si také
odnesl 3. října ze slavnostního
vyhlášení výsledků mobilní telefon.

„Výsledky soutěže nás velmi
těší. Hlavně to, že se nám do 2. ročníku přihlásilo o jedno dítě víc než
loni. V příštím roce budeme v celoprázdninové soutěži pro děti na
naší webové stránce určitě pokračovat,“ říká tiskový mluvčí krajského úřadu Tomáš Svoboda.
Prvního ročníku soutěže se loni
zúčastnilo 23 dětí, které poslaly
i stejný počet obrázků. Děti kromě
namalování prázdninového obrázku musely splnit i tři úkoly. Letos se
už museli vypořádat s deseti úkoly.
Přihlásilo se 24 soutěžících, kteří
poslali celkem 30 obrázků. Soutěže
se zúčastnilo dokonce i jedno děvčátko až z Ejpovic na Rokycansku.
Přestože jde v první řadě o soutěž
internetovou, při které se mají děti
naučit vyhledávat požadované
informace na webové stránce kraje,
seznamují se zároveň s počítači,
s možnostmi internetu a Karlovar-

Kvůli malému využití končí
provoz Školy v přírodě v Trhanově na Domažlicku, kam jezdily po
řadu let především děti ze Sokolovska. Na jejím uzavření se 25.
září shodlo krajské zastupitelstvo,
a kraj tak ušetří zhruba 3,5 milionu korun, jimiž by musel provoz

Karlovarský kraj
Odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu

Vypisuje

VEŘEJNOU SOUTĚŽ
„KARLOVARSKÝ KRAJ
VE FOTOGRAFII“
Hejtman JUDr. Josef Pavel předává mobil šťastnému výherci

ským krajem obecně. Soutěž je
součástí protidrogové prevence
a kraj na ni vyčlenil pět tisíc korun.
„Chceme z ní udělat tradici. Karlovarského výtvarníka a člena
poroty Václava Balšána zaujala
natolik, že nám pro příští ročník
slíbil nejen účast v porotě, ale

FOTO KÚ

dokonce několik svých grafik,
které budou součástí cen pro nejlepší mladé výtvarníky,“ dodává
Tomáš Svoboda.
Porota při letošním ročníku soutěže nakonec odměnila první tři
místa a udělila také dvě zvláštní
HAD
ceny.

Komunikace s neziskovým sektorem
Za peníze Evropské unie uspořádalo sdružení Spiralis průzkum a konferenci o komunikaci s nestátními neziskovými organizacemi. Konferenci předcházela analýza o představách další spolupráce neziskových organizací a Karlovarského kraje. Neziskových organizací je v regionu zhruba 300, většinou
jsou to občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti a církevní charitní sdružení.

„Dohodli jsme se na dalších
postupech. My připravíme pracovní skupinu kraje, která
bude s neziskovým sektorem
komunikovat. V ní budou
zastoupeny jednotlivé odbory,
kterých se neziskový sektor
týká. Hovořili jsme také o dalších možnostech komunikace
a jako optimální se nám jeví
internet a webové stránky Karlovarského kraje,“ říká radní

školy dotovat. „Více než žáci
z Karlovarského kraje využívaly
trhanovské zařízení děti z jiných
regionů. Navíc za půldruhého roku
stát nepřevedl areál včetně pozemků do majetku kraje, který převzal
pouze zaměstnance,“ říká náměsRED
tek hejtmana Petr Horký.

jích a tudíž ani příliš movitý. V jiných regionech
České republiky už řada neziskových organizací
existuje delší dobu a dokáže čerpat peníze z různých státních fondů. Neziskovým organizacím
v Karlovarském kraji dostatečné technické vybavení včetně přístupu k internetu zatím ale chybí.
„Chtěla bych upozornit na velmi kvalitní síť
knihoven v kraji, kde lze používat internet za veliMgr. Ellen
ce výhodné ceny, takže neziskovky se k interneVolavková
tu v knihovnách dostanou bez problémů. KomuODS
nikaci a spolupráci s neziskovými organizacemi
považujeme za velmi důležitou. Je to jedna
Ellen Volavková.
z oblastí, kde lze získávat finance z různých
Jedním z problémů ale je, že neziskový sektor fondů Evropské unie, kam mnohdy krajský úřad
v regionu není tak rozvinutý jako v ostatních kra- nedosáhne,“ vysvětluje radní Volavková.

Neziskový sektor navíc poskytuje služby,
které by si kraj u nich výhledově mohl objednávat. V řadě případů by také Karlovarský kraj
mohl být partnerem v různých projektech.
„Ze strany neziskových organizací je stěžejní zájem zaměřen na získávání financí z krajského rozpočtu. V letošním roce jsme do
neziskového sektoru uvolnili částku sedmi
milionů korun. Pokud bude v rozpočtovém
určení daní počítáno s tím, že řada projektů,
které byly doteď financovány ze státních
peněz a nově budou financovány z úrovně
krajů, pak se domnívám, že v tomto směru se
komunikace ze strany neziskovek také zlepší,“ dodává Ellen Volavková.
Ze státní pokladny přišlo v letošním roce do
neziskového sektoru v Karlovarském kraji 14
milionů korun, například v Jihomoravském
kraji přispěl stát neziskovému sektoru více než
HAD
desetinásobkem - 154 miliony korun.

www.kr-karlovarsky.cz

Téma: Křížem krážem Karlovarským krajem
Lázně, významné památky, objekty, přírodní
zajímavosti
Podmínky soutěže:
Â Kolekce 15 ks fotografií Karlovarského kraje v černobílém
nebo barevném provedení
Â Zúčastnit se může amatér i profesionál
Â Formát minimálně 10 x 15 cm
Â V případě umístění díla na jednom z prvních tří míst bude
s autory uzavřena Licenční smlouva na období 2004-2006 na
konkrétní fotografie takto:

I. místo - Licenční smlouva v hodnotě 15.000,- Kč
II. místo - Licenční smlouva v hodnotě 10.000,- Kč
III. místo - Licenční smlouva v hodnotě 5.000,- Kč
Uzávěrka soutěže: 31. března 2004
Další informace a formulář přihlášky získáte na Krajském úřadu
Karlovarského kraje na odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu, www.kr-karlovarsky.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Preňková, tel.: 353 502 232
e-mail: leona.prenkova@kr-karlovarsky.cz

Měsíčník Krajského úřadu Karlovarského kraje Registrováno pod číslem MK ČR E 14716
vydává Krajský úřad Karlovarského kraje ve vydavatelství Strategic Consulting, s. r. o.
vydavatel Jan Čížek (777 311 436), cizek@consultants.cz; šéfredaktor David Hrdina (777 691 126),
hrdina@consultants.cz; DTP Pavel Huml (224 816 821), huml@consultants.cz
adresa redakce: Husova 29; 301 00 Plzeň tel/fax: 377 322 972, e-mail: plzen@consultants.cz
adresa vydavatele: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821, tel/fax: 224 816 818
distribuce výtisků zdarma
tiskne VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. náklad 132 000 výtisků ověřen auditorskou společností ABC
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Archeologický výzkum
Zákon ukládá organizacím oprávněným k provádění archeologických výzkumů hradit v některých případech jimi prováděný
záchranný archeologický výzkum.

To je případ dvou lokalit v Karlovarském kraji, kde výzkum provádí
Krajské muzeum Karlovy Vary,
jehož zřizovatelem je Karlovarský
kraj (druhou oprávněnou organizací je Krajské muzeum Cheb).
U osady Hrušková ve Slavkovském
lese při těžbě dřeva objevili dělníci
zbytky kamenné stavby – s největší
pravděpodobností se jedná o kostel
sv. Mikuláše. Tento středověký
kostelík je prvně v listinách zmiňován roku 1253, kdy jej král Václav
I. předal řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Zbytky zdí, do archeologického průzkumu kryté sutí,
se rozkládají na výrazném pahorku.
„Bylo potřeba tuto lokalitu zkontrolovat odborníky. Ti zjistili, že
kostel má protáhlou obdélníkovitou hlavní loď o délce 14 a šířce 10
metrů. Jedná se tedy na svou dobu
o velkou a významnou stavbu, jejíž
postavení muselo stát hodně
peněz. V době vzniku tam zřejmě
stála velká a bohatá osada“, říká
náměstek hejtmana Jiří Behenský.
Druhou lokalitou, na jejíž záchranný archeologický výzkum dal peníze
Karlovarský kraj, je hradiště Vladař,

K ultura

KARLOVARSKÝ KRAJ

ležící na stejnojmenném kopci
v Doupovských horách. Typická stolová hora byla v pravěku místem,
kde naši předci vybudovali hradiště,
které svojí rozlohou 13 hektarů patří
k největším v Západních Čechách.
Hradiště zaujalo především
vrcholovou partii, ale opevněna
jsou také území na západním
a severním úpatí kopce, kde je svah
mírnější. Valový systém je dvojího
charakteru, měří 2,5 kilometru a je
velmi důmyslný a složitý.
Archeologický zájem o tuto lokalitu začal již v polovině 19. století,
ale omezil se pouze na vizuální sledování či malé sondáže. Ani 20. století nepřineslo této monumentální
lokalitě systematický výzkum.
Archeologický materiál je znám
dosud pouze z náhodných nálezů
nebo sběrů poškozených ploch.
Zajímavé poznatky by tak měl přinést průzkum valu v letošním roce.
„Pravda je, že to není Hluboká.
To bude zajímat hlavně odborníky
na historii. My ale musíme podobné lokality patřičně zajistit, nemůžeme je nechat zaniknout“, dodává
HAD
Jiří Behenský.

Chebské muzeum otevřeno


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
pro výkon státní správy
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz



Nové výstavní prostory, zázemí pro kanceláře, pracovny
a depozitáře získalo Krajské muzeum Cheb v historicky
cenném středověkém domě na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo naproti proslulému Špalíčku. Dům po rozsáhlé rekonstrukci byl veřejnosti slavnostně zpřístupněn
29. září. Budova, kam se od Nového roku přestěhuje
i ředitelství muzea, byla zachráněna téměř na poslední
chvíli. Chebská radnice dlouho na rekonstrukci peníze
neměla. Nakonec se Chebu podařilo získat prostředky

hned z několika dotačních fondů. „Celková rekonstrukce objektu stála 22,5 miliónu korun. Finančně se na ní
zhruba z 50 procent podílel majitel objektu, město Cheb,
a polovina finančních prostředků byla získána z různých
dotačních titulů,“ uvedla ředitelka chebského muzea Eva
Dittertová. Do nových prostor se přestěhovaly dvě výstavy, expozice historického nábytku, soch a obrazů. Své
místo zde nalezne i expozice bicyklů z někdejšího závoRED, FOTO KÚ
du Eska Cheb.

Dny evropských památek v Chyši Tourfilm podpořil i kraj
Zrekonstruovaný zámeček
v Chyši si u příležitosti Dnů evropského dědictví prohlédli hosté
z celého Karlovarského kraje.
Slavnostní setkání pod patronací
kraje mělo představit opravenou
budovu bývalého sídla rodiny
Lažanských, jejichž příbuzní
zámek koupili a zrekonstruovali.

„Chyše je nesmírně zajímavá
nejen svou historií, ale i způsobem
obnovy. V Čechách totiž není příliš
soukromých vlastníků, kteří by
vydělané peníze vkládali do rekonstrukce památkového objektu. Předem je totiž jasné, že jim zisk ve
smyslu materiálním rozhodně
nepřinese,“ říká na adresu manželů
Lažanských, kteří zámek opravili, 1.
náměstek hejtmana Jan Zborník.
Podobných majitelů, snažících se
opravit poškozenou památku, v Karlovarském kraji mnoho není. Jejich
činnost je ale natolik záslužná, že je
třeba s ní seznámit veřejnost.
„Podpořit finančně podobné
nadšence je nad možnosti kraje. Na
letošní rok jsme měli v rozpočtu na
záchranu památek pouze 1,6 milionu korun. My můžeme pomoci
například uspořádáním podobného
setkání, aby se o jejich díle dozvědělo co nejvíc lidí,“ říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.
Chyšský zámek koupili Marcela
a Vladimír Lažanští v roce 1996 od
soukromé firmy, která zámek dostala zadarmo od státu v roce 1989.
O dalším osudu značně poškozené
budovy jednali noví majitelé nejprve
se zástupci Ministerstva kultury
a Národního památkového ústavu
v Plzni. Ti jejich snahu o obnovu
zámku podpořili a manželé Lažanští
se pustili do rekonstrukce.

Ten zaměstnává na
zámku pět lidí, kteří se
průběžně starají o údržbu již opravených prostor. Přitom se podílejí
i na samotných opravách.
„Jenom
mzdové
náklady i s odvody na
těchto pět zaměstnanců činí ročně více než
milion korun. K tomu
je třeba nakupovat nějaký materiál, takže
zámek každý rok spotřebuje zhruba 1,5 milionu korun, a to tady
nic nepřibude, je to
vlastně investice jen na
to, aby tento zámek
nechátral,“ vysvětluje
V loňském roce navštívilo zámek Chyši 2 300 lidí. Vladimír Lažanský.
Majitelé by rádi dostali návštěvnost na
To, že se manželé
10 000 lidí ročně, což je srovnatelné se známými Lažanští o zámek
FOTO KÚ dobře starají, potvrzuje
státními památkovými objekty.
také ředitel Národního
„My jsme byli v letech 1997 - 2001 památkového ústavu v Plzni
zařazeni do Programu záchrany Ing. Karel Drhovský.
architektonického dědictví a z jeho
„Manželé Lažanští tento zámek
fondu jsme mohli čerpat peníze. poctivě koupili a začali ho rekonBěhem těch pěti let jsme dostali 8,3 struovat restaurátorským způsomilionu korun. Celkem nás rekon- bem, pod dohledem památkářů, ve
strukce zatím stála přibližně 50 mili- kterých neviděli nepřátele, ale
onů korun,“ vypočítává majitel odborníky, kteří jim zdarma radili.
zámku Vladimír Lažanský.
Šli na to velmi moudře a výsledek
Rekonstrukce ale ještě neskonči- podle toho vypadá. Mohu tvrdit, že
la, první a druhé patro čekají další manželé Lažanští jsou nejlepšími
úpravy a vybavení nábytkem, aby majiteli velkého památkového
se do těchto míst mohla rozšířit objektu v České republice,“ říká
expozice.
Karel Drhovský.
„Opravit takhle velký zámek
Zámek Chyše je veřejnosti přínajednou není možné, takže vlast- stupný od roku 1999. Letos v létě
ně ani nepoznáte, kdy končí opra- byly návštěvní dny poprvé celý
va a začíná to, čemu se říká inten- týden kromě pondělí. Zámeckou
zivní údržba,“ vysvětluje Vladimír expozici od začátku sezóny navštíviHAD
Lažanský.
lo více než 4000 lidí.

Tourfilm patří mezi nejstarší festivaly nejen v regionu či v České
republice, ale mezi přehlídkami filmů o cestovním ruchu je nestorem dokonce v celosvětovém měřítku. Festival, který se každoročně koná v Karlových Varech, podpořil také Karlovarský kraj.

„Tourfilm, to je především
dlouhá tradice, a tak k tomuto
festivalu přistupuje i kraj. To znamená, že finančně každý ročník
podporujeme. V letošním roce
jsme přišli s jednou novinkou,
která padla na úrodnou půdu.
Nabídli jsme Tourfilm studentům
našich středních škol. Udělali
jsme pro ně prezentaci, aby věděli, o čem festival a tím i cestovní
ruch vlastně je a aby věděli, jak
se využívá marketingových
nástrojů právě v cestovním
ruchu,“ říká hejtman Josef Pavel.
Kraj uspořádal pro školy, které
se sjely z celého regionu, videoprojekci ve velkém sále hotelu
Thermal.
„Sál pro 1300 lidí doslova praskal ve švech. Organizátorům se
podařilo získat významného
hosta - Ericha von Dänikena,
který měl pro studenty přednáš-

ku, takže ohlasy z řad našich studentů byly veliké,“ popisuje
návštěvu studentů hejtman.
Hlavním cílem, s nímž kraj studenty na Tourfilm pozval, ale
bylo přiblížit jim, jak se používají
marketingové nástroje v cestovním ruchu, který je jedním
z hlavních zdrojů příjmů Karlovarského kraje.
„Určitě budeme studenty zvát
i na další ročníky Tourfilmu,
které budou doufám stejně dobře
zorganizované a kvalitní jako ten
letošní,“ uzavírá hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.
Při letošním festivalu filmů
o cestovním ruchu Tourfilm
viděli diváci celkem 712 snímků
ze 34 zemí celého světa.1. cenu
v kategorii CD získal Karlovarský kraj za CD Památky a zajímavosti Karlovarského kraje.
HAD

Národní památky
O vyhlášení čtyř historických
objektů jako národní kulturní
památky usiluje krajský úřad společně s jejich vlastníky. O žádosti
by měla rozhodnout v brzké době
česká vláda. „Pokud návrhy projdou, získá status národní kulturní
památky klášter v Teplé, hrad
Loket, důl Jeroným a poutní klášter v Chlumu Svaté Maří," říká
mluvčí krajského úřadu Tomáš
Svoboda.
Podle něj tím ale bude zcela
vyčerpán počet památek, které by

mohly být za národní vyhlášeny.
„Jejich význam totiž musí v mnoha
směrech přesahovat hranice regionu a mít i souvislosti s vývojem
českých dějin," vysvětlil Svoboda.
Pátou památkou, vyhlášenou za
národní, by měl být ještě chebský
hrad, ale město žádost podá teprve po dořešení některých majetkoprávních vztahů.
V kraji jsou nyní tři národní kulturní památky - zámky v Kynžvartu a v Bečově a relikviář svatého
RED
Maura.

Koncepce cestovního ruchu
Nezanedbatelným zdrojem příjmů Karlovarského kraje je cestovní ruch. Pro jeho
další rozvoj a zvyšování úrovně nabídky služeb vypracoval kraj koncepci cestovního ruchu. Její vznik nebyl jednoduchý, protože podobný plán neexistoval nejen
v ostatních českých regionech, ale dokonce ani na celostátní úrovni.

„Koncepční materiál
jsme postrádali, ale kraj
zpočátku neměl na tento
projekt peníze. V roce 2002
jsme oslovili Českou centrálu cestovního ruchu, aby
nám poskytla podobný
materiál fungující jako celoIng. Jiří
státní koncepce cestovního
Behenský
ruchu. Takový materiál ale
ČSSD
před dvěma roky neexistoval ani na celostátní úrovni.
Proto jsme se dohodli se zástupci centrály na
vytvoření jakéhosi pilotního projektu, který
by sloužil jak státu, tak krajům. Jeho přípravu
centrála také spolufinancovala,“ popsal počátky vzniku koncepce náměstek hejtmana pro
oblast cestovního ruchu Jiří Behenský. K pro-

Kontakty
na krajský úřad

jektu se postupně připojily další kraje, které
měly stejnou potřebu ujednotit plány na další
rozvoj cestovního ruchu.
Vytvoření náročného komplexního materiálu podle náměstka Behenského kraj
nakonec mnoho peněz nestálo.„My jsme na
to měli prostředky z Ministerstva pro místní
rozvoj, navíc se nám tento projekt podařilo
umístit do programu Phare CBC, takže ta
studie stála kraj zhruba 200 tisíc korun. Její
celková hodnota je přitom více než jeden
milion korun,“ vysvětluje Jiří Behenský. Příprava koncepce trvala jeden rok. Materiál
obsahuje řadu statistických šetření, která
autoři koncepce prováděli v různých ročních obdobích. „Tato studie nám slouží vlastně jako analýza současného stavu, vytipovala silné a slabé stránky cestovního ruchu

v kraji a to jsou informace, na které můžeme
navazovat při dalších krocích v oblasti rozvoje turismu v Karlovarském kraji,“ pokračuje Behenský. Kraj současně dokončuje
zpracování koncepce kulturní politiky Karlovarského kraje. To je materiál obdobný
tomu, který na celostátní úrovni před dvěma
roky přijala česká vláda, a s problematikou
cestovního ruchu úzce souvisí. „Hejtmanům
bylo doporučeno, aby tento materiál přepracovali na podmínky krajů. My, jako kraj
lázeňství a cestovního ruchu, jsme tam
nemohli nechat pouze kulturu a památkovou péči. Proto jsme do kulturní politiky
doplnili kapitoly o lázeňství a turismu.
Všechny tyto oblasti totiž spolu velmi úzce
souvisí,“ dodává náměstek Behenský. Zpracování studie o cestovním ruchu je dílem
chebského Střediska pro výzkum regionálního rozvoje Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, která zvítězila ve
výběrovém řízení. „Na přípravě studie spolupracovalo šest kontrolních výborů slože-
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ných z odborníků, zástupců podnikatelské
sféry a představitelů měst. Spolupráce s univerzitou byla velmi dobrá, připomínky
a upřesnění, které se průběžně objevovaly
jsou zapracovány do finální podoby koncepce. Ta zahrnuje všechny oblasti, které nějakým způsobem souvisí s cestovním
ruchem. Prioritou jsou podle studie přírodní
léčivé prameny a kulturní památky. Karlovarský kraj by podle tohoto materiálu měl
preferovat kvalitativní a nikoliv kvantitativní
rozvoj cestovního ruchu. Obrátka ke kvalitě
je prostě nezbytná, má-li dojít ke zlepšení
situace v této oblasti,“ uzavírá Jiří Behenský.
Součástí studie je také takzvaný Akční plán,
což je seznam projektů v cestovním ruchu,
který vyplývá z analýzy problémů a navržených řešení. Jedná se o konkrétní projekty
rozdělené podle jednotlivých regionů Karlovarského kraje.
Koncepční materiál o cestovním ruchu je
v plném znění k dispozici na webových
HAD
stránkách www.kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Werner Hauptmann
tel.: 353 502 117
werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 128
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kontroly
Ing. Zdeněk Brázda
tel.: 353 502 215
zdenek.brazda@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing. Olga Jurištová
tel.: 353 502 266
olga.juristova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
Ing. Dagmar Kyliánková
tel.: 353 502 270
dagmar.kyliankova@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Martin Leichter
tel.: 353 502 461
martin.leichter@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
PaedDr. Karel Černík
tel.: 353 502 443
karel.cernik@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Vladimír Zapletal
tel.: 353 502 625
vladimir.zapletal@kr-karlovarsky.cz


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


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


vedoucí odboru Krajský
živnostenský úřad
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313, fax 353 502 252
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
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Karlovarský kraj ve fotografii

Na karlovarském folklórním festivalu vystoupil také dětský soubor Dyleň.

Most nedaleko Kojšovic na Toužimsku po opravě, která trvala dva měsíce
a stála více než 4 miliony korun, opět slouží motoristům.

FOTO NA TÉTO STRANĚ KRAJSKÝ ÚŘAD

Bavorský ministr životního prostředí a zdraví Werner Schnappauf (s nataženou pravicí) a náměstek hejtmana pro školství a sport Petr Horký (vpravo) zahájili 2. ročník česko-německé fotbalové školy pro děti od 8 do 10
let. Škola střídavě trénuje děti v německém Hofu a Františkových Lázní.
Součástí je i výuka německého a českého jazyka.

Majitelé hradů a zámků se sešli se zástupci krajského úřadu na Horním
hradě poblíž Ostrova. Karlovarský kraj jim finančně pomáhá při opravách
památkových objektů.

Starostka Františkových Lázní a zastupitelka kraje Libuše Chrástová (vlevo)
představila návštěvníkům Salónu lázeňství 2003 maketu areálu Aqua fóra. Toto
vodní centrum Františkových Lázní bude stát 150 milionů korun a mělo by začít
sloužit veřejnosti v roce 2005.

Evropský den památek na zámku v Chyši zahájili (zleva) náměstek hejtmana
Jan Zborník, manželé Marcela a Vladimír Lažanští, ředitel Národního památkového ústavu Plzeň Karel Drhovský a náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Při zahájení 36. ročníku festivalu Tourfilm v Karlových Varech se návštěvníkům představil světoznámý publicista Erich von Däniken (vlevo)

Souvislá oprava silnice u Hrzína včetně obnovení původních propustků
a prohloubení příkopů stála Karlovarský kraj zhruba 4,5 milionu korun.

Vicehejtman Jan Zborník předává starostce Tří Seker Dagmar Strnadové
Cenu hejtmana Karlovarského kraje za vítězství v soutěži Vesnice roku 2003.

Významné firmy v kraji
Na tomto místě Vás budeme pravidelně seznamovat s významnými firmami,
které působí na území Karlovarského
kraje.

Historie
V severozápadním příhraničí mezi
Karlovými Vary a Chebem, s městem
Sokolovem přibližně ve svém středu leží
Sokolovská pánev. Geologické epochy
utvářející povrch země formovaly její
vzhled především v období třetihor
a čtvrtohor. Území o ploše málo přesahující sto čtverečních kilometrů je rozloženo po obou březích řeky Ohře,
která tvoří jeho podélnou osu, zatímco
dolní tok řeky Svatavy rozděluje pánev
na část západní a východní. Terén
k severu stoupá do podhůří Krušných
hor k jihu do svahů Slavkovského lesa.
Tato krajina osídlená lidmi již v době
kamenné je dlouhodobě kultivována
svými obyvateli. V posledních dvou stoletích však pomalu převládl plenivý charakter lidské činnosti, kdy průmyslové
generace kladly stále narůstající požadavky na spotřebu paliv a energií. Od
padesátých let 20. století tento proces
dosáhl velikého zrychlení.
Hnědé uhlí uložené v Sokolovské
pánvi ve třech nepravidelně vyvinutých

Sokolovská uhelná, a.s.
slojích o mocnosti řádově desítek metrů
s nadložím řádově desítky až stovky
metrů, bylo nejprve těženo hlubinným
dobýváním, zpravidla v místech nejvyšší
kvality sloje. Později, přes reliéf krajiny
nepříznivý pro zakládání kapacitních
povrchových lomů, jejich technologie

a energií i chemických surovin. V těchto tendencích se postupně uplatnilo
i hledisko zájmů ochrany přírodního
prostředí, především v místě spotřeby
získávaných a vyráběných paliv a energií. S rostoucí intenzitou se však uplatňují i postupy, vedoucí k obnově krajiny
po ukončení činností, souvisejících
s těžbou a zpracováním uhlí.
Po pestrém historickém vývoji
s mnoha peripetiemi, hospodaří nyní se
zásobami uhlí i dalších nerostů v Sokolovské pánvi jediný subjekt – akciová

Sokolovská uhelná, a.s., je sponzorem
extraligového hokejového klubu
HC Energie Karlovy Vary.

převládla a v současnosti probíhá těžba
uhlí a jiných užitkových nerostů výhradně lomovým způsobem s vysokou
výrubností a energetickou účinností.
Množství dobývaného uhlí a proporcionální těžba nadložní zeminy prakticky
trvale narůstalo a kulminovalo v polovině 80.let. Od té doby klesá a v posledních letech se ustálilo na hodnotě blízko
optima udržitelného až do doby vyuhlené dobyvatelných zásob pánve.
I způsob využití uhlí kopíroval potřeby jeho největších spotřebitelů,nejprve
jako převažující zdroj tepla,později jako
surovina pro výrobu ušlechtilých paliv

společnost Sokolovská uhelná, založená
1. 1. 1994, s cílem jejich ekonomické
a ekologicky šetrné exploatace. S ohledem na charakter zásob spěje dlouhodobé úsilí ke zpracování podstatné části
zásob uhlí na ušlechtilá paliva a snadno
dopravitelnou energii přímo v pánvi.
Společnost tvoří jednak plně rozvinuté těžební a zpracovatelské jednotky se
zásobami zajišťujícími zhruba 30 let provozu, jednak celky útlumového charakteru v prostoru vyčerpaných zásob.
Sokolovská uhelná akciová společnost je po celou dobu svého působení
konzolidovanou společností s pozitivními výsledky. Přitom je oceňován i její
stabilizační vliv na společenské a sociální klima Karlovarského regionu.

Sokolovská uhelná, a.s. v číslech
Počet zaměstnanců v r.
průměrný počet členů vedení
průměrný počet ostatních zaměstnanců
celkem
Těžba
2002
skrývky
tis. m3 12 493
uhlí
tis. t
5 117
Výroba
2002
brikety
tis. t
128
energoplyn
mil. m3
624
elektrická energie GWh
1 768
teplo
TJ
14 171
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2002:
81
5 450
5 531
2003
14 786
5 504
2003
112
533
1 606
12 746

Vývoj emisí do ovzduší
(tuna/rok)
SO2 tuhé emise NH3
16 141 1 755
10,4
12 974 1 503
9,5
14 896 1 281 10,05
12 671 1 040
7,64
11 467 796,9 10.85
11 425 552,3 10,35
12 695 532,9
6,32

Rok
94
95
96
97
98
99
00

