MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE z 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou

Ročník 5 z číslo 1 z 22. 1. 2007/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA
Noviny jsou součástí projektu
www.ceskydomov.cz

Studentům nabízejí školy stále více oborů
Řadu nových oborů nabídnou budoucím studentům v příštím školním roce střední
školy v regionu. Kraj se tak ve spolupráci s nimi snaží rozšířit vzdělávací program
a nabídnout žákům devátých tříd co nejširší spektrum možností.

„V současné době jsou zapsány ministerstvem školství do rejstříku škol a školských zařízení obory: řízení jakosti ve strojírenství (Střední průmyslová škola Ostrov), mechanik opravář (Střední odborné
učiliště Toužim) a podnikání - nástavbové
studium (Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov),“ říká radní
pro oblast školství Kamil Řezníček.

„Podmínkou zahájení výuky těchto
oborů v prvních ročnících od září 2007 je
jejich zařazení do školského rejstříku nejdéle do konce ledna. Vzhledem k pokročilému datu se dá tedy spíše předpokládat, že do těchto oborů bude možno žáky
přijímat až od září 2008,“ vysvětluje radní.

Schvalování vázne
na ministerstvu

Ten vzhledem k blížícímu se přijímacímu řízení doporučuje uchazečům a jejich
rodičům sledovat webové stránky jednotlivých středních škol, kde naleznou aktuální podrobné informace o jejich konkrétní nabídce oborů.
„V této souvislosti považuji za vhodné
opětovně informovat o existenci nové
Střední školy živnostenské Sokolov, kterou
Karlovarský kraj zřídil od 1. ledna 2007,
a v níž bude zahájena výuka žáků prvních
ročníků od následujícího školního roku.
Nabídku oborů naleznete v současné době
na webových stránkách Střední odborné

Zbývající obory, kterými jsou elektronické počítačové systémy, zpracování dřeva
(Integrovaná střední škola Cheb), technologie skla, polygrafie, počítačová grafika,
užitá malba, užitá fotografie, propagační
výtvarnictví - výstavnictví, grafika v reklamní praxi (Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary), umělecký truhlář,
konstrukce a tvorba nábytku (Střední
odborná škola Kynšperk nad Ohří), ministerstvem dosud schváleny nebyly.

S loupek hejtmana

Školství

Sledujte www stránky škol
školy Kynšperk nad Ohří, do konce ledna
pak budou zřízeny samostatné webové
stránky Střední školy živnostenské Sokolov,“ upřesňuje Kamil Řezníček.

Nabídka se rozšiřuje
Už v tomto školním roce studují žáci
v nových oborech vzdělání – autotronik,
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, výpočetní technika.
Nově byly do oborové struktury v kraji zařa-

zeny také maturitní obory správce informačních systémů, mechanik silnoproudých
zařízení, mechanik tepelných zařízení,
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, řízení jakosti ve strojírenství a zahradnictví, do kterých budou
žáci poprvé přijímáni od 1. září 2007. Stejně
tak už mohou uchazeči podávat přihlášky do
oborů mechanizátor lesní výroby a ochrana
a obnova životního prostředí, které nově
nabízí Střední lesnická škola Žlutice.

Mimořádná příloha s přehledem
studijních oborů v Karlovarském
kraji a dny otevřených dveří
u vybraných škol.
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Sportovec roku

DAVID HRDINA

Sanitky ze Žlutic dojedou k nemocným včas
Výjezdové stanoviště záchranky ve Žluticích slavnostně otevřel
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel 4. ledna letošního roku.
Rekonstruovaný objekt se nachází v zastavěné části města Žlutic
v blízkosti křižovatky ulic Karlovarská a Obránců míru. Celkové
náklady na jeho rekonstrukci činily 6 milionů korun.

Vážení čtenáři,
vítejte nad prvním vydáním
měsíčníku vašeho, tedy Karlovarského kraje v roce 2007.
Pomalu se blíží pololetí školního roku, a to pro všechny střední školy v kraji a jejich ředitele
neznamená jen rozdávání pololetních vysvědčení, ale především přípravu na přijímací řízení
a vlastně na celý příští školní
rok.
Mluvím o tom proto, že školství je pro budoucnost našeho
kraje jedním z nejdůležitějších
oborů. Vzdělání je v dnešní společnosti nezbytné pro rozvoj a
budoucnost každého jednotlivce, ale také celé společnosti.
Není to náhoda, skutečná prosperita jednotlivců je nezbytnou
součástí prosperity celého společenství.
Je pravda, a neříkám to poprvé, že náš kraj nabízí vysoce
vzdělaným profesionálům jen
omezený počet možností k uplatnění. Na druhou stranu musíme
chápat, že dobré vzdělání není
jen doktor věd. Dobré vzdělání
je takové, při kterém student a
později pracující nalezne optimální využití svých schopností,
dovedností a předností. Tedy
takové, které mu přinese uplatnění na trhu práce, které jej připraví na práci, o kterou je zájem.
Přeji tedy všem studentům
našich středních škol, kteří si
půjdou pro pololetní vysvědčení,
ale i těm, kteří teprve podají přihlášky na střední školy a středoškoláky se stanou až v příštím
roce, aby je jejich škola bavila,
dala jim hodně nového a zajímavého, a především je připravila
pro budoucí úspěšný život.
VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

„Objekt zakoupil Karlovarský
kraj v roce 2005 od města Žlutic
v rekordním čase tří měsíců
právě za účelem vybudování
výjezdového stanoviště pro jihovýchodní část Karlovarského
kraje,“ vysvětlil hejtman Josef
Pavel.
Jedná se o nepodsklepenou
dvoupodlažní budovu s plochou
střechou ze 70. let minulého století, kterou v minulosti využívala
Technická služba města Žlutic.
Celková rekonstrukce spočívala ve změně dispozičního
uspořádání pro potřeby záchran-

né služby, přízemní přístavbě pro
umístění náhradního zdroje,
úpravě příjezdové komunikace
a přilehlých zpevněných ploch.
V budově vznikly potřebné prostory pro posádku záchranky –
pokoje lékařů, sester, řidičů,
sanitářů, dále dezinfekční místnost, sklad zdravotnického materiálu, sklad infekčního materiálu, Slavnostního otevření nového výjezdového stanoviště záchranky ve
sklad léčiv, sociální zázemí Žluticích se zúčastnili (zleva) starosta Jaroslav Vojta, hejtman Josef
Pavel a ředitel záchranky Ivo Tukinski.
Foto archiv
a garáže pro sanitky.
V rámci rekonstrukce byl
objekt nově napojen přípojkami sloužit asi 5 tisícům obyvatel Varů na hranici dojezdového
na všechny inženýrské sítě. Žluticka, kam dosud vyjížděly času 15 minut.
(LAM)
Nové výjezdové stanoviště bude sanitky z Toužimi a Karlových

Hasiči začnou spolupracovat
Hasiči Karlovarského kraje začnou letos spolupracovat s kolegy z německého Saska při zásazích v okolí hranice. Z české strany budou smluvními partnery hasičů města a obce Aš, Skalná,
Plesná, Luby, Kraslice, Potůčky a Boží Dar. Na německé straně
pak smlouvu podepíše 15 partnerských měst.

Karlovarský kraj vyzývá všechny
sportovní subjekty k nominacím
na nejlepšího sportovce roku
2006.
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Regiontour

Dopravci získali nové smlouvy
Smlouvy na zajištění základní
dopravní obslužnosti podepsal
kraj s Českými dráhami a Viamontem do konce roku 2010.
Dohodu tak prodloužil z jednoho

na čtyři roky. Na základní dopravní obslužnost na železnici dostanou ČD a firma Viamont v příštím roce od kraje téměř 170 milionů korun. Pokračování na straně 4

Karlovarský kraj se představil na
dalším ročníku veletrhu cestovního ruchu v Brně.
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Pokračování na straně 4

Kraj oslnil na Regiontouru golfovou expozicí
Unikátní expozicí, jejíž podoba je kombinací kolonády a golfového greenu, zaujal Karlovarský kraj návštěvníky tradičního veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který se uskutečnil od
11. do 14. ledna v Brně. Jedno z letošních témat výstavy – golf, představovalo pro Karlovarský kraj, který se prezentuje jako světový golfový region, obrovskou výzvu a příležitost.

„Tomu odpovídá i koncepce nové expozice. V ní mohou návštěvníci vyzkoušet
i konečnou fázi golfové hry – puttování.
Expozici našeho regionu také letos tradičně
ozdobí dvě fontány s pověstným třináctým
karlovarským pramenem, Becherovkou,“
říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.

S financováním pomohla EU
Podle hejtmana Josefa Pavla připravil na
letošní rok kraj novou koncepci své prezentace na veletrzích cestovního ruchu. Projekt nazvaný Veletrhy cestovního ruchu
uplatnil kraj v rámci Společného regionálního operačního programu. Podařilo se jej
tedy spolufinancovat z prostředků EU.

Počet vystavovatelů stoupl
Díky tomu mohl kraj nabídnout účast na
čtyřech vybraných nejvýznamnějších veletrzích více zájemcům z řad svých měst

a obcí, ale také podnikatelských subjektů.
Pro srovnání: loni vystavovalo v regionální
expozici patnáct vystavovatelů, letos jich
bude o deset více.

Prezentace přišla na tři miliony
Celkové náklady projektu činí téměř tři
miliony korun. Částku 1,3 milionu přitom
tvoří náklady na výstavní stánek, tedy na
jeho návrh, výrobu, opakovanou dopravu,
montáž a demontáž, na nákup jeho příslušenství a vybavení a na jeho uskladnění
v období mezi veletrhy. Zbývající část představují poplatky za účast na veletrzích.
„Karlovarský kraj do projektu vložil 725
tisíc korun. Ačkoliv se projekt Veletrhy
cestovního ruchu týká pouze roku 2007,
předpokládáme, že stánek budeme moci
využívat i nějakou dobu poté,“ dodává
náměstek Behenský.

KARLOVARSKÝ KRAJ VE FORMÁTU PDF

MARKÉTA LADMANOVÁ

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB)
je přístupná a ke stažení v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/.
Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Střípky z kraje
Karlovy Vary – Rozšířenou provozní dobu má v novém roce
Studijního oddělení Krajské knihovny Karlovy Vary v Drahovicích (budova SPgŠ, Lidická 40).
Nově je otevřeno i ve středu,
denně pak od 12 do 18 hodin.
Telefon: 353 224 034, e-mail:
lidicka@knihovnakv.cz
Cheb – V závěru loňského roku
začalo v Chebu fungovat nové
ekologické poradenské centrum.
Pro pomoc sem můžou zajít jak
představitelé státní správy a
samosprávy, tak i občané a podnikatelé. Ekocentrum sídlí v prostorách v těsném sousedství
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

NEDOSTALI JSTE

DO SCHRÁNKY
KARLOVARSKÝ KRAJ?

VOLEJTE 242 450 505
Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

I nformace

z úřadu
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Bruselské okénko

Komisaři prověřili činnost bruselského zastoupení
Prověřit funkci nově zřízeného
zastoupení Karlovarského kraje
v Bruselu v Pražském domě na
Avenue Palmerston se v rámci
pracovní cesty vydala část členů
komise pro vnější vztahy vedená
předsedou Václavem Veselým.
„Náš regionální reprezentant
Werner Hauptmann nám celé
zázemí představil a diskutovali
jsme i o jeho činnosti v hlavním
městě Evropské unie a užitku
zastoupení pro náš kraj,“ říká
Václav Veselý.

modernizace regionálního letiště a odborného zázemí hejtmanovi poslankyní paní Constanze Krehl.
v Olšových Vratech,“ vypočítává pro výkon jeho mandátu jako Mohli bychom dále pokračovat,
člena Výboru regionů.
nicméně kontakty na stranu nejeúspěchy Veselý.
nom našich německých sousedů
Hlavní je tok informací
Posílily kontakty
začínají vždy obyčejnými lidskýs Německem
Ten však vidí i další hlavní cíle
mi setkáními a schopností domluNávštěvy členů komise pro vněj- vit se společnou řečí, a to myšlebruselského zastoupení. Především mezi ně patří informování ší vztahy se na pozvání částečně no nejenom symbolicky,“ dodává
představitelů kraje a zaintereso- zúčastnil také pověřenec pro EU V. Veselý.
vaných veřejných a privátních vlády Horních Frank pan Ralph
Členové komise vnějších vztasubjektů o politickém vývoji Pültz. Zrcadlový kolega z vládního hů se ke konci své návštěvy
v EU s pohledem především na prezidia Chemnitz pan Norbert v Bruselu shodli na tom, že zřípolitiku regionálního rozvoje. Tautz se bohužel omluvil.
zení zastoupení Karlovarského
„Oba pánové jsou našimi prio- kraje bylo šťastnou myšlenkou
Navazování a údržba kontaktů
s institucemi EU, jakož i s jinými ritními kolegy z obou stran hranic a Werner Hauptmann odvádí
významnými osobnostmi a sub- s Německem. Podařilo se mi velmi dobrou práci v barvách
navázat staronový kontakt s dlou- našeho regionu.
jekty zastoupenými v Bruselu.
MARKÉTA LADMANOVÁ
holetou saskou evropskou

Zastoupení přináší zisk

Zázemí i pro hejtmana

vislosti jako kraj v letech 2007 až
2013 na onu už mnohokrát prezentovanou zhruba jednu miliardu korun ročně ze zdrojů EU.

S lovo zastupitele
Vážení čtenáři,
prvního ledna 2007 vstoupil
v platnost nový zákon o sociálních službách. Čekali jsme na něj
12 let. Účastnila jsem se prvního
připomínkového řízení již v letech
1995 a 1996.
Je to moderní a dobrý zákon.
Přináší řadu novinek, se kterými
se musíme naučit pracovat.
Převratná je filozofie financování sociálních služeb. Zákon zavádí „Příspěvek na péči“. Jeho příjemcem je přímo uživatel sociální
služby, který potřebuje pomoc
druhé osoby při péči o vlastní
osobu a zajištění soběstačnosti. Příjemce příspěvku si sám rozhodne, u koho si potřebnou službu objedná, a přípěvek je určen k jejímu
financování. Příspěvek je hrazen ze státního rozpočtu a jeho využití
podléhá kontrole. V minulosti obdržely dotaci organizace, které
sociální službu poskytovaly. Nyní si musí nastavit stránku svých příjmů podle zájmu klientů. Výše dotace organizacím se díky zavedení
příspěvku výrazně snížila. Příspěvek na péči dává do rukou uživatelů nástroj, kterým mohou ovlivnit nabídku sociálních služeb. Na
poptávku pak musí reagovat poskytovatelé služeb.
Zákon také jasně vymezuje typy zařízení sociálních služeb, okruh
služeb, které jsou zařízení povinna poskytovat. Tak jako ve zdravotnictví i v sociálních službách jsou podle nového zákona organizace
povinny se registrovat u krajského úřadu.
Uvedení nového zákona do praxe klade vždy velké nároky na
všechny, kterých se týká. Na úředníky obecních úřadů, na poskytovatele i na uživatele služeb. Záleží na každém z nás, zda bude hledat
klady a výhody nové normy, či zda bude jen zdůrazňovat zápory.
Vždy musíme mít na zřeteli především zájem těch, kteří sociální
službu potřebují. A to nový zákon splňuje.

Dále potom bylo uznávacím dopisem potvrzeno uvolnění 700 tisíc
eur z takzvaných Norských fondů
na velmi potřebnou III. etapu

„Opomenout nesmíme ani zajišťování a zpracovávání pro region
relevantních aktuálních informací, vyhledávání příležitostí a napomáhání kraji v posilování jeho
pozice na evropské scéně a v integraci do struktur EU,“ míní Václav Veselý. V neposlední řadě patří
do povinností bruselského zastoupení i poskytování organizačního

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ ZÁMĚRU
„PRODEJNA PLUS,
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ“
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný
v procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, oznamuje, že
bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení
záměru „Prodejna PLUS, Františkovy Lázně“.
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Spojení s motorovým pohonem na dálkové ovládání = maximální komfort.

NAVŠTIVTE NÁŠ VÝROBNÍ AREÁL

Jsme tu pro vás volejte:
Radek Šoltész:
775 200 003
Petr Fiala:
775 200 004
Michal Jílek
608 200 525
www.kalibra.cz
Hroznětínská 183, KARLOVY VARY–OTOVICE, Tel. 353 505 515

SC-70998/1

To čistě v řeči čísel znamená
pro Karlovarský kraj nemalý
finanční přínos. „Pokud věc zredukujeme jenom na peníze, tak
lobbingem krajských zastoupení
při vyjednávání o výši alokací pro
Regionální operační programy,
rychlým zpracováním informací
a předáním podkladů pro jednání
Asociace krajů ČR s ministerstvem pro místní rozvoj a s konečným navýšením podílu ze 13 na
17 procent dosáhneme v této sou-

Jedná se o novostavbu prodejny potravin a přilehlých
parkovacích ploch (124 parkovacích stání). Areál bude
dopravně napojen na silnici první třídy I/64 (směr Aš–
Cheb). Při provozu se počítá se 30 pracovníky ve dvou
směnách. Stavba je situována v katastrálním území Horní
Lomany, město Františkovy Lázně.
Stavba by měla být zahájena v květnu 2007
a dokončena v prosinci 2007. Oznamovatelem
je společnost TMIS, s.r.o., Praha.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na Městském úřadě Františkovy
Lázně. Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději
do 30. ledna 2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje.

MGR. ELLEN VOLAVKOVÁ (ODS)

Kraj vydal unikátní knihu o památkách
Publikaci Památky Karlovarského kraje – koncepce památkové péče v Karlovarském kraji
autorů Karla Kuči a Lubomíra
Zemana slavnostně pokřtili hejtman Josef Pavel, náměstek Jiří
Behenský spolu s oběma autory
v Rytířském sále loketského
hradu. Kniha popisuje současný
stav památek v regionu.
Zpracování knihy s téměř 900
stránkami na křídovém papíře
vyplynulo z potřeby kraje, který

vidí ochranu kulturního dědictví
v návaznosti na
jeho význam pro
rozvoj cestovního ruchu jako
jednu ze svých
priorit. Podle
hejtmana Josefa
Pavla mělo na
památky v regionu neblahý
vliv to, že byl

na hranici železné
opony.
„Mnoho památek
padlo za oběť tomu,
že jsme byli pevnou
hrází socialismu,“
poznamenal hejtman. Jak ale řekl,
kraj se snaží ve
spolupráci s obcemi, ale také církvemi a v neposlední
řadě

s památkáři co nejvíce z historického dědictví zachránit. Celkové
náklady na pořízení publikace
činí 1,4 milionu korun, které ze
svého rozpočtu zaplatil Karlovarský kraj. Kniha vychází v nákladu tisíc kusů a vzhledem k jejímu
rozsahu, mapovým a fotografickým podkladům, byla její cena
stanovena na cca 1400,- Kč.
K dostání bude v Krajské knihovně v Karlových Varech.

SC-70986/1

(RED)

„Karlovarský kraj chce touto
aktivitou urychlit vyřízení žádostí těm, kdo usilují o obnovu kulturní památky nebo objektu
v památkově chráněném území.
Zamýšlí-li vlastník kulturní
památky provést například údržbu, rekonstrukci, restaurování
nebo jinou úpravu, je povinen si

předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, a jde-li
o národní kulturní památku,
závazné stanovisko krajského
úřadu. Jedním z podkladů,
které příslušný orgán k vydání
stanoviska potřebuje, je vyjádření odborné organizace památko-

vé péče. Ta ale nemá na rozdíl
od dotčených správních orgánů
stanovenou žádnou lhůtu,
dokdy by měla písemné vyjádření vydat. Krajský úřad musí
proto v řadě případů prodlužovat lhůty k vyřízení žádosti,“
vysvětluje hejtman Josef Pavel.
Karlovarský kraj navrhoval
úpravu, která dává správnímu
orgánu možnost rozhodnout ve
věci i bez písemného vyjádření
památkářů, pokud své vyjádření
nedodají ve lhůtě 20 pracovních
dnů od doručení žádosti o jeho

vypracování. „Vláda rozhodla
o prodloužení krajem navrhované lhůty na 30 pracovních dní.
To byla jediná změna v materiálu
Karlovarského kraje. Návrh pak
postoupila Výboru pro vědu,
vzdělávání, kulturu, mládež
a tělovýchovu, který se jím bude
zabývat 17. ledna 2007. Poté, co
výbor ustanoví zpravodaje pro
předložení návrhu kraje poslanecké sněmovně, bude návrh zařazen na program jednání,“ uzavírá
hejtman Pavel.

www.kr-karlovarsky.cz

(LAM)

SC-71005/1

Iniciativa radních pomůže změnit zákon
Pomoci vlastníkům kulturních památek s urychlováním vyřizování žádostí o jejich rekonstrukci se rozhodl Karlovarský kraj.
Jeho zákonodárnou iniciativu už projednala vláda a návrh se
souhlasem podstoupila Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu,
mládež a tělovýchovu.

I nformace

KARLOVARSKÝ KRAJ

Milovníci kol projedou celý region
Kraj chce získat obce
Pro realizaci záměru chce kraj
získat i města a obce. „Naší představou je, že by se mohly obce
podílet zhruba 30 až 40 miliony
korun. Dalším možným zdrojem
je dotace od ministerstva financí
ve výši přibližně 18 milionů korun
a zbytek by zaplatil kraj,“ uvedl
první náměstek hejtmana Jan
Zborník. Kraj bude nyní v první
řadě jednat se všemi vlastníky
pozemků, po nichž trasy cyklostezek povedou. Po dokončení projektu by měly být vybrané úseky
cest převedeny bezplatně obcím,
které by se o ně staraly.

Délka tras dosáhne
150 kilometrů
na páteřní trase kolem Ohře, a to
mezi Karlovými Vary, Loktem
a Sokolovem. Další úseky cyklostezek staví samostatně města
a obce. „Důležité je jejich propojení, protože stezky, které nemají
kvalitní propojení s ostatním regionem, nemají velký význam,“
dodal náměstek Zborník.

Náklady překročí půl
miliardy
Vybudování páteřní cyklostezky bude stát zhruba 530 milionů
korun. Kraj připravuje podklady
k tomu, aby mohl požádat o dotace na projekt Evropskou unii.
Vedení kraje nepředpokládá, že

by bylo z časových důvodů
možné požádat o finanční podporu z EU už v rámci první výzvy
regionálního operačního programu zhruba v polovině příštího
roku. „Byl bych ale rád, kdyby se
to povedlo už v roce 2008,“
upřesnil Jan Zborník.
MARKÉTA LADMANOVÁ

Starostům se otevřela cesta k dotacím
O příspěvky z Programu obnovy venkova mohou do 28. února 2007 žádat obce a mikroregiony Karlovarského kraje. V letošním roce
bylo vypsáno celkem pět dotačních titulů.

1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
2. Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování
veřejné zeleně
3. Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba
cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného
osvětlení
4. Příprava projektů pro získávání finanční podpory
5. Integrované projekty venkovských mikroregionů

lovarského kraje. Je vyhlašován každoročně od roku 2004 odborem
regionálního rozvoje. Za dobu svého trvání prokázal, že nezůstává
nic dlužen svému názvu a je skutečně programem, který napomáhá
obnově venkova.
„V letech 2004 až 2006 bylo na příspěvcích rozděleno celkem více
než 52 milionů korun. Jen v roce 2006 bylo podáno 167 žádostí
o příspěvek, uspokojeno bylo 105 z nich a rozdělit se tu podařilo celkem 21 milionů korun. V letošním roce se počítá se zhruba stejnou
částkou,“ dodává J. Zborník.
„Žadateli o příspěvek z dotačního titulu 1-4 mohou být obce KarCelé znění pravidel pro poskytování příspěvků a hodnocení žádolovarského kraje, které nemají k 1. 1. 2007 více než 2 000 obyvatel. stí Programu obnovy venkova 2007 a formulář žádosti o příspěvek je
O poslední uvedený titul se mohou ucházet mikroregiony,“ vysvět- k dispozici na internetových stránkách https://www.kr-karlovarluje náměstek hejtmana Jan Zborník.
sky.cz/kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/.
(LAM)
Program obnovy venkova je tradičním dotačním programem Kar-

Děti, ženy, rodiny či staří
lidé, ohrožovaní násilím především od svých nejbližších, by
měli najít útočiště v sokolovském Intervenčním centru.
To vzniká na základě nového
zákona o sociálních službách,
který stanoví krajským úřadům
povinnost koordinovat poskytování služeb osobám, jejichž
práva a zájmy jsou ohroženy
trestnou činností jiné osoby.
„Karlovarský kraj na základě
této nové povinnosti zřídil Intervenční centrum v rámci organizační struktury jedné ze
svých příspěvkových organizací,
a to Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově,“ říká
radní kraje Ellen Volavková.
Sokolovské centrum zahájilo
činnost 1. ledna 2007. „Jeho úkolem je poskytovat sociální péči
osobám, zejména rodinám a
dětem, starým občanům, kteří

KRAJ HOSPODAŘÍ S VYŠŠÍM ROZPOČTEM
Vyrovnaný rozpočet, jehož příjmová i výdajová část je více než
1,7 miliardy korun, má pro letošní rok Karlovarský kraj. Rozpočet
na rok 2007 je zhruba o 4,4 desetiny procenta vyšší než vloni.
Podle náměstka hejtmana Jiřího Červenky nejvíce
peněz kraj investuje do první etapy rekonstrukce
a dostavby Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech za 25 milionů korun
a nákupu pěti nových sanitek za téměř
16 milionů korun. Sanitky budou sloužit
výjezdovým stanovištím ve
Žluticích, Horním Slavkově, Aši, Nejdku
a Karlových Varech.
LAM)

inzerce

Nemusíte chodit do banky!!!
PŮJČKY – od 20 000 do 200 000 Kč, bez ručitele
PŮJČKY I PRO DŮCHODCE DO 75 LET
kontaktujte MOBILNÍHO BANKÉŘE –
PŘIJEDE ZA VÁMI!!!

Hrozící nedostatek vody řeší i kraj

tel.: 721 83 94 83,

znamená, že v těchto oblastech
nebude možné umisťovat stavby
technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného – ne místního
významu. V lokalitách nebude
rovněž možné budovat stavby
a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů
a další stavby, zařízení a činnosti,
které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v přeÚzemní ochrana zabrání hradním profilu nebo nepříznivě
ovlivnit využití plochy zátopy,
stavbám
a to jak samotnou stavbou, terénNa vytipované lokality se bude ními úpravami, tak jejich provovztahovat územní ochrana. „To zem. Příkladem mohou být

innoka@seznam.cz

inzerát vystřihněte a uschovejte

Naše planeta prochází již několik desetiletí postupnou klimatickou změnou. Globální oteplování Země a obcí tento materiál připomínzpůsobí ve střední Evropě podle odborníků vznik výrazně suššího klimatu. To bude mít vliv na snížení kovat.
„Zástupci Karlovarského kraje
zásob pitné vody. Proto je třeba už dnes připravit pro budoucí generace možnost vytvoření nádrží na
požadovali, aby byly v Plánu
akumulaci povrchových vod.

Ministerstvo
zemědělství
zapracovalo do Plánů hlavních
povodí téměř 200 lokalit v naší
republice, které by se v případě
nutné potřeby pitné vody mohly
zatopit. V Karlovarském kraji se
jedná o 12 lokalit, z toho 2 jsou ve
vojenském prostoru. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že
nedostatek vody bude třeba řešit
v horizontu let 2030–2050.

jsou ohroženi násilným chováním ze strany blízkých osob
nebo osob, které s nimi žijí ve
společném bytě nebo domě,“
vysvětluje Ellen Volavková. Služba je určena každému, kdo se
ocitl v krizi. Bude ji zajišťovat
koordinátor – sociální pracovník, jenž poskytne odbornou
sociálně právní pomoc ohroženým a zkoordinuje spolupráci
mezi dalšími navazujícími službami sociální sítě v regionu.
Dostupnost služby je zajištěna v
pracovních dnech od 8 do 16
hodin, mimo tuto dobu funguje
nepřetržitá pohotovostní služba
na telefonu. Sídlo intervenčního
centra je na adrese:
Sokolov, Rokycanova č.
1756, budova polikliniky,
předposlední patro.
Telefon/fax: 352 308 349
E-mail: intervencni@centrum.cz

hlavních povodí uvedeny jako
skládky nebezpečných odpadů či územní rezerva pouze čtyři lokaodkaliště,“ vysvětluje radní kraje lity: Chaloupky, Dvorečky, Mnichov a Broumov. Tyto čtyři lokaLuboš Orálek.
lity nejsou ve významném střetu
Lokality budou součástí s civilizačními faktory a ani
žádná z dotčených obcí nezaujala
územního plánu
negativní stanovisko,“ uvádí
Všechny tyto lokality budou Luboš Orálek. Ostatní lokality navrženy k zapracování do územ- Rotava, Skřiváň, Tuřany, Rájec,
ního plánu velkého územního Poutnov a Háje jsou doporučovácelku Karlovarského kraje. ny krajem pouze jako lokality
V prvním pololetí příštího roku evidované. Kyselka a Hlubocká
budou na toto téma probíhat dis- pila se nacházejí ve vojenském
kuse se zástupci obcí dotčených prostoru Doupovské vrchy
území. Před konečným schvále- a jejich další osud záleží na vyjáním plánu formou usnesení dření ministerstva obrany.
vlády budou moci zástupci měst

Výrazné
množstevní slevy!
Možnost splátkového prodeje

Voda je ve veřejném
zájmu

DAVID HRDINA

www.kr-karlovarsky.cz

SC-70999/1

Plány oblastí povodí by měly
být schvalovány v roce 2009.
„Zástupci Karlovarského kraje si
uvědomují závažnost rozhodnutí,
že některá území nebudou moci
vlastníci využít podle svého uvážení. Dostatek vody je ale ve veřejném zájmu. Odbor životního prostředí a zemědělství navíc zadá
v příštím roce studii, která by
měla napomoci při rozhodování
i diskusi s veřejností, zda je navržené lokality skutečně potřeba
územně chránit, a zda dle klimatologických modelů zajistí dostatečnou zásobu vody,“ dodává
Luboš Orálek. Předpokládá se, že
zpracovatelé studie budou zohledňovat i nové nádrže vzniklé zatopení jam po těžbě hnědého uhlí.

podrobnosti nabídky na www.kalibra.cz

přijmeme pro nový hotel
pracovníky na pozice:
Sales & Marketing Manager
Požadujeme: Praxi v oboru • Znalost AJ + NJ

Sales representative se zaměřením na prodej
přes internet
Požadujeme: • Znalost AJ + jednoho dalšího jazyka
• Velmi dobrá znalost práce na PC
Kontakt: Eden Group, a. s., Na Vyhlídce 50, 360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 236 391, 352 539 217, E-mail: pavlickova@edengroup.cz,
www.edengroup.cz

SC-70997/1

„Pro některé úseky jsou už
hotové studie nebo projekty, další
je ještě třeba dopracovat. Vše by
mohlo být připraveno do roku
2008 a v roce 2009 by mohly začít
vlastní práce. Délku všech tras
postavených v rámci projektu
odhaduji zhruba na 150 kilometrů,“ vysvětlil Jan Zborník. Nyní
už jsou dokončeny některé úseky

Oběti násilí najdou útočiště
v Intervenčním centru

SC-71004/1

Už v roce 2013 by se mohli milovníci jízdy na kole prohánět v Karlovarském kraji po páteřní cyklostezce. V rámci krajského projektu Cyklodoprava se plánuje především dostavba hlavní trasy podél řeky Ohře mezi Chebem, Sokolovem, Karlovými Vary a hranicí Karlovarského
a Ústeckého kraje. Na ni mají být napojeny další vybrané trasy.

z kraje

✁
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Starosty potěšila výše dotací
Setkání starostů měst a obcí spolu s hejtmanem Karlovarského kraje se před koncem roku už podvanácté uskutečnilo v kongresovém sále
hotelu Thermal. Z celého regionu se tu sešlo devadesát představitelů obcí. Řada z nich byla po komunálních volbách na této akci poprvé,
a měli tak možnost seznámit se se svými kolegy.

Setkání zahájil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. Ve svém
projevu se zaměřil na objem dotací, které může Karlovarský kraj
obcím poskytnout. „Celkem uvolníme více než 63 milionů korun.
Obce mohou žádat o podporu například na správu a údržbu cyklistických komunikací, hospodaření v lesích, kulturní akce či obnovu
památek,“ uvedl hejtman.
Na pracovním jednání vystoupili s důležitými tématy také radní
kraje. Kamil Řezníček seznámil starosty a zástupce obcí s operačním
programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci
budou moci žadatelé zíkávat evropské dotace v novém programovacím období na léta 2007 až 2013. O problematice vodního hospodářství a plánovaných vodních nádržích v regionu hovořil radní kraje
Luboš Orálek.
Hostem tradičního setkání starostů s vedením kraje byl například
Petr Janoušek, který přednášel o bezdomovectví v Karlovarském
kraji, či ředitel Západočeské správy Policie České republiky Antonín
Moltaš. Tématem jeho příspěvku byla bezpečnost v regionu. Další
setkání starostů s vedením kraje se plánuje na červen letošního
roku.
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Ve Slavkově vybudují mlýnici
Nový průmyslový objekt na mletí živců by měl vyrůst na jihozápadním okraji města Horní Slavkov, poblíž věznice.

„Krajský úřad Karlovarského kraje má za povinnost zveřejnit,
že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení záměru
Mletí živců Horní Slavkov,“ vysvětluje ředitel úřadu Roman Rokůsek.
Do prostoru úpravny bude nákladními automobily navážen
drcený živec, křemičitý písek a keramické střepy. Surovina se
vysuší, smíchá, semele a po průchodu celou technologickou linkou bude přeměněna na jemný prášek. Produkt bude odvážen
k cílovým odběratelům, výrobcům sanitární keramiky. „Kapacita
mlýnice má být 40 tisíc tun za rok, zastavěná plocha přesáhne tisíc
metrů čtverečních. Fungovat by tu měl celoroční trojsměnný provoz s deseti pracovníky na směnu. Vzdálenost obytné zóny je jeden
kilometr,“ doplňuje nezbytné údaje R. Rokůsek. Stavba by měla být
zahájena v prvním čtvrtletí letošního roku a dokončena za 9 měsíců. Oznamovatelem je společnost KMK Granit, a.s., Krásno.
Zpracované oznámení záměru je k nahlédnutí na Krajském
úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a na Městském úřadě Horní Slavkov. Vyjádření k oznámení je
možné zaslat nejpozdji do 30. ledna 2007 na Krajský úřad Karlovarského kraje.
(LAM)

(AFI)

Bochovská průmyslová zóna zaměstná desítky lidí

Hejtman ocenil
Pečovatelku roku

Areál pro výstavbu vybraných průmyslových a skladovacích provozů vznikne
v Bochově. Stavba by měla být zahájena
v roce 2008, dokončení se plánuje na rok
2010. Jde o zhruba 7 hektarů zasíťované
a komunikačně propojené plochy připravené
pro budoucí výstavbu.

Při orientačním 40procentním zastavění
zde může postupně vzniknout asi 25 tisíc
metrů čtverečních průmyslových a skladovacích hal. Uplatnění zde najde několik desítek zaměstnanců. Krajský úřad Karlovarského kraje oznámil, že záměr Průmyslová zóna
Bochov nebude dále posuzován dle přísluš-

Hasiči začnou spolupracovat
Dokončení ze strany 1

Smlouva bude mít oboustranný charakter, a pomoc tak bude
vzájemná. Hasiči by ji mohli uzavřít do konce ledna.
Díky dohodě se výrazně zkrátí
dojezdové časy vozidel záchranářů nejen k požárům, ale například i k automobilovým nehodám.

ného zákona. Se závěrem zjišťovacího řízení
je možné se seznámit na webových stránkách Karlovarského kraje, na úředních deskách obce Bochov a Karlovarského kraje
a na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
(AFI)

Dopravci získali nové smlouvy

Velmi cenná bude dohoda
třeba pro Boží Dar a německý
Oberwiesenthal. Obě města od
sebe dělí jenom několik minut
jízdy. Němečtí hasiči mohou být
na české straně do pěti minut,
nejbližší česká stanice profesionálních hasičů je přitom až v půl
hodiny vzdálených Karlových
(LAM)
Varech.

Můžete se vzdělávat zadarmo!

Oceněná Alena Riedlová pomáhá lidem od svých osmnácti let.
Foto archiv

Titul Pečovatelka roku 2006
a Pamětní list za mimořádný přínos v oblasti sociálních služeb
předal na posledním jednání krajských zastupitelů v závěru loňského roku hejtman Josef Pavel
pečovatelce Aleně Riedlové.
Oceněná žena v oboru pracuje
od svých 18 let. V současné době
působí v Domově důchodců
v Kynšperku nad Ohří. Hejtman
Josef Pavel ocenil její dlouhole-

tou práci ve prospěch ostatních.
„Přeji vám mnoho dalších profesních a osobních úspěchů,“ uvedl
hejtman Pavel.
Prestižní cenu udělila Aleně
Riedlové Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko křesťanské pomoci v Praze.
V letošním roce bylo nominováno celkem 41 pracovníků z celé
republiky. Z nich bylo vybráno
(AFI)
deset nejlepších.

Zapojit se do projektu Příprava lektorů a konzultantů pro podporu
konceptu učící se organizace mohou všichni zájemci z Karlovarského kraje. Tato příležitost, určená jednotlivcům, vzdělávacím a poradenským firmám a ostatním organizacím, nabízí způsob, jak zavést
do své firemní praxe principy moderace, koučování a systematické
práce se znalostmi. „Cílem programu je poskytnout účastníkům
osvojení si základních principů a postupů poradenské práce, naučit
je více o tvorbě znalostí a o praktickém využití konceptu učící se
organizace,“ říká koordinátorka projektu Jarmila Fryntová ze společnosti Jaseka. Projekt podle ní představuje jedinečnou příležitost,
jak zvýšit svoji konkurenceschopnost bez nároků na investice a
finanční prostředky. Účast v tomto vzdělávacím programu je bezplatná (s výjimkou organizací, které již čerpají podporu vyšší než „de
minimis“ z prostředků EU).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky. Evropský sociální fond – rovné
příležitosti pro všechny – napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou
podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských
zdrojů.
V programu se setkáte se zajímavými lidmi ze svého kraje, objevíte
nové zdroje znalostí a budete se inspirovat pro svoji další práci.Uzávěrka přihlášek zájemců o účast v projektu je 26. 1. 2007. Bližší informace získáte na adrese info@jaseka.cz. Jaseka, s.r.o., Jinonická 80,
(LAM)
150 00 Praha 5, tel.: 257 290 406, mobil 777 333 777.

Dokončení ze strany 1

ČD dostanou od kraje na jeden
vlakový kilometr na šesti tratích
62,26 koruny. Výjimkou jsou jen
tratě z Chebu do Hranic
a z Chebu do Lubů, kde bude
kompenzace 50 korun.
„Firma Viamont dostane na
trati ze Sokolova do Kraslic na
jeden kilometr 92,55 koruny. Na
regionální železnici z Karlových
Varů do Mariánských Lázní to
bude 64,63 koruny,“ uvedl
náměstek hejtmana Jan Zborník.
Karlovarský kraj jako první
v České republice začal koncem
roku 2005 s výběrovými řízeními
na provozování regionálních
železničních tratí. Mezi hlavní

kritéria přitom zařadil zkvalitnění používaných souprav. To je
také jedním z důvodů prodloužení smluv o čtyři roky.
„Chceme, aby firmy měly větší
jistotu a dále investovaly do vozového parku,“ dodal Jan Zborník
Viamont, který provozuje
v Karlovarském kraji dvě železnice, se vydal cestou pronájmu
moderních vlaků RegioSprinter
od smluvního partnera, německé společnosti Vogtlandbahn.
České dráhy využívají vlaky
Regionova a soupravy Desiro,
které se objevují se mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi
a také na trati mezi Karlovými
(HAD)
Vary a Potůčky.

Problematické umístění nádrží rada prozatím odložila
O lokalitách, v nichž by se měly vytvářet nové nádrže na zadržování vody v krajině a souvisejících problémech jednala na zasedání
komise pro životní prostředí a zemědělství Rady asociace krajů.
Schůzka se uskutečnila 4.–5. ledna, tentokrát v Plzeňském kraji.
„Kromě návrhů změn některých zákonů, například zákona
o ochraně přírody a krajiny nebo o posuzování vlivů na životní prostředí, jednala komise i o velmi ožehavém a mediálně prezentovaném tématu vytváření nových nádrží na zadržování vody v krajině
v České republice,“ informuje člen komise a radní kraje pro oblast
životního prostředí Luboš Orálek s tím, že schválení lokalit, kde by
měly být vybudovány nádrže na vodu, se odkládá.
„Celou koncepci navržení lokalit pro akumulaci vody v krajině by
si měly vytvořit kraje podle svých potřeb ve shodě s dotčenými obcemi a vlastníky pozemků. Ministerstvo zemědělství musí připravit
zásady pro poskytování náhrad za omezení využívání pozemků
v těchto lokalitách pro jejich vlastníky a stanovit postup, který orgán
a co bude v jednotlivých fázích schvalovat,“ dodává Luboš Orálek.
Komise jednala také o financování vodohospodářské infrastruktury z Fondu soudržnosti a zavádění systému Natura 2000 včetně
dotačních titulů v této oblasti.
Komise zasedá pravidelně již druhé funkční období v intervalu 2–
3krát ročně v jednotlivých krajích. Členové komise řeší nejen problémy legislativní, financování ekologických a zemědělských investic a rozvoje obcí, ale zvou i představitele jednotlivých ministerstev
k diskusi a konzultaci témat, která jsou v krajích aktuální.
(AFI)

www.kr-karlovarsky.cz
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KARLOVARSKÝ KRAJ
SIMPLY CLEVER

50 %
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50 %

potom
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ROZHODNOUT SE PRO VŮZ
FABIA JE TEĎ TAK SNADNÉ.

Mimořádná inzertní příloha

SVĚTLÝ
NEBO
TMAVÝ?
VYBRAT INTERIÉR BUDE TO NEJTĚŽŠÍ

Pořídit jej totiž můžete za polovinu
ceny a zbytek doplatit až za rok.
Třeba i prostřednictvím leasingu nebo
úvěru. Pokud se rozhodnete například
pro vůz Fabia Classic v základní výbavě, stačí Vám jen 133 000 Kč. Nabídka
se vztahuje na všechny modely Fabia.
Užijte si přemýšlení o detailech!
Akce platí do vyprodání zásob,
a proto nás navštivte co nejdříve.
Těšíme se na Vás.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

Pobytové zájezdy • Poznávací zájezdy
• Last Minute • Lyžařské zájezdy
• Eurovíkendy • Cestovní pojištění
Měsíčník
jsou ideální noviny pro představení Vaší cestovní
kanceláře občanům Karlovarského kraje !!!

Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz
Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Termín zveřejnění: 19. února 2007
Uzávěrka: 8. února 2007
Informace a objednávky:
Roman Zápolský
tel./fax: 353 549 133,
mobil: 777 193 779
e-mail: vary@consultants.cz

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz
Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax: 354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Vychází v bezkonkurenčním nákladu 132 000 výtisků

SLEVA na INZERCI
CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831-32
Fax: 355 329 810
e-mail: autosalon.skoda@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Mariánské Lázně 353 01
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o.
Plzeňská 608/17
Tel./fax: 354 624 263
e-mail: info@a2000.cz
www.autospektrum.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz

www.ceskydomov.cz

SC-70984/1

www.kr-karlovarsky.cz

SC-70985/1
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Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejců vozů Škoda:

I nformace

z kraje
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Představujeme příspěvkové organizace ve zdravotnictví

Krajský dětský domov pro děti do 3 let
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Zákazníci ocenili podnikatele

Krajský dětský domov pro děti do 3 let je jednou z mnoha příspěvkových organizací Karlovarského kraje. Je zařízením poskytujícím dětem
ústavní, léčebnou, rehabilitační zdravotní péči a dále ústavní sociální péči pro mentálně postižené. Pobočky zařízení jsou v Aši a Karlových Varech. Ředitelem dětského domova je MUDr. Miroslav Rákos. Počet zaměstnanců v organizaci je 125, z toho 2 lékaři. Kapacita
domova je přitom 180 lůžek.

„Dětský domov se stará o děti od narození
do tří let, jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních
a kterým nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí,“ vysvětluje radní pro oblast
sociálních služeb Ellen Volavková. Zařízení
také poskytuje ústavní výchovnou péči
dětem od tří do osmnácti let s těžkým tělesným a dušením poškozením a zajišťuje ústavní péči pro mentálně postižené občany.

„Ženy tu samožejmě mají kvalitní stravování
s dostatkem potřebných živin a vitaminů pro
matku i plod, pravidelné lékařské prohlídky,
sociálně-právní ochranu s vyřízením všech náležitostí týkajících se osvojení dítěte v co nejkratší době. Matky jsou přijímány do zdravotnického zařízení na vlastní žádost,“ informuje radní
pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský.
Pokud se sami ocitnete v situaci, kdy
budete potřebovat pomoc (nebo o takové
ženě víte), kontaktujte Krajský dětský
domov v Aši na telefonních číslech:
Vracejí děti do rodin
354/525688, 736/612474. Odborníci vám
Hlavní náplní činnosti Krajského dětského nabídnou pomoc, případně poradí, kam a na
domova pro děti do 3 let je pomoci všem dětem, koho se obrátit.
které se ne vlastní vinou dostaly do tohoto zařízení, aby se v co nejkratší době mohly vrátit do
Otevřená náruč
přirozeného prostředí, tedy do rodiny. V přípaProjekt Otevřená náruč byl zahájen z popudě, že rodiče spolupracují a mají zájem, tak do
vlastní rodiny, v ostatních případech do náhrad- du Občanského sdružení Člověk hledá človění rodinné péče (adopce, pěstounská péče). ka a za spolupráce s Nadací Terezy Maxové.
„Každoročně je do zařízení v Aši a Karlových Akce začala v roce 2003. Na doporučení
Varech přijímáno více než 100 dětí a minimálně Nadace Terezy Maxové bylo založeno občanstejnému počtu dětí se podaří najít náhradní ské sdružení DOMŮ!, které má za úkol
pokračovat v projektu Otevřená náruč a přírodinu,“ říká E. Volavková.
padně vyvíjet i další aktivity, kterou budou
sloužit dětem. Po dobu trvání této jedinečné
Utajené porody
akce navštívilo zařízení více než 200 prověřeDětský domov se podílí na dvou unikát- ných dobrovolníků, řada z nich si do dětskéních akcích, a to na aktivitě Utajené porody ho domova našla cestu opakovaně.
a Otevřená náruč. V roce 1997 byla zahájena
akce nazvaná Utajené – diskrétní porody.
Dobrovolníci jsou vítáni
Cílem projektu je nabídnout těhotným
Domov nabízí dobrovolníkům ubytování
ženám alternativu řešení těžké životní situace. Poskytnout komplexní péči těhotným a především prostor pro naplňování hlavního
matkám, které chtějí své dítě po porodu cíle této akce: alespoň na víkendy posílit
nabídnout do náhradní rodinné péče. Těmto počty personálu na jednotlivých odděleních
ženám je zajišťováno ubytování ve značné tak, aby mohla být jednotlivým dětem
vzdálenosti od místa bydliště a zároveň je jim poskytnuta individuální péče a aby i děti
garantováno utajení všech údajů, které se mohly poznat, jak funguje svět mimo zdravotnické zařízení. „Zhodnocení naprosto
organizace dozvídá při příjetí matky.

jasně ukazuje pozitivní dopady na psychomotorický vývoj dětí. Přijímají úkolové situace mnohem klidněji, s větším zájem. Pracují
a hrají si vytrvaleji, jsou koncentrovanější,
zvídavější. Vše se pak projevuje i v úrovni
rozvoje aktivní i pasivní slovní zásoby,“ podotýká radní Volavková.

Kraj investuje miliony
V průběhu roku 2006 proběhly dvě
významné investiční akce. První byla výměna prádelenské technologie v budově v Aši,
druhou výměna oken a dveří tamtéž. Na obě
investiční akce byla z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnuta částka ve výši 3,3 milionu korun. Také provoz zařízení je financován
z krajského rozpočtu.

Pomáhají i sponzoři
Významnou úlohu při zlepšování vybavení
zařízení hraje spolupráce se sponzory. „Je
velmi pozitivní, že do tohoto zařízení si našla
cestu celá řada sponzorů z ČR i zahraničí.
Díky jim bylo vybaveno oddělení pro těžce
postižené, nepohyblivé děti nejnovější technikou, která ulehčuje těmto dětem pobyt
v zařízení a zaměstnancům jejich těžkou
práci,“ upozorňuje Jiří Mutinský.
Jedná se o výškově nastavitelné postele
s matracemi zabraňující proleženinám, výškově nastavitelné přebalovací stoly a vany,
závěsné zařízení Roomer, které umožňuje
jednoduchou manipulaci s nepohyblivými
dětmi. Byla zakoupena řada přístrojů, které
umožňují lepší diagnostiku a léčbu řady onemocnění. Sponzoři pomáhají při zajištění
dárků na Den dětí, Mikuláše, Vánoce a při
oslavách narozenin.

Jednou z oceněných je Marie Hrivňáková, která obchoduje
s potravinovými doplňky a zdravou výživou.
Foto archiv

Oceněním Sdružení českých spotřebitelů Spokojený zákazník
Karlovarského kraje, vyhlašovaným Sdružením českých spotřebitelů, se příští dva roky může chlubit desítka podnikatelů v regionu. Ti převzali začátkem letošního roku cenu z rukou hejtmana
Josefa Pavla.
„Ocenění vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje
služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně
závaznými platnými právními předpisy, ale při poskytování služeb či
při uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a nadstandardně poskytuje své služby
s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům. Při udělení ceny bylo komisí ustavenou sdružením přihlédnuto i k tomu, jakou image má firma jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy,“ vysvětluje hejtman Pavel. Podrobnosti jsou uvedeny na www.regio.cz/spotrebitel.
(HAD)

DAVID HRDINA

Absolventy čeká náročný rok
Na mimořádně náročný rok, kdy vstupuje v platnost nový zákon o sociálních službách, se ve čtyřměsíčním odborném kurzu připravovali sociální pracovníci z Karlovarského kraje.

Osvědčení o získání kompetencí v oblasti komunitního plánování sociálních služeb obdrželo
v závěru roku 12 absolventů čtyřměsíčního odborného kurzu. V 80 výukových hodinách se takzvané
„triády“, tedy zástupci zadavatele, poskytovatele a
uživatele sociálních služeb z Aše, Nejdku, Ostrova
a Karlových Varů, vzdělávaly, aby dokázaly poskytovat takové služby, o které je mezi veřejností
zájem.
Absolventy kurzu pozdravil hejtman Josef Pavel
a poděkoval jim za práci na komunitním plánování.
„V oblasti sociálních služeb bychom měli využít
evropské standardy, abychom neopakovali zbytečné chyby,“ řekl hejtman Pavel.
Radní kraje Ellen Volavková poukázala na to, že
pracovníky v sociální sféře čeká mimořádně náročný rok. „Čeká nás v souvislosti s novým zákonem
práce a zase jen práce,“ konstatovala s tím, že je
důležité propojit komunitní plánování obcí s komunitním plánem kraje, který je příjemcem dotací na
(HAD)
sociální služby.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – DOLNÍ POCHLOVICE
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, sděluje, že na základě zjišťovacího řízení vydal
Závěr zjišťovacího řízení záměru „Odkanalizování Dolních Pochlovic do kanalizační sítě
v Kynšperku nad Ohří“ v Kynšperku nad Ohří – části Dolní Pochlovice, s tím, že záměr
nebude dále posuzován dle citovaného zákona.
Předmětem záměru je odvedení splaškových vod z Dolních Pochlovic kanalizací na stávající městskou kanalizaci. Řešení se týká připojení 630 obyvatel.
Záměr řeší návrh oddílné kanalizace, tedy splaškové stoky a dešťové stoky.
Součástí návrhu je přepojení stávajících přípojek a napojení přípojek nových, přeložka
veřejného osvětlení z důvodu umístění čerpací stanice odpadních vod.
Termín zahájení realizace se předpokládá v roce 2007 a ukončení v roce 2009. Oznamovatelem je město Kynšperk nad Ohří.
Se závěrem zjišťovacího řízení je možné se seznámit na webových stránkách Karlovarského kraje, na úředních deskách Města Kynšperk nad Ohří a Karlovarského kraje
a na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Ředitel krajského úřadu informuje

Nový stavební zákon zavádí pořádkovou pokutu
Dokončení z minulého čísla

Kraje budou dosavadní územní
plány velkých územních celků
pořizovat pod novým názvem zásady územního rozvoje kraje. Pořizování těchto dokumentací bude
povinné. Se souhlasem obcí bude
smět krajský úřad pořídit také
regulační plán. Z koordinačního
hlediska je velmi významná působnost pořizování krajských územně
analytických podkladů. Ty by měly
být koordinovány s územně analytickými podklady obcí a budou tvořit jednu ze základních informačních databází kraje.
Zcela novým nástrojem územního plánování je politika územního
rozvoje pořizovaná ministerstvem
pro místní rozvoj pro celé území
republiky a schvalovaná vládou.
Pro obsahy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace budou od 1. ledna 2007 platit
nové prováděcí předpisy. Formální

podobu dokumentací a jednotlivé
procesní kroky významně ovlivnily
požadavky správního řádu. Zásady
územního rozvoje, územní plány a
regulační plány budou vydávány
formou opatření obecné povahy.
Proces projednávání bude z tohoto
důvodu složitější zejména ve fázi
návrhu. V některých případech
bude však možné proces pořízení
územního plánu nebo jeho změny
oproti současné situaci zkrátit.
Hájení zájmů občanů a vlastníků
nemovitostí je ve všech postupech
upraveno dostatečně. Je také třeba
zmínit nový institut zástupce veřejnosti, který může podávat námitky
při projednávání územně plánovací
dokumentace. Opatření obecné
povahy může být přezkoumáno
soudem.
Pro zajištění vyváženého vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území budou u zásad územní-

ho rozvoje hodnoceny vlivy na udržitelný rozvoj území. U územního
plánu bude tato povinnost stanovena jen v některých případech.
Poměrně zásadně se mění podoba a využití regulačních plánů,
které budou ve schváleném rozsahu nahrazovat územní rozhodnutí.
Dalším z nástrojů územního plánování je územní rozhodnutí. Tlak
na zjednodušení územních řízení
vedl k více diferencovaným postupům, než je tomu dosud. Umísťovat stavby nebo zařízení, jejich
změny, měnit jejich vliv na využití
území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území bude
možné jen na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu, který je zcela novým institutem
stavebního zákona. Kromě toho
zákon uvádí řadu staveb a zařízení,
které nebudou vyžadovat ani
územní rozhodnutí, ani územní
souhlas. Dalším novým institutem

bude veřejnoprávní smlouva uzavřená podle správního řádu mezi
stavebním úřadem a stavebníkem,
která nahradí územní rozhodnutí.
Územní rozhodnutí i územní souhlas lze vydat vždy jen v území
zastavěném a zastavitelných plochách. Zjednodušení pro stavebníky zákon přináší i v možnosti stavebního úřadu, aby v územním
rozhodnutí některých staveb na
žádost stavebníka stanovil, že
k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení. Územní rozhodnutí se nebude
vydávat v území, pro které je vydán
regulační plán, a to v rozsahu,
v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí. Druhy územních
rozhodnutí se zásadně nemění.
Vydávat se bude rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení, o
změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování
pozemků a o ochranném pásmu.

www.kr-karlovarsky.cz

Novým druhem územního rozhodnutí bude rozhodnutí o změně
stavby a o změně vlivu stavby na
využití území. Naopak se už nebude rozhodovat o stavební uzávěře a
o chráněném území – o stavební
uzávěře a také o asanaci území
(soubor opatření vedoucí ke zlepšení a ozdravění životního prostředí) se bude napříště rozhodovat
územním opatřením obce nebo
kraje a chráněná území se vyhlašují podle zvláštních zákonů. Zákon
rovněž nově upravuje náhrady za
změnu v území. Za omezení práv
vlastníka pozemku nebo stavby,
jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře
omezena, bude náležet náhrada.
Územní řízení bude nově zásadně veřejné. Územní řízení ve své
klasické podobě, jak je známe
dnes, se bude týkat výrazně menšího počtu staveb, než je tomu
dosud.

Stavební řád
Tato část zákona řeší problematiku povolování staveb, terénních
úprav, zařízení a udržovacích prací,
dále stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu, autorizovaného inspektora a odpovědnost
osob při přípravě a provádění staveb.
Nový zákon proti stávající úpravě
výrazně zúžil okruh staveb, terénních úprav a zařízení, které ke své
realizaci budou potřebovat povolení
nebo ohlášení, a současně do jednoduššího režimu ohlašování přesunul další řadu staveb. U některých staveb, které nebudou vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení,
nebo budou podléhat jen ohlášení,
však bude nutno vydat územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jiné
stavby nebudou vyžadovat nejen
stavební povolení nebo ohlášení, ale
nebude u nich třeba ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas.
ING. ROMAN ROKŮSEK, ŘEDITEL KRAJSKÉHO
ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Knihovníci se rozhodli dlouhodobě vzdělávat

Kontakty
na Krajský úřad


Zajistit vzdělávací aktivity pro knihovníky Krajské knihovny v Karlových Varech si klade za cíl zajímavý projekt. Ten byl podpořen
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Doba trvání projektu je od května roku 2006 do dubna roku 2008
a náklady na něj přesahují 1,6 milionu korun.

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)

„Knihovna už dávno není jen místem půjčování knih a časopisů,
ale v současné době plní také mnoho dalších funkcí. Je důležitým
centrem získávání informací, podporuje vzdělávání, zajišťuje kulturní vyžití a je místem setkávání. Nárůst nových poznatků, nové technologie, vědeckotechnický pokrok, rozvoj informační společnosti –
to vše se odráží v měnící se roli knihovny,“ vysvětluje náměstek
hejtmana Jiří Behenský.
Hlavním motivem vzniku tohoto projektu bylo zabezpečit odborné
vzdělávání knihovníků, to znamená doplnit, rozšířit a zvýšit jejich
kvalifikaci, a zajistit tak kvalitní informační a knihovnické služby pro
uživatele. Z analýzy provedené Krajskou knihovnou v září roku 2005
vyplynulo, že o další vzdělávání a prohlubování znalostí mají knihovníci velký zájem. Prvním úspěchem, kterým se může knihovna
pochlubit, je 20 absolventů IT kurzů, které probíhaly od září do prosince minulého roku. Všichni účastníci složili závěrečné testy ECDL
(mezinárodně uznávaný certifikát počítačové gramotnosti).
Partnery projektu jsou Národní knihovna ČR, dále Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna v Sokolově. Krajská knihovna
už s knihovnami v Chebu a Sokolově realizovala řadu projektů, především v rámci programu Phare. Národní knihovna byla oslovena a
přizvána do projektu jako odborný garant, který má dlouhodobé
zkušenosti se vzděláváním knihovníků a je pro projekt významným
DAVID HRDINA
přínosem.


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


Zástupce ředitele Krajského úřadu,
pověřen zastupováním vedoucího
odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz



Mikšíček ukazuje Znovuobjevené Krušnohoří Tříkrálová charitní sbírka

vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz


vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz



Výstavu fotografií Petra Mikšíčka Znovuobjevené Krušnohoří připravila Krajská knihovna Karlovy Vary. Expozice, spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 11. ledna 2007 v prostorách Krajské knihovny a můžete ji tu vidět až do posledního únorového
pátku. Dne 16. února se pak uskuteční ve společenském sále knihovny beseda s autorem fotografií.
Výstavu můžete vidět od pondělí do soboty od 10.00 do 19.00 hodin.
(LAM)
Více informací na www.znovuobjevenekrusnohori.cz.

Hejtman Josef Pavel, plzeňský biskup František Radkovský, primátorka Karlových Varů Veronika Vlková a ředitelka karlovarské
Farní charity Jana Pidrmanová zahájili 4. ledna už sedmý ročník
Tříkrálové sbírky.
Na charitní Tříkrálovou sbírku se jako první v kraji vydali koledníci v Chebu a Chodově. Postupně se zapojila všechna větší města
v regionu. Do karlovarských ulic se vydalo celkem patnáct trojic
koledníků – králů Kašpara, Melichara a Baltazara. Křídy, kterými se
označují dveře dárců, jim posvětil plzeňský biskup František Radkovský. Výtěžek sbírky bude použit na rozvoj provozu Denního stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany v Karlových Varech,
(RED)
který provozuje Farní charita.

Program akcí na měsíc únor v Krajské knihovně Karlovy Vary
Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary – areál Krajského úřadu, tel: 353 502 888, knihovna@knihovnakv.cz ; www.knihovna.kvary.cz, pondělí – sobota 10.00–19.00

7. 2. 15,00 hod.
Turnaj ve hře KrisKros – soutěžní odpoledne pro děti
dětské oddělení

s Mensou ČR představujeme moderní
deskové hry, A-klub
26. 2.
Mezinárodní den mateřského jazyka –
tématický program pro děti a mládež
Dopoledne od 10,00 hod. – beseda „hledáme ve slovnících“ (pravidla českého
pravopisu, etymologický slovník)
Odpoledne od 15,00 hod.– turnaj ve slovní kopané
dětské oddělení

8. 2. 15,00 hod.
Dětská výtvarná dílna – Miluju a maluju… Dárky k Valentýnu.
dětské oddělení
8. 2. 15,00 hod.
Den plný netradičních her pro každého –
s Mensou ČR představujeme moderní
deskové hry – otevření Herního klubu
A-klub

27. 2.
Bohumil Říha – 100. narozeniny
Dopoledne od 10,00 hod. – beseda
„Bohumil Říha“
Odpoledne od 15,00 hod. – veřejné čtení +
kvíz o knihách B. Říhy
dětské oddělení

13. 2. 10,00 hod.
Co na srdci to na jazyku. Ekologie duše. –
diskusní posezení na téma: Kluci jsou
z Marsu, holky z Venuše.
dětské oddělení

10.1. – 28.2. od 15,30 do 17,30 hod.
Kurz trénování paměti pro seniory
oddělení pro handicapované

14. 2. 17,00 hod.
Autorské čtení – David Stefanovič
A-klub
15. 2. 15,00 hod.
20. 2. 12,00 hod.
Čteme si pro radost – čtení pro děti. Ces- Pyžamová party – pro děti
tujeme s knihou – čteme knihy z Evropy. dětské oddělení
dětské oddělení
21. 2. 12,00 hod.
16. 2. 17,00 hod.
Turnaj v luštění Sudoku – soutěž pro děti
Znovuobjevené Krušnohoří – beseda dětské oddělení
Petra Mikšíčka pro veřejnost, sál
21. 2. 17,00 hod.
19. 2. 12,00 hod.
Filmový klub – britské filmy
Kelímkiáda – turnaj ve skládání kelímků sál/oddělení pro handicapované
dětské oddělení

27. 2. 17,00 hod.
22. 2. 12,00 hod.
Reading group
Jarní povídánky – čtení jarních básniček, oddělení pro handicapované
říkanek a hádanek pro děti
dětské oddělení
27. 2. 17,00 hod.
Cyklus přednášek Světová náboženství 23. 2. 12,00 hod.
Buddhismus – první přednáška z osmidílHrajeme si v knihovně – hraní stolních né série A-klub
her pro děti
dětské oddělení
28. 2. 17,00 hod.
Přednáška o Aljašce – přednáší Ing. Jaro23. 2. 15,00 hod.
slav Rejcha, sál
KAROLÍNA NEJEPSOVÁ, PUBLIC RELATIONS
Den plný netradičních her pro každého –

www.kr-karlovarsky.cz

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


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Milan Novák,
tel.: 353 502 461
milan.novak@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
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@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
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Miroslav Očenášek
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 122
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel.: 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Z ajímavosti
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Karlovarský kraj se představil na Regiontouru 2007

Náměstek hejtmana Jiří Behenský(druhý zleva), senátor Jan Horník(třetí zleva) a zástupci senátního výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Zájem o fontánu s Becherovkou byl upřímný.

Takto vypadal veletržní stánek Karlovarského kraje pro letošní rok.

Foto 3x archiv

✁
Nejlepší sportovec KARLOVARSKÉHO KRAJE 2006
Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji
k podání návrhu na vyhlášení nejlepšího sportovce v roce 2006.
Vyhlašované kategorie:
•
•
•
•
•
•
•

mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
dospělí – jednotlivci, sportovní kolektiv
handicapovaní sportovci – jednotlivci, sportovní kolektiv (mládež, dospělí)
trenér – jednotlivci
zasloužilý cvičitel – jednotlivci
sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář
sportovní osobnost – nejúspěšnější sportovec roku 2006

Důležité údaje:
umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR, ME, MS
účast na významných mezinárodních soutěžích
u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS,TJ, sportovní klub, oddíl, atd.,
příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2006
vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby OS, TJ, klubu, oddílu, svazu atd.

Nominace • kategorie • důležité údaje
………………………………………………………….…………………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………
………………….………………………………………………………….……………………………
…………………………….………………………………………………………….…………………
……………………………………….………………………………………………………….………
………………………………………………….…………………………………………………………
.………………………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….……………………………………
…………………….………………………………………………………….…………………………
……………………………….………………………………………………………….………………
………………………………………….………………………………………………………….……...

Návrhy zasílejte nejpozději do 23. února 2007
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Informace: Josef Kočí, tel. 353 502 491, mobil 736 650 340, www.kr-karlovarsky.cz

●
●
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Př ehled o př edpokládaném počtu přijímaných
žáků do stř edních škol v Karlovarském kraji
školní r ok 2007/2008
IČO

škola

IČO

77461

Integrovaná střední škola Cheb

77119

Kód oboru

název oboru

délka

36-52-H/001
26-53-H/001
39-41-L/002
26-52-H/004
23-55-H/002
23-61-H/001
64-41-L/524
23-68-E/501
36-67-E/503
66-51-H/022
64-41-L/524
41-51-H/007
23-68-H/001
29-51-E/501
23-51-E/501
69-51-H/001
65-52-H/001
36-67-H/001
65-51-E/501
29-56-H/001
26-43-L/001
29-53-H/001
41-55-H/003
29-56-E/002
36-55-H/001
36-67-E/002
36-69-H/001
41-51-E/006
41-51-E/501
82-51-L/009
26-47-M/004
65-52-E/001
23-56-H/001
23-51-H/001
36-41-M/001
26-47-M/001
68-43-M/001
63-41-M/004
29-53-E/002
36-57-E/005

Instalatér
Mechanik elektronických zařízení
Mechanik instal. a elektrotech. zařízení budov
Mechanik elektrotechnických zařízení
Klempíř - strojírenská výroba
Lakýrník
Podnikání
Technické služby v autoservisu
Stavební výroba
Prodavač a výrobce lahůdek
Podnikání
Zemědělec, hospodyňka
Automechanik
Potravinářská výroba
Strojírenská výroba
Kadeřník
Kuchař
Zedník
Provoz společného stravování
Řezník - uzenář
Mechanik elektronik
Pekař
Opravář zemědělských strojů
Řeznické a uzenářské práce
Klempíř-stavební výroba
Stavební práce
Pokrývač
Farmářské práce
Zemědělská výroba
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
Správce informačních systémů
Kuchařské práce
Obráběč kovů
Zámečník
Pozemní stavitelství
Výpočetní technika
Veřejnosprávní činnost
Obchodní akademie
Pekařské práce
Malířské, lakýrnické a natěračské práce
- malířské a natěračské práce
Opravářské práce
Prodavač-smíšené zboží
Agropodnikání

30
30
40
30
30
30
20
20
20
30
30
30
30
20
20
30
30
30
20
30
40
30
30
30
30
30
30
30
20
40
40
30
30
30
40
40
40
40
20
30
30
30
40

41-55-E/002
66-51-H/004
41-41-M/001

druh
studia

počet
žáků

Kód oboru

název oboru

délka

21
21
41
21
21
21
43
21
21
21
43
21
21
21
21
21
21
21
21
21
41
21
21
21
21
21
21
21
21
41
41
21
21
21
41
41
41
41
21

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
23
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20
15
15
15
12
12
80
10
20
20
40
15
30
30
10
30
30
20
30
20
30
10
30
7
10
7
10
7
10
15
30
15
12
12
30
30
30
30
7

65-41-L/504
65-53-H/001
65-42-M/004
29-54-H/002
66-41-L/008
65-52-H/001
65-41-L/504

Společné stravování
Číšník - servírka
Hotelnictví a turismus
Cukrář - výroba
Obchodník
Kuchař
Společné stravování

20
30
40
30
40
30
30

21
21
21
41

10
10
10
10

7
7
10
30

47723416
škola

47723386

Gymnázium Cheb

Kód oboru

název oboru

délka

79-41-K/801
79-41-K/401

Gymnázium - všeobecné (8leté)
Gymnázium - všeobecné (4leté)

80
40

IČO

škola

669733

Střední zdravotnická škola Cheb

Kód oboru

název oboru

délka

75-41-M/003
53-41-M/007
53-41-H/002
69-41-M/001

Sociální péče - pečovatelská činnost
Zdravotnický asistent
Ošetřovatel
Masér sportovní a rekondiční

50
50
30
40

druh
studia
41
41

druh
studia
41
41
21
41

forma

počet
žáků

10
10

90
60

forma

počet
žáků

22
22
10
10

15
15
30
30

škola

47723394

Gymnázium a střední ekonomická škola
Mariánské Lázně
název oboru

délka

79-41-K/801
63-41-M/004
78-42-M/002
79-41-K/401

Gymnázium - všeobecné (8leté)
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Gymnázium - všeobecné (4leté)

80
40
40
40

druh
studia
41
41
41
41

forma

počet
žáků

10
10
10
10

30
30
30
30

43
10
41
21
41
21
43

forma

počet
žáků

10
22
10
10
10
10
22

30
60
90
24
30
60
30

forma

počet
žáků

10
10
10

30
30
30

Gymnázium a střední odborná škola Aš
název oboru

délka

78-42-M/001
64-42-M/024
79-41-K/801

Technické lyceum
Management textilu a oděvnictví
Gymnázium - všeobecné (8leté)

40
40
80

druh
studia
41
41
41

IČO

škola

64839940

Sdružení pro činnost Prvního soukromého středního
odborného učiliště drogistického, Mariánské Lázně

Kód oboru

název oboru

délka

66-52-H/001
34-56-H/001
69-41-L/502
66-42-L/503
66-51-H/006

Aranžér
Fotograf
Vlasová kosmetika
Propagace
Prodavač - drogistické zboží

30
30
30
30
30

druh
studia
21
21
43
43
21

forma

počet
žáků

10
10
22
22
10

20
15
15
15
25

IČO

škola

26406624

JEZDECKÁ AKADEMIE Střední odborná škola
Mariánské Lázně

Kód oboru

název oboru

délka

41-43-M/002

Chovatelství

40

druh
studia
41

IČO

škola

25249355

Svobodná chebská škola, základní škola
a gymnázium s.r.o

Kód oboru

název oboru

délka

79-41-K/801

Gymnázium - všeobecné (8leté)

80

49767194

IČO

druh
studia

škola

Kód oboru

IČO

Kód oboru

Hotelová škola Mariánské Lázně

forma

IČO
IČO

škola

druh
studia
41

forma

počet
žáků

10

25

forma

počet
žáků

10

20

forma

počet
žáků

10
10

30
90

škola

Gymnázium Sokolov

Kód oboru

název oboru

délka

79-41-K/801
79-41-K/401

Gymnázium - všeobecné (8leté)
Gymnázium - všeobecné (4leté)

80
40

druh
studia
41
41

IČO

škola

49766929

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Kód oboru

název oboru

délka

64-42-M/036
23-41-M/001
78-42-M/001

Management obchodu
Strojírenství
Technické lyceum

40
40
40

www.kr-karlovarsky.cz

druh
studia
41
41
41

forma

počet
žáků

10
10
10

30
30
30

P říloha

školy

23-41-M/003
23-51-H/510
36-55-H/001
26-41-M/002
39-41-L/002
36-52-H/001
36-67-H/001
23-51-H/001
26-51-H/001
36-57-H/001
36-66-H/001
36-67-H/004
23-45-M/004
23-68-H/001
23-56-H/001
23-44-L/001
68-43-M/001

IČO

49767216

Řízení jakosti ve strojírenství
Strojírenská výroba
Klempíř-stavební výroba
Elektrotechnika
Mechanik instalat. a elektrotech. zařízení budov
Instalatér
Zedník
Zámečník
Elektrikář
Malíř
Montér suchých staveb
Obkladač
Silniční doprava
Automechanik
Obráběč kovů
Mechanik strojů a zařízení
Veřejnosprávní činnost

40
30
30
40
40
30
30
30
30
30
30
30
40
30
30
40
40

délka

63-41-M/040
36-41-M/001
36-45-M/002

Informatika v ekonomice
Pozemní stavitelství
Technická zařízení budov

40
40
40

druh
studia
41
41
41

forma

počet
žáků

10
10
10

30
30
30

Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
název oboru

délka

33-57-E/502
36-64-H/001
33-41-M/002
33-59-E/504
33-42-L/502
33-59-H/001
33-41-M/001
33-56-H/001

Zpracování dřeva
Tesař
Dřevěné konstrukce
Čalounická výroba
Dřevařská a nábytkářská výroba
Čalouník
Dřevařství
Truhlář

20
30
40
20
20
30
40
30

IČO

škola

49767208

Střední odborná škola ekonomická
a gymnázium Chodov

Kód oboru

název oboru

délka

78-42-M/002
79-41-K/801

Ekonomické lyceum
Gymnázium - všeobecné (8leté)

40
80

49742086

30
30
20
30
30
15
30
30
30
15
24
30
30
30
30
30
30

škola

Kód oboru

IČO

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

druh
studia
21
21
41
21
43
21
41
21

druh
studia
41
41

forma

počet
žáků

10
10
10
10
10
10
10
10

15
30
15
15
30
30
15
60

forma

počet
žáků

10
10

30
30

škola

Odborné učiliště Horní Slavkov

Kód oboru

název oboru

délka

36-67-E/503
65-52-E/001
23-51-E/004
23-56-E/004

Stavební výroba
Kuchařské práce
Zámečnické práce a údržba
Obráběcí práce

20
30
30
30

druh
studia
21
21
21
21

forma

počet
žáků

10
10
10
10

18
18
18
18

IČO

škola

49767232

Střední průmyslová škola a SOU hudebních nástrojů,
Kraslice, Kpt. Jaroše 1843

Kód oboru

název oboru

délka

33-54-H/005
33-43-M/002
82-51-L/027

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
Výroba hudebních nástrojů - výroba
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů

30
50
40

IČO

75059151

IČO

49790820

škola

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Kód oboru

název oboru

délka

63-41-M/004
63-41-M/004

Obchodní akademie
Obchodní akademie

50
40

druh
studia
41
41

IČO

škola

70845417

První české gymnázium v Karlových Varech

Kód oboru

název oboru

délka

79-41-K/401
79-41-K/801

Gymnázium - všeobecné (4leté)
Gymnázium - všeobecné (8leté)

40
80

druh
studia
41
41

forma

počet
žáků

22
10

25
30

forma

počet
žáků

10
10

60
60

forma

počet
žáků

10
10
10

30
30
30
40
30

Střední průmyslová škola Loket
název oboru

669750

41
21
21
41
41
21
21
21
21
21
21
21
41
21
21
41
41

II | L eden

škola

Kód oboru

IČO

strana

KARLOVARSKÝ KRAJ

druh
studia
21
41
41

forma

počet
žáků

10
22
10

12
12
12

forma

počet
žáků

10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
15
45
30
60
15
24
12
30
30
60
15
50
30
30
30

forma

počet
žáků

10

15

IČO

škola

49753789

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium
a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

75-31-M/005
78-42-M/003
79-41-K/407
75-32-N/007
79-41-K/413

Předškolní a mimoškolní pedagogika
Pedagogické lyceum
Gymnázium - estetickovýchovné
Sociální pedagogika
Gymnázium - tělesná výchova (4leté)

40
40
40
30
40

druh
studia
41
41
41
10
41

10

IČO

škola

63553597

Obchodní akademie,vyšší odborná škola cestovního
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

63-41-M/004
78-42-M/002
65-42-N/001

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Cestovní ruch

40
40
30

druh
studia
41
41
10

forma

počet
žáků

10
10

90
30
90

IČO

škola

77135

Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

28-44-M/002
28-62-H/003
28-46-M/001
82-41-M/007
28-61-H/005
82-41-M/036
28-46-L/501
28-57-H/007
28-57-E/502
28-58-H/005
82-41-M/018

Aplikovaná chemie - analytická chemie
Malíř skla a keramiky
Technologie keramiky
Propagační výtvarnictví
Brusič skla
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení
Keramický průmysl
Keramik
Keramická výroba
Sklář
Výtvarné zprac. keramiky a porcelánu - modelářství

40
30
40
40
30
40
30
30
20
30
40

druh
studia
41
21
41
41
21
41
43
21
21
21
41

forma

počet
žáků

10
10
10
10
10
10
22
10
10
10
10

30
25
30
24
7
12
30
24
30
7
12

škola

Střední škola živnostenská Sokolov

Kód oboru

název oboru

délka

31-43-M/001
65-53-H/001
65-52-H/001
29-54-H/002
64-41-L/524
66-51-H/022
31-58-H/001
66-52-H/001
63-41-M/006
65-51-E/501
64-41-L/524
65-51-H/002
69-51-H/001
72-41-M/001
66-51-H/004
69-41-L/004

Oděvnictví
Číšník - servírka
Kuchař
Cukrář-výroba
Podnikání
Prodavač a výrobce lahůdek
Krejčí
Aranžér
Obchodně podnikatelská činnost
Provoz společného stravování
Podnikání
Kuchař - číšník pro pohostinství
Kadeřník
Knihovnické a informační systémy a
Prodavač - smíšené zboží
Kosmetička

40
30
30
30
30
30
30
30
40
20
20
30
30
40
30
40

druh
studia
41
21
21
21
41
21
21
21
41
10
41
21
21
41
21
41

IČO

škola

25232991

Soukromé gymnázium a základní škola
Mánesova v Sokolově s.r.o

Kód oboru

název oboru

délka

79-41-K/404

Gymnázium - přírodovědné předměty

40

druh
studia
41

IČO

škola

669709

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotická Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

53-41-M/007
69-41-M/001
53-44-M/007
78-42-M/005
53-43-N/003
53-43-N/004
53-41-N/001

Zdravotnický asistent
Masér sportovní a rekondiční
Asistent zubního technika
Zdravotnické lyceum
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaná všeobecná sestra

40
40
40
40
30
30
30

IČO

669725

41
41
41
41
10
10
10

forma

počet
žáků

10
10
10
10

30
30
30
30
24
24
30

forma

počet
žáků

10
10
10
10

30
30
30
30

škola

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

36-45-L/002
36-67-H/001
36-47-M/001
33-56-H/001

Mechanik tepelných zařízení
Zedník
Stavebnictví
Truhlář

40
30
40
30

www.kr-karlovarsky.cz

druh
studia

druh
studia
41
21
41
21

SOU stravování a služeb,
Karlovy Vary, Ondřejská 56

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
LOGISTICKÁ A STŘEDNÍ
ODBORNÉ UČILIŠTĚ Dalovice

Přijímací řízení pro školní rok 2007/08:

čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou

Poštovní a peněžní služby
Provoz a ekonomika dopravy – logistika
•

NOVĚ tříletý učební obor

Operátor skladování
•

tříletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou – dálkové studium

Poštovní provoz (při dostatečném počtu přihlášek)
Unikátní nabídka oborů – široké uplatnění
Informace: 353 227 565, 353 224 830 nebo
www.logistickaskola.cz

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ,
Karlovy Vary
Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

Střední vzdělání s výučním listem
65-52-H/001 Kuchař
(3 roky)
65-53-H/001 Číšník, servírka
(3 roky)
65-53-H/001 Číšník, servírka
(3 roky – dálková forma při
zaměstnání)

přijímá žáky
do maturitních oborů:
stavebnictví
mechanik silnoproud. zařízení (uč. obor s mat.)
mechanik tepelných zařízení (uč. obor s mat.)

Kriteria pro přijímání jsou zveřejněna na
www stránkách školy

do 3letých oborů:

Informace: tel.: 353 221 299, 353 176 622, 602 108 439
e-mail: info@sou-stravovani.cz, internet: www.sou-stravovani.cz
SC-71011/1

zámečník
truhlář

elektrikář
malíř

pro žáky ZvŠ:

zedník
instalatér

zednické práce

truhlářské práce

do 2letých oborů:

stavební výroba
malířské a natěračské práce

Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou.

Možnosti uplatnění

Ubytování studentů zajištěno. Tel.: 353 362 811
e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz, www.stavebniskolakv.cz

Úspěšné dokončení vzdělání na Střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost
uplatnění ve státní správě, samosprávě, Policii ČR, obecní (městské) policii a odborech
ochrany velkých podniků, v bankovnictví, pojišťovnictví, hasičských záchranných sborech aj. Je vhodné i pro podnikání v oboru civilních bezpečnostních služeb.
Řada absolventů Střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na
Vyšší odborné škole TRIVIS Praha ve studijním oboru „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“ i na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a na Policejní
akademii ČR.

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
nabízí vyučení v tříletých učebních oborech
23-68-H/001 automechanik
23-55-H/002 autoklempíř
26-57-H/001 autoelektrikář
65-51-H/002 kuchař-číšník

ŠKOLNÉ:
• pro denní vzdělávání činí 1750 Kč měsíčně (17 500 Kč ročně)
• pro dálkové nástavbové vzdělávání činí 1250 Kč měsíčně (12 500 Kč ročně)
Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. 6. a 31. 1. příslušného školního roku. Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů z 1. pololetí roku 2004. V případě růstů cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.

41-52-H/001 zahradník(-ce)
41-51-H/007 zemědělec
23-51-H/001 zámečník
23-66 -H/001 opravář lesních strojů a zařízení

přednostně pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami: v dvouletém učebním oboru
69-53-E/001 práce v autoservisu
v tříletých učebních oborech
41-55-E/002 opravářské práce
41-51-E/006 farmářské práce
41-52-E/008 květinářské a aranžérské práce

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
Karlovy Vary, s. r. o.

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
41-51-E/501 zemědělská výroba
41-56-E/501 lesní výroba
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba

Studijní obor:
• Veřejnoprávní ochrana
• Čtyřleté denní vzdělávání pro žáky s ukončenou ZŠ
• Tříleté dálkové nástavbové vzdělávání

SC-71013/1

•

SC-71012/1

DENNÍ STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

SC-71007/1

Střední vzdělání s maturitou
66-41-L/504 Obchodník
(4 roky)
65-41-L/006 Kuchař
(4 roky) nový obor!
65-41-L/005 Číšník, servírka
(4 roky) nový obor!
65-41-L/504 Společné stravování (2 roky – nástavbové studium*)
*pro absolventy tříletých oborů Kuchař a Číšník

Hlavní 114, Karlovy Vary–Dalovice 362 63

informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel. číslech:
353 312 190 (775 268 179) Ing.Nykodym 353 311 476 Bc.Rudolfová

pro absolventy SOU a SOŠ bez maturity, s minimální délkou
studia 3 roky

Oba druhy vzdělávání jsou zakončeny maturitní zkouškou
Informace o vzdělávání získáte na adrese školy:
T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 585 603,
e-mail: sekretariat@trivis-kv.cz, www.trivis-kv.cz

SC-71006/1

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná
škola zdravotnická Karlovy Vary
– škola s dlouholetou tradicí a úspěšnými absolventy

otevírá ve šk. roce 2007/2008 tyto studijní obory:

Střední škola:

SC-71016/1

• zdravotnický asistent – 1 třída
• zdravotnické lyceum – 1 třída
• asistent zubního technika – 1 třída
• masér sportovní a rekondiční – 1 třída

• diplomovaná všeobecná sestra – 1 třída
• diplomovaný farmaceutický asistent – 1 třída
• diplomovaný zdravotnický laborant – 1 třída

SC-71014/1

Vyšší odborná škola:

Informace na tel. čísle 353 233 936 – pí. Kočová
SC-71015/1

SC-71009/1

Střední odborná škola Karlovy Vary
Konečná 21, 360 05 KARLOVY VARY
Střední průmyslové studium určené pro žáky s ukončeným základním vzděláním:

Střední odborná škola
ekonomická
a gymnázium Chodov

Délka denního studia: 4 roky zakončené maturitní zkouškou

39-41-L/001 Autotronik – osobní automobily
Nástavbová studia určená pro žáky vyučené v oboru:
Délka denního studia: 2 roky zakončené maturitní zkouškou
Délka večerního studia: 3 roky zakončené maturitní zkouškou

nabízí ve šk. r. 2007/2008 tyto možnosti studia:

pro žáky z 5. ročníku ZŠ
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (osmileté)

36-44-L/502 Stavební provoz • 23-43-L/506 Provozní technika • 26-41-L/501
Elektrotechnika
Učební obory určené pro žáky s ukončeným základním vzděláním:
Délka studia: 3 roky zakončené výučním listem

pro absolventy ZŠ čtyřletý maturitní obor
78-42-M/002 – Ekonomické lyceum
SC-71008/1

další informace a kontakty:
PO Box 20, Smetanova 738, 357 35 Chodov 1
tel. 352 665 081
oachodov@oachodov.cz
www.volweb.cz/oachodov
SOŠEaG Chodov není soukromá škola – neplatí se žádné školné

26-57-H/001 Autoelektrikář • 23-68-H/001 Automechanik
• 26-51-H/003 Elektrikář-silnoproud • 36-52-H/001 Instalatér
• 23-55-H/002 Klempíř-strojírenská výroba, zaměření: „Silniční motorová
vozidla“ • 36-55-H/001 Klempíř-stavební výroba
• 23-61-H/001 Lakýrník • 36-57-H/001 Malíř • 33-56-H/001 Truhlář
Další vzdělávací program:
Ve spolupráci s živnostenským a pracovním úřadem provádíme rekvalifikační a kvalifikační
zkoušky a doplňující studia.

www.sou-kv.cz • e-mail: info@sou-kv.cz
telefon-sekretariát: 353 565 689, 602 368 189

SC-71010/1

P říloha

školy

36-52-H/001
23-51-H/001
26-41-L/506
26-51-H/003
36-57-E/508
36-67-E/503
36-57-H/001
33-56-E/001
26-42-L/001
36-67-E/001
36-44-L/502

Instalatér
Zámečník
Provozní elektrotechnika
Elektrikář - silnoproud
Malířské a natěračské práce
Stavební výroba
Malíř
Truhlářské práce
Mechanik silnoproudých zařízení
Zednické práce
Stavební provoz

30
30
20
30
20
20
30
30
40
30
20

21
21
43
21
21
21
21
21
41
21
43

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
12
30
30
12
18
12
14
30
14
30

IČO

škola

574384

Střední odborná škola logistická a střední odborné
učiliště Dalovice

Kód oboru

název oboru

délka

37-42-M/001
37-42-L/501
66-53-H/003
37-41-M/006

Poštovní a peněžní služby
Poštovní provoz
Operátor skladování
Provoz a ekonomika dopravy

40
30
30
40

IČO

škola

77291

Střední zemědělská škola Dalovice

Kód oboru

název oboru

délka

41-44-M/001
41-41-M/001

Zahradnictví
Agropodnikání

40
40

IČO

49753771
Kód oboru
79-41-K/801
79-41-K/401

IČO

70845425

druh
studia
41
43
21
41

druh
studia
41
41

forma

počet
žáků

10
22
10
10

30
30
30
30

forma

počet
žáků

10
10

30
30

forma

počet
žáků

23-68-E/501
65-51-H/002
23-68-H/001
41-52-H/001
23-51-H/001

Gymnázium Ostrov
název oboru

20
30
30
30
30

21
21
21
21
21

IČO

škola

77526

Střední odborná škola a střední odborné
učiliště Nejdek

Kód oboru

název oboru

délka

68-43-M/001
31-58-H/001
23-52-H/001
23-51-E/004
65-52-E/001
23-41-M/001
23-44-L/001
31-59-E/001

Veřejnosprávní činnost
Krejčí
Nástrojař
Zámečnické práce a údržba
Kuchařské práce
Strojírenství
Mechanik strojů a zařízení
Šití oděvů

40
30
30
30
30
40
40
30

druh
studia
41
21
21
21
21
41
41
21

10
10
10
10
10

20
30
24
24
12

forma

počet
žáků

10
10
10
10
10
10
10
10

30
12
12
9
54
30
24
9

IČO

škola

520055

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

65-41-L/504
65-53-H/001
65-52-H/001
65-41-L/006
66-41-L/008
65-41-L/005
65-53-H/001

Společné stravování
Číšník - servírka
Kuchař
Kuchař
Obchodník
Číšník,servírka
Číšník - servírka

30
30
30
40
40
40
30

Gymnázium - všeobecné (8leté)
Gymnázium - všeobecné (4leté)

IČO
délka
80
40

druh
studia
41
41

10
10

60
30

forma

počet
žáků

10
10
10
10
22
22
10
10
10
10
10

30
30
30
60
30
30
30
60
30
60
30

škola

Střední průmyslová škola Ostrov
název oboru

délka

23-68-H/001
26-57-H/001
23-44-L/001
39-41-L/001
23-41-M/001
26-41-M/002
26-46-L/505
78-42-M/001
23-45-M/004
26-41-M/002
23-41-M/003

Automechanik
Autoelektrikář
Mechanik strojů a zařízení
Autotronik
Strojírenství
Elektrotechnika
Autoelektronika
Technické lyceum
Silniční doprava
Elektrotechnika
Řízení jakosti ve strojírenství

30
30
40
40
50
50
20
40
40
40
40

IČO

škola

49754050

Střední lesnická škola Žlutice

Kód oboru

název oboru

délka

41-46-M/001
41-56-H/001
41-46-M/001
16-01-M/005

Lesnictví
Mechanizátor lesní výroby
Lesnictví
Ochrana a obnova životního prostředí

40
30
40
40

druh
studia
21
21
41
41
41
41
43
41
41
41
41

druh
studia
41
21
41
41

forma

počet
žáků

24
10
10
10

10
20
25
25

26786711

druh
studia
42
21
21
41
41
41
21

forma

počet
žáků

22
10
10
10
10
10
22

30
90
90
15
30
15
30

název oboru

délka

79-41-K/408

Gymnázium - živé jazyky (4leté)

40

škola

škola

26325233

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní
Karlovy Vary, s.r.o

Kód oboru

název oboru

délka

68-42-M/002
68-42-L/503

Veřejnoprávní ochrana
Veřejnoprávní ochrana

40
30

délka

41-52-E/010
41-55-E/002
26-57-H/001
41-51-E/006
23-66-H/001
23-55-H/002
41-52-E/008

Zahradnická výroba
Opravářské práce
Autoelektrikář
Farmářské práce
Mechanik opravář
Klempíř-strojírenská výroba
Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce

20
30
30
30
30
30
30

druh
studia
41
43

forma

počet
žáků

10

30

forma

počet
žáků

10
22

60
60

IČO

škola

25211161

Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední
odborné učiliště, s.r.o. Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

64-42-M/036
66-41-L/008
65-41-L/504
69-41-L/004
64-41-L/524
64-41-L/524
69-51-H/001
65-51-H002
65-41-L/504

Management obchodu
Obchodník
Společné stravování
Kosmetička
Podnikání
Podnikání
Kadeřník
Kuchař - číšník pro pohostinství
Společné stravování

40
40
20
40
30
20
30
30
30

druh
studia
41
41
43
41
43
43
21
21
43

forma

počet
žáků

10
10
10
10
22
10
10
10
22

24
24
24
24
30
24
48
24
30

IČO

škola

25210564

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.
Karlovy Vary

Kód oboru

název oboru

délka

63-41-M/004
63-41-M/004

Obchodní akademie
Obchodní akademie

40
50

druh
studia
41
41

forma

počet
žáků

10
22

40
20

forma

počet
žáků

10
10
23
23
23
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
5
15
15
15
10
30
5
7
20
15
25
15
6
10

škola

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o

Kód oboru

název oboru

délka

36-57-H/001
23-61-H/001
36-44-L/502
26-41-L/501
23-43-L/506
33-56-H/001
39-41-L/001
36-55-H/001
23-55-H/002
23-43-L/506
26-41-L/501
23-68-H/001
36-44-L/502
26-51-H/003
36-52-H/001

Malíř
Lakýrník
Stavební provoz
Elektrotechnika
Provozní technika
Truhlář
Autotronik
Klempíř-stavební výroba
Klempíř - strojírenská výroba
Provozní technika
Elektrotechnika
Automechanik
Stavební provoz
Elektrikář - silnoproud
Instalatér

30
30
30
30
30
30
40
30
30
20
20
30
20
30
30

druh
studia
21
21
43
43
43
21
41
21
21
43
43
21
43
21
21

Legenda

Střední odborné učiliště Toužim
název oboru

druh
studia
41

IČO

25207768

Kód oboru

škola

Evropské jazykové gymnázium, s.r.o Karlovy Vary

Kód oboru

IČO

669831

Technické služby v autoservisu
Kuchař - číšník pro pohostinství
Automechanik
Zahradník
Zámečník

IV | L eden

škola

Kód oboru

IČO

strana

KARLOVARSKÝ KRAJ

druh
studia
21
21
21
21
21
21
21

forma

počet
žáků

10
10
10
10
10
10
10

20
16
12
8
12
12
16

Délka studia
10 – jednoleté
20 – dvouleté
30 – tříleté
40 – čtyřleté
50 – pětileté
80 – osmileté

www.kr-karlovarsky.cz

Druh studia
10 – střední vzdělání bez maturity
21 – střední vzdělání s výučním
listem
41 – střední vzdělání s maturitní
zkouškou
42 – zkrácené střední vzdělání
s maturitní zkouškou

43 – nástavbové vzdělání
pro absolventy středního
vzdělání s výučním listem
Forma studia
10 – denní
22 – dálkové
23 – večerní
24 – distanční

