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Karlovarský

KARLOVARSKÝ KRAJ Sestry, kte-
ré bojují nejen za sebe, ale i za sani-
táře nebo asistenty chtějí přidat k
platu minimálně o pět tisíc víc, aby
se dorovnal rozdíl mezi Karlovar-
skou krajskou nemocnicí a ostatní-
mi zařízeními v republice. Přestože
už přidáno dostaly, stále berou
méně, než jejich kolegyně jinde.
„V letošním roce jsme zdravotní-

kům přidali 10 procent k platu, což
dělá zhruba dva tisíce korun na hla-
vu. K tomu jsme na dvou zastupitel-
stvech schválili dvakrát desetimilio-
novou injekci do jejich platu, což
znamená další dva tisíce korun na
jednoho zdravotníka. A v létě dosta-
nou další dva tisíce na jednoho za-
městnance díky dotaci od státu. Ve
výsledku je to tak šest tisíc korun,“
argumentuje radní Jan Bureš. Připo-
mněl, že Karlovarský kraj je jedi-
ným v republice, který zdravotní-
kům přispěl penězi z vlastního roz-
počtu.

Místo většího přidání přichází
hlavně sliby, píší sestry
Zdravotníci to ale považují za zá-
měrnou manipulaci. „Deset pro-
cent se přidávalo ve všech zaříze-
ních, někde dokonce už od prvního

ledna, zatímco u nás až v březnu.
Ano, kraj schválil dvakrát deset mi-
lionů jako pomoc, alemy jsme pení-
ze, které se v dubnu schválily, ještě
neviděly. A ty dva tisíce, které
máme dostat z dotačního republi-
kového programu? O tom se jen
mluví. Pro nás to jsou jen další z
mnoha slibů,“ vysvětlila za zdravot-
níky Miroslava Korseltová z cheb-
ského interního oddělení.

„Z jedné strany jejich požadavky
chápu. Na druhou stranu, co jsme
ve vedení kraje, tak už jsme dali 20
milionů na ztrátová oddělení v ne-
mocnicích, a poté navýšili platy. To
vše nemůžeme dávat jen z našeho
krajského rozpočtu. Musíme ty pe-
níze obdržet z úhradové vyhlášky,“
sdělila hejtmanka kraje Jana Vildu-
metzová s tím, že v polovině května
má domluvenou schůzku nejen se
sestrami, ale také s ředitelem pojiš-
ťovny VZP.
Kraj také přislíbil, že od 1. ledna

2018, začnou v Karlovarské krajské
nemocnici platit platové tabulky
jako ve státních zařízeních. „Nyní
management nemocnice přepočítá-
vá, jak náročné to bude po finanční
stránce,“ dodal Bureš.
— Petr Toman

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO,
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017 a vyhrajte vůz ŠKODAOCTAVIA COMBI SCOUT.

Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4
v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Oficiální partneři projektu:

ZKROŤTE
SMEČKU

Dny testovacích jízd
ŠKODA 2017

Těšíme se na Vás:

AUTO Červený s.r.o., Hlavní 384, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 625 422, info@autocerveny.cz,www.autocerveny.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
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V Chebu vzniká těsná
koalice s převahou jed-
noho hlasu. Budoucí
vedení radnice chce
prověřit schválené pro-
jekty a chystá změny
vměstských firmách.

CHEB Příští týden skončí v Chebu
bezvládí. Z dosud opozičních stran
VPM - Alternativa, Koalice pro
Cheb a Strany svobodných občanů

vzešla ve spojení s ANO křehká koa-
lice, která se ve třicetičlenném za-
stupitelstvu opírá o převahu jedno-
ho hlasu.
Zcela mimo se ocitla ČSSD, která

měla v předcházejícím období do-
konce starostu, Petra Navrátila.
Opozice spolu s ANO však prosadi-
la jeho odvolání, oficiálně kvůli
jeho obvinění v kauze ROP Severo-
západ. Posléze ANO vypovědělo ko-
aliční smlouvu a vytvořilo koalici
novou, která však má velmi vrtka-
vou pozici. Nadpoloviční většinu jí
zajišťuje pouze jedno křeslo. Nově
opoziční ČSSD hodnotí čerstvou ko-
alici s šestnácti hlasy jako hodně od-
vážnou. „Přál bych si, aby stávající
stav vydržel až do voleb. My bude-
me podporovat věci, které máme

ve volebním programu a budeme
se dívat, jak noví koaliční partneři,
kteří mimochodembývali velmi kri-
tickou opozicí, vše zvládají,“ řekl
předsedamístní ČSSD Pavel Vanou-
šek. Podle mluvčí ANOGabriely Do-
stálové už zástupci nové koalice
stvrdili svoje spojenectví podpisy.
Novým starostou města bude An-

tonín Jalovec za VPM-Alternativa,
post prvního místostarosty bude
ZdeněkHrkal za ANO,místostarost-
kou se staneGabriela Licková za Ko-
alici pro Cheb. Nové vedení města
by měli zastupitelé zvolit ve středu
3. května. Kandidát na starostu, čty-
řiačtyřicetiletý Antonín Jalovec, má
o novém působení jasno. „Chceme
se prioritně soustředit na přezkou-
mání a revizi některých rozjetých

či připravených projektů, posoudit
jejich účelnost a celkové náklady,“
uvedl Jalovec, který se brání úva-
hám o zastavení projektů, jakými je
třeba oprava Lokomotivy či přístav-
ba knihovny.
„Neříkám, že je budeme rušit, ale

pokud se ukáží jako příliš nákladné
či nevhodně koncipované, budeme
je muset upravit. Jasnou prioritou
je lávka na Švédský vrch. Jinak chce-
me dát přednost většímu množství
menších projektů. Rád bych také
věnoval více pozornosti zlepšení
podmínek v odloučených částech
města,“ vyjmenoval Jalovec, který
si vyčítá, že opouští v průběhu škol-
ního roku své žáky.
„Mrzí mě to, ale město starostu

nutně potřebuje,“ vysvětlil a ujistil,

že nová vláda nehodlá dělat razant-
ní změny na úřednických postech
radnice ani v příspěvkových organi-
zacích města. Změny se ale do-
tknou zástupců města v městských
firmách a nadacích.
„Tady je pro koalici nezbytné mít

nad děnímkontrolu. Osobně ale do-
dávám, že chci, aby na rozdíl od
předcházejícího období současná
opozice část těchto postů dostala,“
ujistil Jalovec, který hodlá usilovat i
o to, aby zástupce opozice usedl v
redakční radě Radničních listů.
Dosavadní koalice složená z

ČSSD, KSČM a ANOměla jen 15 hla-
sů. Neformálně se však těšila pod-
poře ODS, jejíž role v kontextu
nově rozvržených sil v chebském
zastupitelstvu zatím není jasná.

Dar určený pro sobotní setkání
aristokracie v Karlových Varech
vznikl na Střední uměleckoprů-
myslové škole v Karlových Va-
rech. K jeho předání dojde na do-
stizích, kdy jedním z vrcholů do-
stihového programu bývá sou-
těž o nejatraktivnější dámský
klobouk. „Jsme rádi, že se ná-
pad spojit tradiční karlovarskou
školu s tradiční událostí aristo-
kracie vydařil. Porcelánové kom-
ponenty pro klobouk vznikaly v
dílnách našich keramiků, oděvá-
ři se pak postarali o jeho zkom-
pletování,“ uvedla i za kolegyně
a žáky Oděvního designu Lenka
Herzogová. Inspirací pro tvůrce
klobouku, který na snímku před-
vádí Barbora Linhartová, bylo
velmi elegantní prvorepubliko-
vé období, ve kterém se začala
psát historie naší školy. (kvr)
Foto: Václav Šlauf, MAFRA

CHEB Policie v Chebu vyšetřuje
ženu, která zákeřně napadla své-
ho bývalého přítele. Začátkem
března vnikla uprostřed noci do
jeho bytu a spícího muže v ložnici
zbila.
„Muž v té době již spal. Žena ho

začala napadat údery pěstí, kopala
ho do hlavy a hrudníku,“ uvedla
krajská policejní mluvčí Věra Hnát-
ková.
Bývalého přítele žena zranila

tak, že ho musel ošetřit lékař. Zda
ji k tomu vedl rozchod, nebo něco
jiného, není zatím jasné. „Důvody
napadení nejsou dosud známy,“
uvedla Hnátková.
Agresivní devětatřicetiletou

ženu policisté podezírají z ublížení
na zdraví a také z porušování do-
movní svobody.
„Teď jí za to v případě prokázání

viny hrozí až dvouleté vězení,“ do-
dala mluvčí. (ba)

Sestry dál chtějí, aby
braly tolik, jako jinde

Jitka Dolanská
redaktorka
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Žena zbila
expřítele, když
spal

Studentky mají
klobouk pro
setkání šlechty

Budoucí starosta Chebu
Antonín Jalovec
VPM - Alternativa

● Je mu 44
let.
● Absolvoval
Gymnázium
Cheb (1990)
a mezifakult-
ní studium
učitelství ma-
tematiky a
zeměpisu na

PřF UK aMFF UK Praha.
● 22 let učí na Gymnáziu Cheb.
● Politiku sice sleduje už od roku
1989, ale aktivní je až od roku
2014, kdy se stal zastupitelem.

Cheb čeká střídání stráží


