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Cvičení na letišti prověřilo záchranáře
Scénář IZS: OLŠOVÁ VRATA 3. z letadla 80 figurantů (při skutečném
11. 21.05 – Na karlovarském letišti letu by jich bylo 160).
havaruje během přistávacího manévru
Co mělo tu noc v kraji u záchranky,
Airbus A320 Českých aerolinií. Na jeho policie, vojáků a hasičů kola, hnalo se
palubě je 160 pasažérů plus posádka. s ohlušujícím kvílením na letiště Olšová
Před dopadem letadla došlo k rozlomení Vrata. Do akce bylo nasazeno vedle hasičů,
zadní části trupu. V odlomené části se policistů, vojáků a kriminalistů ještě pět
pohřešuje 15 osob. Havárie je naštěstí sanitek z Karlových Varů, tři ze Sokolova,
jen simulovaná. Úkol pro integrovaný zá- čtyři vozidla dopravní zdravotnické služby
chranný systém kraje zní: Vyhledat tros- a tři sanitky z Chebu. Ty to měly na místo
ky letadla, evakuovat a ošetřit cestující, zásahu nejdále. Velitel zásahu spolu s ředivyšetřit příčiny havárie. Začíná největší telem krajské záchranky Ivem Tukinským
krajské cvičení posledních let. Zúčastní koordinují odvoz raněných tak, aby nedose ho 565 osob včetně 200 záchranářů, šlo k neúnosnému zatížení pouze nejbližší
dále vojáci, policisté, hasiči, kriminalisté nemocnice. Tato fáze cvičení skončila až
a vyšetřovatelé. Čtyřdenní cvičení Letiš- v neděli ve dvě hodiny v noci. Pokračuje
tě 2007 je financováno krajem z rozpočtu se na Doupově, ve vojenském výcvikovém
krizového řízení. Náklady činí 227 650 prostoru Hradiště. Konkrétně v lokalitě
korun. Z toho 157 tisíc korun za proná- Lochotín, kde 175 policistů a zdravotníků
nacvičuje pátrání po pasažérech z letadla
jem a pojištění letadla ČSA.
Poplach vyhlásili 50 profesionálním a troskách airbusu. V režii pražského
hasičům z Karlových Varů a Sokolova, Kriminalistického ústavu se cvičí identifijednotce letištních hasičů, vojenské ha- kace obětí. Tady zasahuje i 154. záchranný
sičské jednotce z Hradiště u Doupova prapor armády z Rakovníka. Po skončení
a také pěti jednotkám dobrovolných zásahu si velící štáb, hejtman i velitelé jedhasičů. Dále policistům a záchranářům. notek mohli oddechnout. Cvičení splnilo
Prověřují se dojezdové časy hasičů a zá- očekávání. Kraj je na případnou leteckou
chranářů, připravenost techniky, součin- havárii dobře připraven.
(JFI)
nost jednotlivých složek. Musí vyprostit

Sloupek hejtmana

Vážení čtenáři,
vítejte nad stránkami listopadového vydání měsíčníku Hejtmanské listy.
První listopadový víkend přinesl pozdvižení v podobě taktického
cvičení Letiště 2007. Tohoto cvičení se zúčastnily všechny aktivní
složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje,
tedy především krajský krizový
štáb, hasiči, záchranná služba, policie, ale také armáda prostřednictvím svého 154. záchranného praporu dislokovaného v Rakovníku
či kriminalisté a vyšetřovatelé.
Měl jsem možnost sledovat činnost a souhru jednotlivých složek
při simulaci letecké havárie na
mezinárodním letišti Karlovy Vary. Tento scénář nebyl zvolen náhodou, provoz na krajském letišti
neustále narůstá, v letošním roce
na něj přicestuje nebo z něj odcestuje na šedesát tisíc pasažérů.
Vzhledem k tomu, že za posledních deset let narostl provoz na
letišti zhruba desetkrát a letošním
rokem nárůst zdaleka nekončí,
rozhodl jsem se prověřit scénáře
a postupy pro krizové řízení nejhorší mimořádné situace, která by
teoreticky mohla na letišti nastat.
Ale abych nemluvil jen o tragických scénářích: v tomto čísle
najdete fotografie z otevření Českého domu v Bruselu, ve kterém
jsou také zastoupeny kraje České
republiky včetně Karlovarského
– ten také hrál úlohu vyjednávače
za všechny kraje při vzniku této
„české adresy v Bruselu“. Velice
vám také děkuji za stovky hlasů
do ankety Osobnost Karlovarského kraje roku 2007, o jejích výsledcích se dočtete v příštím čísle
Těším se na shledanou s vámi.
VÁŠ HEJTMAN
JUDR. JOSEF PAVEL

MEDIÁLNÍ PAR TNER
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Nová rubrika o výjimečných
ženách.
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Školství
Průběh cvičení sledovali na letišti hejtman Josef Pavel a jeho náměstek Jiří Mutínský. O průběhu záchranné akce je informoval ředitel krajské záchranky Ivo Tukinski.
Foto archiv

Náš kraj se v Bruselu skvěle představil

Změna názvu novin

Velkou pouliční party v ulici Caroly byl 11. října v Bruselu slavnostně otevřen Český dům. Sídlí v něm společně české instituce,
kraje, organizace a společnosti. Na jeho otevření se sjelo zhruba
300 VIP hostů. Výjimečnou akci si nenechali ujít vicepremiér
Alexandr Vondra, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, europoslanci i další politici a představitelé krajských samospráv
a měst. Na organizaci a koordinování velkolepé akce, která
nakonec přilákala na pět tisíc lidí, se nejvýrazněji ze všech podílel právě náš Karlovarský kraj.

Na zahajovacím ceremoniá- střechu. Tato myšlenka byla
lu vystoupil hejtman Karlovar- velmi dobrá. V tuto chvíli bude
ského kraje Josef Pavel, který sdílet adresu na Trône 60 celbyl pověřen Asociací krajů ČR kem osm regionů ze čtrnácti.
dojednáním podmínek s minis- V době českého předsednictví
terstvem zahraničí pro vytvoře- v prvním pololetí roku 2009
ní společného zastoupení čes- budou v sídle EU zastoupeny
kých regionů při Evropské unii všechny,“ uvedl hejtman Josef
v Bruselu. Zároveň je i členem Pavel. Prvnímu patru Českého
Centrální organizační skupiny domu se přezdívá Dům regiopro přípravu předsednictví ČR nů. Sídlí tam nyní zastoupení
v Radě EU. „Jsem rád, že mohu krajů Karlovarského, Královépoděkovat vládě České repub- hradeckého, Moravskoslezskéliky, že se v rámci zodpovědné ho, Pardubického, Plzeňského,
přípravy na své předsednictví Jihomoravského, Ústeckého
v Radě Evropské unie v roce a kraje Vysočina.
RICHARD BENEŠ
2009 rozhodla soustředit významné české instituce a také
Pokračování a fotoreportáž na straně 8
své kraje pod jednu společnou

Tímto vydáním měsíčníku se
vracíme k původnímu názvu
Hejtmanské listy. Sjednotíme
tím titul tištěné i elektronické
podoby.
REDAKCE

Střípky
KRAJ PŘIDAL OBCÍM

Nejvýznamnější hosté nad červeným kobercem rukou společnou slavnostně přestřihli pásku u vstupu do Českého domu, a zahájili tak oficiálně jeho
činnost.
Foto Tomáš Jacko

Valdštejnovy skvosty půjčili z Krajského muzea v Chebu
Ozdobou pražské výstavy
brecht z Valdštejna a Cheb aneb
Albrecht z Valdštejna a jeho
Smrt „proradné šelmy“. Jeho
doba, kterou obdivují návštěvsoučástí bude ve výstavním sále
níci Valdštejnské jízdárny, jsou
muzea velký cyklus A.V.E. Valdexponáty zapůjčené z Krajštejn aneb Barokní sny Albrechského muzea Karlovarského
ta. V prostorách valdštejnské
kraje v Chebu. Na velkého
části muzejní expozice se předvojevůdce třicetileté války si
staví výstava věnovaná jednak
totiž chebští dělají oprávněné
historickým událostem kolem
Jedním z předmětů, které se na čas přestěhovaly z Chebu do Prahy, je
nároky. „Bez Chebu by tak
Valdštejnovy smrti, jednak restřevíček Valdštejnovy manželky Izabely Kateřiny z Harrachu. Unikátní
velká výstava nemohla vůbec
flexi jeho osobnosti, tak jak se
Foto archiv
je také Valdštejnův kord. Rovněž zapůjčen z Chebu.
vzniknout, protože naše muv 19. a ve 20. století promítla
zeum má určitě nejvíce expo- Valdštejnovy skvosty do Prahy valdštejnské sbírky nebyly mi- v životě a kulturním koloritu
nátů, které se k Albrechtovi opatrně jako v bavlnce.
mo Cheb dosud prezentovány. města Chebu. Představeny buz Valdštejna vážou. Půjčili jsme
V Praze je z chebských sbí- Zájem o ně přitom už projevila dou sbírkové předměty, které
do Prahy 38 předmětů z na- rek k vidění například Vald- i muzea ze zahraničí.
dosud ukrývaly depozitáře muší expozice a depozitáře. Jsou štejnův kord, límec, umývadlo,
Pražská výstava bude vy- zea. Vyvrcholení celého projekto obrazy, slonovinové řezby, pokladnice, cestovní truhla vrcholením Roku Albrechta tu bude na návštěvníky čekat
předměty z jeho výbavy, ale i kamínka, která vozil na cesty, z Valdštejna. O Valdštejna však ve Valdštejnské obrazárně. O co
i ikonografie, která se váže také střevíček jeho manželky nebudou ochuzeni ani návštěv- konkrétně půjde, však zůstane
k jeho době,“ uvedla ředitel- Izabely Kateřiny z Harrachu, níci z Karlovarského kraje. Kraj- tajemstvím až do 20. listopadu,
ka chebského muzea Eva Dit- ale i obrazy a další předměty. ské muzeum připravuje v Che- kdy bude celý výstavní projekt
tertová. Speciální firma vezla V takovémto rozsahu chebské bu vlastní výstavní projekt Al- v Chebu slavnostně zahájen.

HEJTMANSKÉ LISTY VE FORMÁTU PDF

Pro rodiče a žáky jsme připravili mimořádnou přílohu Školní rok
2008/2009 – dny otevřených dveří.
strany 4 a 5

Archiv měsíčníku KARLOVARSKÝ KRAJ a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné 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.

Více než 320 tisíc korun přidal
Karlovarský kraj vybraným obcím
na projekty, které chtějí uskutečnit
jako součást programu obnovy
venkova. Peníze zbyly po uspokojení žadatelů v prvním kole. Celková suma, kterou kraj již letos
na tyto účely poskytl, je tak vyšší
než 20 milionů korun. Ve druhém
kole dostaly peníze Verušičky
(114 tisíc Kč), Josefov (100 tisíc
Kč) a Merklín (115 tisíc Kč).

KRÁSNO DOSTALO PLAKETU
Zlatou pamětní
plaketu Českého báňského
úřadu za přínos k zachování hornických
tradic dostalo muzeum obce Krásno. Bylo
to ocenění zdařilé rekonstrukce
prostor, která rozšířila výstavní
prostory o tři místnosti. Muzejní
expozice historie hornictví mohla
být rozšířena o nové ukázky těžební a větrací techniky a modely
sokolovského autora Vladimíra
Krista. Muzeum plánuje ještě další
atraktivní novinku – zprovoznění
dvousetmetrového úseku historické důlní železnice.

Nedošly vám tyto
noviny do schránky?
Stěžujte si u svého
pošťáka, distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.
Nebo nás informujte na
tel.: 224 816 821.

Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

LZidé
ajímavosti
kraje
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Po maturitě na jedenáctiletce nost Mikrovýuka, kde vyučovala
v Praze studovala nechtěně, ale angličtinu a výpočetní techniku.
nakonec ráda, Pedagogický in- V roce 1992 začala vydávat karlostitut v Karlových Varech. Pak varský informační měsíčník Prodeset na Karlovarsku učila češ- menáda, o sedm let později také
tinu, ruštinu a angličtinu. S re- stejnojmenný mariánskolázeňžimem se neshodla, proto byla ský časopis. Jméno Promenáda
v sedmdesátých letech ze škol- nese i vydavatelství zaměřené na
ství vypovězena. Po dvouletém vydávání regionálních periodik,
působení za pultem Supraphonu informačních materiálů a turisabsolvovala dlouhodobé kurzy tické literatury. Vedení vydavavýpočetní techniky u firmy Ro- telství s úlevou předala v roce
botron, aby se celá léta živila 2000 synovi, sama se věnuje rejako lektorka obsluhy a progra- daktorské práci a psaní. V roce
mování počítačů v tehdejším 2005 vydala publikaci Antonín
podniku Kancelářské stroje. Zde Dvořák – inspirace a tradice s fosepsala svou první „knihu“ – Zá- tografiemi Hany Rysové. Loni
klady výpočetní techniky (1975). i letos jí v pražském nakladatelV devadesátých letech založila ství Dokořán vyšly postupně dvě
soukromou vzdělávací společ- knihy s autorsky zpracovanými

Výsledky soutěže
o nejlepší kroniku:
1. místo – kronika města Cheb,
kronikář Jindřich Josef Turek
(získal 5000 korun, diplom)
2. místo – kronika města
Ostrov, kronikářka Walburga Mikešová (získala 3000
korun, diplom)
3.místa byla udělena dvě
• kronika obce Stříbrná, kronikářka Hana Vojtěchová (získala 2000 korun, diplom)
• kronika města Kynšperk nad
Ohří, kronikářka Věra Medvecká (2000 korun, diplom)

televizními pořady Posezení s Janem Burianem, které obsahují
šedesát rozhovorů se zajímavými lidmi a reportáže o tom, co se
dělo kolem natáčení,
Co právě teď děláte?
Podílím se na časopisecké
i knižní produkci vydavatelství
Promenáda. Se synem jsme dokončili knížku Slavní návštěvníci
Karlových Varů autora Stanislava Burachoviče. Píšu také cestopisné črty o svém putování po
Ladaku v Indii. Vrátila jsem se
z cest po Portugalsku a Irsku
a chystám třetí díl Posezení s Janem Burianem. Věnuji se i vnoučatům, psům a zahradě a těším
se na křtiny knížky Vše o whisky,
kterou napsal manžel. (pozn. exsenátor Vladimír Kulhánek)
Co vy a kraj?
S krajem spolupracujeme na
různých publikacích a od letošního roku je obsah časopisu

Promenáda zaměřen na všechny lázně v Karlovarském kraji.
Tedy vlastně něco jako krajský
(JFI)
Lázeňský časopis.

Nejlepšího kronikáře mají v Chebu
Kdo měl možnost zalistovat kronikou Chebu, užasl. Je to zážitek. Bohatě ilustrovaná kniha je psaná
ozdobným kaligrafickým písmem a zachycuje velice poutavě nejvýznamnější události ve městě.
Kronika se právem stala letos nejlepší v Karlovarském kraji.

Už 14 let ji vede a sepisuje
59letý výtvarník Jindřich Josef
Turek.
Jak jste se k tomu dostal?
„Ještě než jsem začal psát kroniku města, sepisoval jsem od
svých 16 let kroniku rodiny. Byl
to spíš deník. Po roce jsem si
koupil památeční knihu. Prvním

zápisem do rodinné kroniky byla svatba sestry. Zapisoval jsem
věci ještě jako řidič autobusu.
Od té doby má rodinná kronika 300 stránek. Každou zdobí
barevné ilustrace. Byla to průprava na psaní úřední městské
kroniky,“ přiznává Turek.
Na začátku devadesátých let
ho kolegové jako zaměstnance

Takhle maluje každé písmenko

Ceny vítězům předával náměstek
hejtmana Jiří Behen-ský: „Chtěl
bych ocenit práci všech kronikářů,
protože kroniky zachycují běh dějin
v obci a tvoří základ pro historický
badatelský výzkum,“ uvedl.
Foto archiv

Jitka Kulhánková, žena, která založila časopis Promenáda. Foto archiv

Ukázka vedení chebské kroniky.

Foto archiv

Městského úřadu přesvědčili,
aby se stal kronikářem města.
Jak říká, vedení radnice mu zápisy nijak necenzuruje. „Co považuji za důležité, to se do kroniky
dostane,“ říká Turek. Rozsah je
každoročně jiný. Někdy patnáct
stran, když je rok hektický, tak
třeba až pětadvacet.
(JFI)

Více než pět desítek kronikářů
obcí a měst Karlovarského kraje přijelo na sokolovský zámek
k vyhlášení výsledků prvního
ročníku soutěže o nejlepší kroniku. Podle vedoucího odboru
kultury krajského úřadu Karlovarského kraje Jana Prudíka se
kraj snaží alespoň pořádáním
podobných seminářů obce ve
vedení kronik podpořit. „Obce
sice mají ze zákona povinnost
kroniky vést, ale není nikdo, kdo
by to kontroloval. Je tak těžké
vůbec zjistit, kolik obcí je vede.
Ale podle účasti, která je větší
než loni, se zdá, že jejich počet se alespoň stabilizoval,“ řekl
Prudík.

Společnost Imperial Karlovy Vary, a. s. přijme do svých hotelů pracovníky na
tyto posty:

KUCHAŘ
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK – i nezaučené
POKOJSKÁ
Nabízíme:
zajímavé platové ohodnocení
příjemné a moderní pracovní prostředí
pasivní i aktivní účast v projektu
celoživotního vzdělávání
možnost ubytování na ubytovně

Požadujeme:
pokojská

vzdělání – SOU
částečná znalost NJ a RJ
práce o víkendech

kuchař

vyučení v oboru, praxe vítána
studená i teplá kuchyně

číšník/servírka

praxe a znalost NJ a RJ vítána

SC-71991/1

Původně byla učitelka, z donucení prodavačka, z pudu sebezáchovy programátorka, ze zájmu vydavatelka, z nadšení organizátorka sbírky na obnovu Městského divadla, propagátorka záchrany
altánu a ze vzdoru organizátorka petice Za záchranu karlovarské
kultury... Kolik rolí vlastně Jitka Kulhánková (65) zastane?

SC-72010/1

Žena, která vymyslela Promenádu

Kontakt:
E-mail: personal@imperialgroup.kv.cz
Telefon: 353 206 406, 353 206 407

Výběr pracovníků bude probíhat formou výběrových řízení.

Ředitel krajského úřadu informuje
Na téma kdo a za jakých podmínek může vykonávat povolání
Zdravotní péči jsou oprávněni
lékaře, o nové legislativě v poskytování informací a o zdravot- poskytovat v rozsahu a způsobem
nické dokumentaci jsme hovořili s ředitelem Krajského úřadu
odpovídajícím jejich odborné způKarlovarského kraje Romanem Rokůskem.

1. Jak má pacient postupovat
v případě, že chce požádat
o svou zdravotnickou dokumentaci, která je uložena na
krajském úřadě, případně do
ní nahlédnout?
O zdravotnickou dokumentaci
může požádat pacient nebo pacientem nově zvolený lékař. Žádost
o předání zdravotnické dokumentace musí vždy obsahovat jméno,
příjmení, rodné číslo a adresu pacienta, o jehož zdravotnickou dokumentaci se žádá, a dále jméno,
příjmení a adresu lékaře, kterému
má být zdravotnická dokumentace předána. Žádost o předání
zdravotnické dokumentace musí
být podána písemně, opatřená
podpisem pacienta nebo razítkem
a podpisem lékaře. Vzor žádosti
pacienta je rovněž k dispozici na
internetových stránkách www.krkarlovarsky.cz – tématické okruhy – zdravotnictví – oznámení
o převzetí zdravotnické dokumentace. V zákoně o péči o zdraví lidu
je nově upřesněno kdo a za jakých
podmínek může nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo má
právo na pořízení jejích výpisů, opisů nebo kopií. S případnými dotazy
ohledně zdravotnické dokumentace se občané mohou obracet na
úředníky odboru zdravotnictví.

Ve kterých případech přebírá
Krajský úřad Karlovarského
kraje zdravotnickou dokumentaci a kde pacient zjistí, že
jeho zdravotnická dokumentace byla převzata?
Krajský úřad Karlovarského
kraje přebírá zdravotnickou dokumentaci v případě zrušení registrace nestátního zdravotnického
zařízení nebo v případě zániku
nestátního zdravotnického zařízení
úmrtím zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní péči
vlastním jménem. Tato zdravotnická dokumentace je uložena ve
spisovně Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde je zajištěna tak,
aby byla chráněna před nahlížením
nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami a ztrátou. Odbor
zdravotnictví zajišťuje předávání
zdravotnické dokumentace převzaté od zaniklých nestátních zdravotnických zařízení nově zvoleným
zdravotnickým zařízením. Informace o převzetí zdravotnické dokumentace jsou občanům k dispozici
na internetových stránkách www.
kr-karlovarsky.cz – tématické okruhy – zdravotnictví – oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace.
Může poskytovat zdravotní
péči kdokoliv?

sobilosti zdravotničtí pracovníci
způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 95/2004
Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve
znění pozdějších předpisů a zákona
č. 96/2004 Sb., o nelékařských
zdravotnických povoláních, ve
znění pozdějších předpisů, např.
všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, zubní technici, kliničtí psychologové atd.).

V případě, že se rozhodnu
poskytovat zdravotní péči,
stačí, abych byl způsobilý
k výkonu zdravotnického
povolání, a už můžu léčit
a požadovat za poskytnutou
zdravotní péči od zdravotních
pojišťoven úhradu?
Až tak jednoduché to není. Provozovatelé nestátních zdravotnických
zařízení musí požádat o oprávnění k provozování. Tato oprávnění
v našem kraji vydává Krajský úřad
Karlovarského kraje v souladu s ust.
zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní
péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů. Jde o tzv. Rozhodnutí
o registraci nestátního zdravotnic-

kého zařízení. K žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení musí doložit doklady, jejich
výčet je uveden v již zmiňovaném
zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
V případě, že by zdravotní péči chtěl
poskytovat cizinec, musí ještě doložit rozhodnutí o uznání způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání
na území ČR, v případě, že je osoba,
které se rozhodnutí vydává, způsobilá k samostatnému výkonu zdravot. povolání, obsahuje rozhodnutí
i tuto skutečnost. Toto rozhodnutí
vydává ministerstvo zdravotnictví.
Vzory žádostí o získání registrace,
v nichž je uveden i seznam dokladů,
které je potřeba k žádosti přiložit, jsou žadatelům k dispozici na
internetových stránkách www.krkarlovarsky.cz – tématické okruhy
– zdravotnictví – vzory dokumentů
pro zdravotnická zařízení. Úředníci
odboru zdravotnictví samozřejmě
rádi poskytnou informace žadatelům i při osobní návštěvě úřadu.
Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče
musí zdravotnické zařízení absolvovat výběrové řízení na uzavření
této smlouvy, a tím si zajistit úhrady za poskytnutou zdravotní péči.
Toto upravuje část osm zákona č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
(Pokračování v příštím čísle)

www.kr-karlovarsky.cz

SC-71989/1

Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
První radonové lázně světa
http://www.laznejachymov.cz
přijmou

lékaře
Atestace I.st. z interny, ortopedie či neurologie. Vítaná specializace FBLR,
vhodná základní znalost německého jazyka

všeobecnou sestru
požadujeme absolventa střední zdravotnické školy s maturitou,
praxe u lůžka nejméně 1,5 roku, vítaná znalost německého jazyka

F&B managera
středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v řízení stravovacího provozu,
velmi dobrá znalost německého jazyka,
vítaná znalost AJ a RJ, příjemné vystupování, časová flexibilita

housekeeping

(managera ubytovacího provozu)
středoškolské vzdělání s maturitou, velmi dobrá znalost německého jazyka,
vítaná znalost AJ a RJ, příjemné vystupování, praxe v hotelnictví

číšníky-servírky vyučené i zaučené
Ochota, příjemné vystupování, znalost NJ, nástup ihned.

maséra
Požadujeme masérský kurz vhodný pro zdravotnictví, znalost němčiny
vítána

fyzioterapeuta
Požadujeme absolvování SZŠ-obor fyzioterapeut, znalost němčiny vítána
Nabízíme týden dovolené navíc, týdenní pracovní dobu 37,5 hod.
výměnné rekreace, příjemné pracovní prostředí, podnikové stravování,
možnost ubytování a j. sociální výhody
Nabídky vč. strukturovaného profesního životopisu přijímá a informace podá p. Matochová, vedoucí pers. oddělení, tel. 353 811 343nebo 724
070 610, e-mail: matochova@laznejachymov.cz.
SC-71992/1
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Méně škol – více peněz na investice

Slovo zastupitele
Náš kraj, který je
rozlohou a počtem

Školství v Karlovarském kraji prošlo v posledních letech řadou změn. Některé z nich vyvolaly bouřlivou diskusi, nicméně dnes je zřejmé, obyvatel nejmenším
že zásahy do počtu škol a školských zařízení v kraji přinesly pozitivní výsledky. „Provedli jsme rychlou a razantní optimalizaci, díky níž se v republice, patří k výnám povedlo nastavit takovou síť škol, která by mohla dvacet třicet let fungovat. Samozřejmě oborová nabídka se bude vyvíjet v souladu
znamným regionům,
s trhem práce, ale duplicita oborů a volné kapacity jsou už vyřešeny,“ charakterizuje situaci krajský radní Kamil Řezníček.

2
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Celkový počet 37 škol, do a naším záměrem bylo a je vynichž se ročně vkládalo 132 tvořit jim důstojné zázemí a co
milionů korun, byl zredukován nejlepší podmínky pro studium,“
z důvodu malého počtu studentů, uvedl hejtman Josef Pavel s tím,
nevyužitých kapacit a roztříště- že prodejem a převody nadbynosti oborů na 27 škol s ročním tečných školních objektů navíc
neinvestičním příspěvkem okolo získal kraj prostředky k dalšímu
151 milionů korun.
reinvestování do školství. V souV roce 2005 byl provozní příspě- časnosti je v kraji realizována
vek na studenta 8 752 Kč, o rok řada stavebních akcí, jejichž cípozději 9 376 a letos 10 083 ko- lem je zmodernizovat a vybavit
run. Předpoklad na příští rok je školy tak, aby odpovídaly vzdě10 507 Kč. Kraj tedy v posledních lávacím potřebám doby, která
letech vkládá podstatně větší ob- klade vysoké nároky na jazykové
jem financí do menšího počtu a odborně vybavené absolventy. První české gymnázium v Karlových Varech před rekonstrukcí (1) a po 1.
Foto archiv
škol, což umožňuje moderniza- V létě byla dokončena 1. etapa etapě rekonstrukce (2).
ci budov, zlepšení vybavenosti rekonstrukce Prvního českého
škol a především zkvalitnění vý- gymnázia v Karlových Varech, zařízení,“ vysvětlil hejtman Josef spektive 310 milionů korun.
uky. Svědčí o tom i případ SOU přičemž do zateplení fasády, vý- Pavel. Kraj má v plánu ještě další
Ojedinělým projektem v rámhudebních nástrojů v Lubech měny oken a úpravy sociálních významné projekty týkající se ci ČR je zprovoznění školského
u Chebu, které bylo sloučeno do zařízení kraj investoval cca 21 školství, na jejichž financování se portálu, do něhož bylo zapojeno
Integrované střední školy země- milionů korun a celkově by ná- bude snažit získat peníze z EU. všech 27 středních škol zřizovadělsko-manažerské v Chebu po- klady včetně úpravy okolí a vy- Jedná se o vytvoření Centra tech- ných krajem. Systém byl uveden
té, co v Lubech poklesl počet žá- budování nového sportoviště mě- nického vzdělávání v Ostrově, ke do ostrého provozu od počátku
ků pod zákonem stanovený limit ly dosáhnout 100 milionů korun. kterému je v současnosti zpraco- září 2007. I přes rozporuplné
a neúnosně se zvýšily náklady na Během října 2007 byla dokon- vávána projektová dokumentace. ohlasy ze stran žáků, učitelů i
udržení provozu školy. Úpravy čena rekonstrukce školní jídel- V červnu 2008 se počítá s vydá- rodičů se za necelé dva měsía přestěhování proběhly tak, aby ny ISŠTE Sokolov v nákladu ve ním stavebního povolení k akci. ce provozu od začátku školního
byly vytvořeny odpovídající pod- výši 7 milionů a počítá se s další Plánovaná investice by měla do- roku do systému zapojilo 7000
mínky pro výuku houslařských modernizací školy. „Kdyby kraj sáhnout výše 330 milionů korun. studujících z celkového počtu
oborů, pro dopravu studentů do nepřistoupil k optimalizaci, jen Celková modernizace a rozšíření 14 435 žáků. Škola online rodiškoly, zvýšení úrovně stravování těžko by mohl výrazným způso- prostor by mělo proběhnout na čům i učitelům především šetří
a ubytování dojíždějících. „Stu- bem investovat do potřebných ISŠTE Sokolov, kde se náklady čas, neboť informace o konkrétdenti stojí vždy na prvním místě rekonstrukcí a úprav školských pohybují okolo 250 milionů, re- ních studijních výsledcích či docházce žáka aktuálně naleznou
na internetu. Osobní data žáka
jsou přitom chráněna tak, aby
k nim neměla přístup veřejnost.
Prostřednictvím databáze mohou také školy či zřizovatel zjistit,
kolik a v jakých oborech studuje
v kraji žáků, vyčíslit počty učitelů
na jednotlivých školách nebo informovat veřejnost o chystaných
školních akcích. Podle Kamila
Řezníčka kraj v následujících
letech plánuje získat evropské
peníze na rozšíření systému do
všech typů škol v regionu.
Nově založenou krajskou traStudie modernizace IŠST (foto 1 – původní stav, foto 2 – vizualizace).
Autor: Roman Koucký, architektonická kancelář, s.r.o..
dicí je slavnostní vyhlašování
nejlepších škol a žáků ve školních soutěžích. „ Tímto způsobem jsme poprvé před dvěma
lety zahajovali nový školní rok
v chebském muzeu, o rok později na hradě v Lokti a letošní
rok v klášterním areálu v Ostrově. Oceňovat talentované a
schopné žáky budeme i nadále,
vždy v prostorách významných
historických památek celého regionu,“ uvedla vedoucí odboru
školství Martina Klánová. Region také každoročně reprezentuje sportovní výprava na Hrách
letní a zimní Olympiády dětí a
mládeže. Letos mladí sportovci přivezli z letní olympiády 13
medailí. Sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže podporuje
kraj ročně částkou ve výši 11
milionů korun.
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pokud jde o létání.
Dokladem toho je třeba nejstarší vojenské
letiště na území státu,
které bylo významné zejména za
1. republiky.Připomenutím této
slavné historie bylo uspořádání
Mezinárodního leteckého dne
na sklonku letošního léta. Ultralight Club Cheb mne požádal,
zda bych nedomluvil, aby ministryně obrany převzala záštitu
nad leteckým dnem. Povedlo se.
Letiště Cheb – to je v leteckém
světě pojem. Jedná se vlastně
o dvě letiště a na obou se psaly
dějiny. V Chebu se začalo létat již
1. července 1918, ještě v dobách
bývalého Rakousko-Uherska.
Tehdy město Eger u hřbitova postavilo první leteckou základnu
na území Koruny české a založilo tím dlouhou a slavnou leteckou tradici. Po vzniku republiky
se právě odtud z Chebu, kde
bylo v té době jediné československé letiště, uskutečnil první
vzlet. V letech první republiky
proslulo chebské letiště slavnou
leteckou školou, která naučila
létat většinu tehdejších pilotů,
pozorovatelů a vyučila i mechaniky a personál. Později zde působily i stíhací a pozorovací letky
armády i četnické letecké hlídky.
Za druhé světové války zde byla
základna Luftwaffe a vystřídali
se zde stíhači, letecká škola, dopravní letectvo a koncem války
i letectvo Vlasovovy armády. Na
letišti přistála i slavná vzducholoď Zeppelin. Na konci války byla o letiště svedena tvrdá bitva
mezi německou a americkou armádou. Letiště bylo natolik zničeno, že jeho poválečná obnova
nebyla možná.
Druhé letiště, které je v provozu dodnes, bylo postaveno v létech 1939–1943 jako tovární, vedle letecké továrny Flugzeugwerk
Eger. Zdejší továrna prováděla

nejen opravy většiny
tehdy používaných letadel Luftwaffe, ale stavěla se zde i nová letadla.
Prvním zde vyráběným
typem byl bombardér
Heinkel He-111, po něm
následoval strategický
bombardér Heinkel
He-177 a noční dvoumotorový
stíhač Heinkel He-219. Posledním zde vyráběným typem byl
reaktivní stíhač Messerschmitt
Me-262 Schwalbe. Koncem války
byla továrna s letištěm několikrát
těžce bombardována. Po válce
se ji obnovit nepodařilo, ale letiště sloužilo dál. Opravu provedlo
ministerstvo dopravy, které zde
vybudovalo civilní letiště pro mezinárodní provoz, a své místo
našel i Aeroklub. Další rozvoj
se ale nekonal. Letiště obsadila
v roce 1952 armáda, která zde
rok používala stíhačky Jak-23.
Od roku 1953 zde již nikdy další
armádní provoz nebyl a letiště
pustlo. K oživení dochází teprve
v osmdesátých letech, kdy zde
začíná působit Slovair se svými
zemědělskými letadly. Po roce
1989 se začíná letiště oživovat
i civilním a sportovním provozem. Po dlouhých letech jsou
znovu cvičeni piloti a je založen
Ultralight Club Cheb, který podle smlouvy s městem areál spravuje. Budoucnost chebského
letiště se díky podpoře radnice
jeví nadějně a chystá se projekt
nové travnaté dráhy. Město ani
Ultralight Club nemají ambice
konkurovat sousedním letištím
v Karlových Varech nebo německém Hofu tím, že by provozovaly
letiště s pravidelnou dopravou.
Prioritou pro Cheb je podpora
sportovní letecké činnosti a provozování sportovních letadel.
Právě kvůli provozu velkých letadel musel v Karlových Varech
skončit Aeroklub, který nachází
nové útočiště právě v Chebu. Jeho cílem je zpřístupnit letiště co
nejvíce místním i návštěvníkům
města.
ING. JOSEF MALÝ

inzerce

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY,
Okresní ředitelství, Karlovy Vary
přijme:
do služebního poměru po splnění podmínek přijímacího řízení policisty

POŘÁDKOVÉ – DOPRAVNÍ POLICIE
Podmínky k zahájení přijímacího řízení do služebního poměru:
•
věk nad 18 let
•
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
•
občanství České republiky
•
bezúhonnost
•
fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
•
bez stranické příslušnosti
Zájemci se mohou hlásit na adrese: Policie České republiky
Okresní ředitelství – personální oddělení, I. P. Pavlova 26, 360 01 K. Vary,
Tel: 974 366 500, paní Farkasová
e-mail: orkv.nabor@atlas.cz
Web: http://www.mvcr.cz/anonce/zamestnani/karlvary/index.html

inzerce

Okapový systém
Vaše správná volba
Dachdecker spol. s r.o.
Karlovy Vary – Tašovice
Česká 3
Tel.: 353 228 341
kv@dachdecker.cz

www.dachdecker.cz

Dachdecker spol. s r.o.
Sokolov – Dolní Rychnov
Dobrovského 1963
Tel.: 352 350 151
so@dachdecker.cz

NYNÍ PRÁVĚ U NÁS ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
SC-72005/1

www.kr-karlovarsky.cz
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ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední zemědělská škola

SOŠ LOGISTICKÁ A SOU

Karlovy Vary – DALOVICE

DALOVICE - KARLOVY VARY

poskytuje střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oborech

kurzy v logistice pro dospělé a nástavbové studium
Dny otevřených dveří: 29. 11. 2007, 10. 1. 2008

s
ple
8.00–16.00 (společné informace v 8.20, 15.20)
itní 08
tur
0
Ma . 1. 2
www.logistickaskola.cz
12

Volitelné bloky předmětů ve 4.
ročníku; zahraniční praxe; ekologické hospodaření; výuka myslivosti, chovu koní; bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Dny otevřených dveří: 3. 12. 2007, 4. 2. 2008
tel.: 353 223 129 www.szes-dalovice.cz

Více na

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

– škola s dlouholetou tradicí a úspěšnými absolventy

Přijímací řízení pro školní rok 2008/09:

otevírá ve šk. roce 2008/2009 tyto studijní obory:

střední vzdělání s výučním listem
Kuchař
Číšník, servírka
Kuchař

Střední škola:
• Zdravotnický asistent
• Masér sportovní a rekondiční
• Nutriční asistent
• Ošetřovatel (tříleté bez maturity)

(3 roky)
(3 roky)
(3 roky – dálková
forma)

SC-72004/1

nástavbové studium
(pro absolventy tříletých oborů s výučním listem)
65-41-L/504
Společné stravování (3 roky – dálková
forma)
66-41-L/501
Provoz obchodu
(3 roky – dálková
forma)

Předpokládaná kriteria pro přijímání budou zveřejněna na www stránkách školy
Informace: tel.: 353 221 299, 353 176 622, 602 108 439
e-mail: info@sou-stravovani.cz, internet: www.sou-stravovani.cz

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
nabízí vyučení v tříletých učebních oborech

Vyšší odborná škola:
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaný zdravotní laborant
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Diplomovaný zubní technik

Gymnázium
a obchodní akademie
Chodov
nabízí ve šk. r. 2008/2009 tyto možnosti studia:
pro žáky z 5. ročníku ZŠ
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (osmileté)
SC-71996/1

SC-72008/1

• Laboratorní asistent
• Zdravotnické lyceum
• Asistent zubního technika
• Zdravotnický asistent (dálk.)

Informace na tel. čísle 353 233 936 – pí. Kočová
Den otevřených dveří:
23. a 24. 11. 2007 (pátek 15.00–18.00, sobota 9.00–12.00)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 12. 2007 od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

23-68-H/001 automechanik
26-57-H/001 autoelektrikář
23-51-H/001 zámečník
65-51-H/002 kuchař-číšník
23-66-H/001 mechanik opravář
pro lesní stroje a zařízení
41-52-H/001 zahradník(-ce)
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

Termín kurzu: listopad 2007 – květen 2008
736 514 081 nebo www.szes-dalovice.cz/zelene-vzdelavani

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Karlovy Vary

se sídlem Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary

65-52-H/001
65-53-H/001
65-52-H/001

Kurz je určen odborníkům úřadů státní správy, učitelům, konzultantům,
lektorům a dalším osobám, působících v rámci dalšího
profesního vzdělávání v oboru rozvoje a údržby zeleně

SC-72009/1

SC-72002/1

(dříve Poštovní a peněžní služby)

pořádá druhý cyklus

BEZPLATNÉHO VZDĚLÁVACÍHO KURZU

Přijímání uchazečů:
na základě testu z přírodopisu
učiva ZŠ; přijetí bez zkoušky
může zajistit průměr z prvního
pololetí 9. ročníku ZŠ do 1,70

SC-71999/1

• Logistické a finanční služby
• Provoz a ekonomika dopravy – logistika

Střední zemědělská škola DALOVICE

NOVĚ
ZAHRADNICTVÍ

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. 12. 2007 od 8.00 do 12.00 hod.
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 ZŠ čtyřletý maturitní obor
78-42-M/002 – Ekonomické lyceum
a 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (kvinta – oktáva)
další informace a kontakty:
PO Box 20, Smetanova 738, 357 35 Chodov 1
tel. 352 665 081
oachodov@oachodov.cz
www.volweb.cz/oachodov
G&OA Chodov není soukromá škola – neplatí se žádné školné

SC-72000/1

TRADIČNĚ
AGROPODNIKÁNÍ

SC-71998/1

čtyřleté studijní obory
ukončené maturitní zkouškou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola Mánesova nabízí výuku v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených pedagogů. Žáci tak mají možnost dosáhnout maximálních výsledků bez přetěžování.

Mánesova 1672, 356 05 Sokolov, e-mail: info@skolamanesova.cz,
tel.: 359 807 052, zázn.+ fax: 352 605 791, www.skolamanesova.cz

Škola pro mimořádně nadané žáky
od 5 do 18 let.
Nabízíme možnost všestranného
rozvoje s přihlédnutím
k individualitě žáků a studentů.

SC-71997/1

GYMNÁZIUM
Čtyřleté gymnázium s přírodovědným a jazykovým zaměřením nabízí studentům kvalitní přípravu pro pokračování ve studiu přírodovědného i humanitního zaměření.
Bez přijímacích zkoušek budou přijímáni žáci, kteří doloží výsledek svého testu IQ
130 a výše (doklad je možno získat při diagnostickém dnu Mensy, v pedagogicko
psychologické poradně či pedagogickém centru). Kritéria pro přijetí na školní rok
2008/2009 najdete na www.skolamanesova.cz.

Co získá student na Gymnáziu Mánesova?
- výuku dle osnov schválených MŠMT ČR při využití inovativních výchovně-vzdělávacích přístupů podporujících tvořivost, kritické myšlení a samostatnost studentů
- výuku odborných předmětů částečně v cizím jazyce
- systematickou přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky FCE/ ZMP pod
vedením rodilých mluvčích
- účast na výzkumných, osvětových a ekologických projektech ve spolupráci s vysokoškolskými učiteli i odborníky z regionu
- nízký počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup
- individuální studijní programy pro studenty s mimořádným nadáním ve spolupráci s
Centrem nadání
- pro podporu metody e-learningu získá každý student k užívání počítač
- možnost získání prospěchového a sociálního stipendia
- studijní pobyty v zahraničí

www.kr-karlovarsky.cz

Co získá Vaše dítě v Základní škole Mánesova?
- zajímavou a efektivní výuku dle školního vzdělávacího programu „Mánesova – škola
globální výchovy“ zapsaného v rejstříku MŠMT ČR
- systematickou přípravu na složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek z AJ
i NJ
- výuku anglického jazyka metodou „team teaching“, kdy třídu vyučuje současně rodilý
mluvčí a česky hovořící učitel
- bezpečné prostředí bez nežádoucích společenských jevů
- maximální individuální péči, citlivý přístup, nižší počet žáků ve třídách
- individuální vzdělávací plán pro nadané děti ve spolupráci s Centrem nadání
- školní a mimoškolní aktivity pod jednou střechou minimálně od 7 do 16 hodin
- velký výběr odpoledních činností (umělecko-řemeslná výchova, přírodovědná a chemická praktika, divadelní nebo novinářská dílna, plavání, vaření, výuka na hudební
nástroj, pohybové, hudební či výtvarné dílny)
- možnost účasti na tradičních akcích školy (vánoční jarmark, zahradní slavnost, velikonoční soutěž ve zdobení pštrosích vajec, hudební přehrávky, divadelní zájezdy)
PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA
Nultý ročník je určen nadaným dětem od pěti, výjimečně od čtyř let. V motivujícím prostředí si děti formou hry osvojí základy čtení, psaní, matematiky a dvou cizích jazyků.
Co získá Vaše dítě v nultém ročníku školy Mánesova?
- výuku anglického (3x týdně) a německého jazyka (2 x týdně) od předškolního věku
- možnost objevovat svět při realizaci prvních chemických, přírodovědných i fyzikálních
pokusů
- školní a mimoškolní aktivity pod jednou střechou minimálně od 7 do 16 hodin
- nadstandardní prostředí s nízkým počtem žáků ve třídě
- velký výběr odpoledních činností (plavání, lyžování, hippoterapie, vaření, výuka na
hudební nástroj, pohybové, hudební či výtvarné dílny)
- plynulý přechod do 1. ročníku základní školy ve známém kolektivu dětí pod vedením
stejného pedagoga
- možnost zařazení do projektu Nadané dítě

SC-72006/1

SC-71993/1
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První peníze si rozdělí dvě školy Talent z Aše přivezl vavříny

Dodatečné zateplení fasády ostrovského gymnázia zaplatí zčásti peníze
Foto archiv
z Bruselu.

Na pozvání krajského radního Luboše Orálka přijela do
Karlovarského kraje na své 30.
jednání meziresortní komise
k řešení ekologických škod
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v našem a Ústeckém kraji. Zasedání komise v čele s náměstkem ministra průmyslu
a obchodu Tomášem Hünerem
byli přítomni také zástupci MF,
MŽP ČR a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Hovořilo se

především o projektech revitalizace území zasaženého těžbou, na které stát vyčlenil 15
miliard korun z privatizačních
výnosů. Součástí dvoudenního
jednání byla také prohlídka oblasti plánovaného projektu Medard, výsypky lomu Bohemia
a návštěva Vintířova, kde byla
ze státního rozpočtu zafinancována revitalizace území pro
víceúčelovou sportovní plochu
nebo vyčištění a úpravy Vintířovského potoka.

Zástupci Karlovarského kraje nemohli chybět
na Mezinárodní středoškolské konferenci o ekologii, která se konala pod záštitou UNESCO
v Praze ve dnech 22. a 23. 10. 2007. Náš kraj
zastupovala Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově (ISŠTE Sokolov)
a Gymnázium Aši, které jsou pilotními školami v rámci mezinárodního projektu UNESCO
v environmentální výchově (EVVO). Obě školy
byly zastoupeny dvojicí studentů, obě skupiny
studentů se prezentovaly filmovým zpracová-

ním problematiky z ekologie. Ašské gymnázium
uvedlo film Energie bez hranic, ISŠTE Sokolov
předvedla film Kam s pneumatikami? Účastníky
z ISŠTE Sokolov vedla RNDr. Míčková. Autoři
filmu o pneumatikách Miroslav Šipka a Vojtěch
Zíma říkají: „Pro tuto práci jsme se rozhodli,
poněvadž nám není lhostejné, v jakém stavu se
nachází prostředí, ve kterém žijeme. Zaměřili
jsme se na problém ilegálních skládek pneumatik a jejich recyklaci. Domníváme se, že tento
problém je způsoben špatnou informovaností lidí,

je státní škola, poskytující úplné střední vzdělání s maturitou

V tomto školním roce budou přijati žáci ke studiu v osmiletém i
čtyřletém oboru vzdělání.Ke studiu se mohou hlásit nejen žáci
z Ostrova a okolí, ale i z Karlových Varů. Mezi oběma městy je
velmi dobré autobusové i vlakové spojení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 12. 1. 2008
Bližší informace: www.gymostrov.cz

Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
tel.: 352 603 825, fax: 352 466 192
www.isste.cz
e-mail: isste@isste.cz

SOUKROMÁ OBCHODNÍ AKADEMIE SOKOLOV, S.R.O.
Hornická 1569, 356 01 SOKOLOV

Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009

UČEBNÍ OBORY: (bez přijímacích zkoušek)
• automechanik • elektrikář • obráběč kovů • zámečník
• klempíř-stavební výroba • instalatér • malíř • montér suchých staveb • zedník • obkladač • strojírenská výroba (2letý obor)

DENNÍ STUDIUM:
OBCHODNÍ AKADEMIE – 4letý stud. obor ukončený maturitní zkoušku, studijní
program je zaměřen na osvojení znalostí z ekonomiky, účetnictví, daňové problematiky,
cizích jazyků (AJ, NJ), ovládání PC a elektronické písemné komunikace.
Absolventi mají dobré uplatnění především v oborech: pojišťovnictví, vedení účetnictví,
státní správy a samosprávy, bankovnictví a mají dobrou průpravu pro podnikání.

STUDIJNÍ OBORY: (bez přijímacích zkoušek)
• elektrotechnika • silniční doprava • management obchodu
• veřejnosprávní činnost • technické lyceum • mechanik strojů a
zařízení • strojírenství • řízení jakosti ve strojírenství
• mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:
• podnikání (2leté denní a 3leté dálkové)
• elektrotechnika (2leté denní)
• provozní technika (2leté denní)

ŠKOLNÉ: 1.700,- Kč/měsíčně (17.000,- Kč/rok)

DÁLKOVÉ STUDIUM:
OBCHODNÍ AKADEMIE – 5letý stud. obor ukončený maturitní zkouškou, podmínka
přijetí – ukončené základní vzdělání.
ŠKOLNÉ: 1.200,- Kč/měsíčně (12.000,- Kč/ročně)

SOŠ Kynšperk nad Ohří
Pro školní rok 2008/2009 přijímáme žáky do těchto oborů
Konečná 21, Karlovy Vary 360 05

Učební obory
pro absolventy základních škol, ukončení-výuční list

malíř • automechanik • elektrikář • lakýrník (auto) • instalatér •
autoklempíř • truhlář • stavební klempíř

Za tři čtvrtiny roku se v kraji postavilo jen 86 nových bytů. Loni
v tuto dobu jich bylo 473. Podle
údajů ČSÚ nových bytů nepřibude
ani napřesrok. Za devět měsíců
letošního roku se začalo v kraji
stavět 153 bytů. Loni jich za stejné
období bylo 544.

a) studijní – maturitní vysvědčení
33-41-M/001 Dřevařství
33-41-M/002 Dřevěné konstrukce
26-47-M/003 Informační technologie

b) učební tříleté – výuční list
33-59-H/001 Čalouník

33-56-H/001 Truhlář
82-51-H/006 Umělecký truhlář

33-64-H/001 Tesař

c) učební dvouleté – výuční list

Autotronik • Stavebnictví • Veřejnosprávní činnost

33-59-E/504 Čalounická výroba

Vyučeni v oboru mohou pokračovat v nástavbách, ukončení-maturita - denní 2 roky,
večerní 3 roky

d) nástavbové studium – maturitní vysvědčení

Provozní technika • Elektrotechnika • Stavební provoz
Ostatní vzdělání
ve spolupráci s živnostenským a pracovním úřadem
- rekvalifikace - kvalifikační zkoušky

Telefon: 353 565 689, 602 368 189
e-mail: info@sou-kv.cz, http://www.sou-kv.cz
Návštěva školy je možná po telefonické domluvě v průběhu celého školního roku.

www.kr-karlovarsky.cz

33-57-E/502 Zpracování dřeva

33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba, denní – dvouleté; dálkové – tříleté
SC-71994/1

Karlovarský kraj nabízí k prodeji
objekt léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854, vč. příslušenství a
pozemků, ul. Na Vyhlídce 1854/20,
Cheb. Bližší informace – Krajský úřad
Karlovarského kraje, majetkoprávní
odbor, tel. 353 502 543. Termín
předložení nabídek do 19. 12. 2007.

• Škola nabízí internetovou klasifikaci a přehled docházky tzv. ŠKOLU ON LINE.
• Studenti denního studia jsou zapojeni do DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU, který hlásí
rodičům formou SMS zprávy odchod a příchod ze školy.

INFORMACE: Tel. 352 628 728, email:soas10@volny.cz, www.e-soas.com

Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2007 a 18. 1. 2008

pro absolventy základních škol, ukončení-maturita

BYTŮ BUDE MÉNĚ

a proto dochází k postupnému zahlcování přírody použitými pneumatikami, které mají negativní
vliv na přírodu jako takovou, ale i na lidi, kteří se
chtějí v přírodě rekreovat. Rádi bychom, aby se
po zhlédnutí našeho snímku dostalo lidem do
podvědomí, že je mnohem užitečnější pneumatiky nechat ekologicky zlikvidovat a získané produkty opět využít než pneumatiky jen tak zahodit
do příkopu. Cílem našeho projektu je, aby film
zhlédlo co možná nejvíce lidí a v důsledku toho
se zlepšila ekogramotnost lidí a to se promítlo do
zlepšení stavu životního prostředí v naší republice.“ O tuto práci žáků z ISŠTE Sokolov projevila
zájem i pracovnice MŽP a nabídla autorům možnost tuto práci publikovat v televizi.

nabídka ke studiu pro žáky 5. i 9. tříd!

Studijní obory

NABÍDKA K PRODEJI

má na starosti tréninkový plán
a „pilování“ jezdeckého stylu.
Blahopřejeme a pevně věříme,
že v roce 2008 se Petr uplatní
i v dalších soutěžích, ať už Mistrovství Evropy či ADAC MX.

Gymnázium Ostrov

SC-71995/1

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 Zkapacitnění toku Velká Hleďsebe – 1 etapa zatrubněná část.
Záměrem je nové zatrubnění potoka Schlötzerbach ve Velké Hleďsebi. V rámci realizace záměru bude upraven podélný sklon dna a zvětšen průtočný profil v celkové délce 104 m. Zatrubnění bude navazovat
na akci Průtah II/215 ulice Pohraniční stráže, Velká Hleďsebe, při které bude zkapacitněn propustek téhož vodního toku na 83 m dlouhém
úseku. Předpokládané zahájení realizace je 15. 3. 2008 a ukončení 31.
12. 2009. Oznamovatelem je Ing. Jana Řezníková, Vodohospodářské
stavby, Hluboká 10, 405 01 Děčín II. Zpracované oznámení záměru je
k nahlédnutí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství a na obecním úřadě Velká Hleďsebe. Vyjádření
k oznámení je možné zaslat nejpozději do 21. listopadu 2007 na Krajský
úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary.

Foto archiv

inzerce

Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ ZÁMĚRU ZKAPACITNĚNÍ
TOKU VELKÁ HLEĎSEBE

věrného kamaráda a mechanika
v jedné osobě – Václava Vokáče,
který se stará o vše, co se kolem
jezdce děje. Kolečko podpůrců
uzavírá Jiří Churavý (bývalý motokrosový mistr světa), který

Myslí jim to ekologicky

ŠKOLNÍ ROK
2008/2009
DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Členové komise v doprovodu starosty Sokolova Karla Jakobce absolvovali projížďku severní části obchvatu Sokolova. „Tato část obchvatu
by měla být hotova do konce letošního roku. Počítáme také s realizací
dalších schválených projektů v příštím období,“ uvedl radní kraje
pro oblast životního prostředí Luboš Orálek.
Foto archiv

Petr Smitka, vítěz ADAC MX Youngster Cupu 2007.
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Měsíční krajina zmizí

s odborem investic a grantových
schémat komunikují s řediteli
jednotlivých škol a zařízení a nabízejí pomoc v přípravě k podání žádosti o dotaci,“ doplnil radní.
Kraj předpokládá, že díky účasti
krajských příspěvkových organizací v tomto operačním programu a možnosti získat peníze na
zateplení budov, výměnu výplní
či vyregulování otopného systému dojde ke snížení nákladů
na vstupech energií a k úspoře
provozních nákladů.

SC-72001/1

o finance. Tohle je první vlaštovka, kdy kraj žádá o evropské peníze v rámci plánovacího období
2007–2013,“ uvedl krajský radní
Kamil Řezníček.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje
zároveň připravil seznam svých
příspěvkových organizací a rozepsal na etapy, jak se do čerpání
finančních prostředků v rámci
dotačního období v letech 2008–
2013 zapojí. „Samozřejmostí je,
že odbor školství ve spolupráci

Letošní 9. říjen byl dnem, kdy
se v motokrosovém sportu odehrála nezapomenutelná událost.
Náš juniorský jezdec Petr Smitka (16 let) se stal vítězem ADAC
MX Youngster Cupu 2007! Český motokros dovedl na evropský
vrchol a vavříny přivezl do Karlovarského kraje. Talentovaný jezdec jezdí za tým HULHO Aš na
motocyklech značky YAMAHA
stáje KÖLLING. Nutno dodat,
že konkurence v tomto sportu je
obrovská a neexistuje zřejmě evropský stát, který by v této soutěži neměl zastoupení. Všichni,
kdo sledují kalendář ADAC, vědí, že to je opravdu tvrdá soutěž
s jezdci, kteří jsou svou kvalitou
na špici Evropy a dokonce jedou
seriál mistrovství světa!
Úspěch Petra Smitky je o to
větší, že celé jeho zázemí tvoří
tým lidí, kteří nejsou zaměstnanci ani zástupci žádné továrny.
To znamená, že se jedná o amatéry, kteří vše dělají a financují
z vlastních zdrojů. Největší podíl
na tomto historickém úspěchu
má zcela jistě Roman Smitka,
tatínek – mechanik a maminka
Romana, která vždy dokáže vytvořit atmosféru klidu a pohody.
A nutno dodat, že Petr má svého

Žáci ze vzdálenějších míst mají možnost celodenního stravování
a ubytování v domově mládeže. Žáci se během studia naučí pracovat
s nejmodernější technikou (průmyslový CNC stroj)
Přihlášky posílejte na SOŠ Kynšperk n. O., Školní 764
tel./fax: 352 699 925, e-mail: skolakyn@soskynsperk.cz,
www.soskynsperk.cz
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Gymnázium Ostrov a Střední
živnostenská škola v Sokolově
dostanou jako první v Karlovarském kraji peníze z Bruselu. Jde
o první výzvu z Operačního programu životní prostředí, kterou
29. června 2007 vyhlásilo české
MŽP. Do konce října bylo podáno téměř 700 žádostí o dotaci.
První výzva otevírala pět z celkem sedmi prioritních oblastí
a zaměřovala se na ochranu vod
a ovzduší, využití obnovitelných
zdrojů energie, problematiku
odpadů a starých ekologických
zátěží a podporu environmentálního vzdělávání.
Do prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie se
zapojily dvě střední školy Karlovarského kraje. První z nich,
Gymnázium Ostrov, podala projekt s názvem Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov
za částku 16,5 milionu korun.
Střední škola živnostenská Sokolov požádala o dotaci s projekty Rekonstrukce budovy Komenského 759 včetně vytápění
za částku cca 18 milionů korun
a Rekonstrukce budovy Borovského 1267 včetně vytápění také
za zhruba 18 milionů korun. Podařilo se nám iniciovat zapojení
těchto škol do podávání žádostí

F irmy a podnikatelé kraje
Firma kraje
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Stážisty chválili v Japonsku

GDK Kolová
Společnost GDK, spol. s r.o., byla založena v roce 1993 a zabývá
se stavbou strojů pro zpracování
plastů. Výrobní program firmy
tvoří vyfukovací stroje, které slouží pro výrobu dutých těles z plastů.
Typickými výrobky jsou zejména
obaly. Lahve a kanystry nacházejí
své uplatnění při balení, uchování
a přepravě produktů, jako je bytová chemie nebo potraviny. Další
skupinu tvoří technické výrobky
jako např. vzduchové potrubí, zásobníky provozních tekutin v automobilu nebo výrobky pro použití ve zdravotnictví.
Vyfukovací stroje GDK tvoří ucelenou objemovou řadu v pěti velikostních modifikacích. Nejmenší
typ je vhodný například k výrobě
obalů pro hotelovou kosmetiku
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až po největší, který je schopen
produkovat výrobky do objemu
až 30 litrů. Základem naší činnosti je vlastní vývoj a konstrukce vyráběných strojů. Jednotlivé
komponenty jsou poté zajišťovány
subdodavateli pro finální montáž. Tomuto účelu slouží vlastní
montážní hala, kde jsou stroje sestavovány, zkoušeny a předávány
zákazníkům. V současné době náš
tým tvoří 12 zaměstnanců převážně v technických profesích, kteří
disponují dostatkem zkušeností
pro profesionální práci.

Naše roční produkce představuje cca 10 kusů strojů v různých
modifikacích, které jsou určeny
zejména pro evropský trh. Většinu
sice tvoří zákazníci z Česka a dalších zemí EU, ale naše technologie
putují také do oblasti jižní Ameriky (Surinam, Peru, Uruguay)
atd. Pro podporu exportu, který
představuje významnou část prodeje, firma pravidelně prezentuje
své výrobky na specializovaných
zahraničních veletrzích.
GDK, spol. s r. o.,
362 14 Kolová 181, www.gdk.cz

Hotelová škola Mariánské Lázně navázala v loňském školním roce spolupráci s hotelovou akademií se sídlem v japonském Tokiu. Letos v březnu
navštívila japonská delegace českou školu a byla
podepsána smlouva o spolupráci a výměně žáků.
V červnu odletěli první čtyři žáci na tříměsíční odbornou stáž do Tokia. Cílem bylo poznat
gastronomii, tradice a kulturu Japonska. Čeští
stážisté – dvě dívky a dva chlapci – byli zařazeni
do studijních skupin a společně s japonskými žáky se učili přípravě japonských jídel. Absolvovali
také několik speciálních seminářů včetně přípravy
tradičního sushi. Zajímavé bylo i poznání tradic
a historie země vycházejícího slunce. Čeští žáci
navštívili také chrámy Asakusa, známé muzeum
historie Japonska, památnou horu Fudji a tokijskou věž. V současné době Hotelová škola Mariánské Lázně připravuje program pro přijetí dvou
skupin japonských žáků, kteří budou poznávat
naši kuchyni se speciálním zaměřením na organizaci svatebních hostin. V rámci připravovaného
programu proběhne také prezentace japonských

Čeští stážistí se v Japonsku naučili připravit tradiční sushi.

pokrmů a kulturních tradic pro žáky a hosty naší
školy. Japonští hosté navštíví během svého pobytu
i zajímavá místa našeho kraje.

inzerce

Baletky proslavily české kuličky

NEJDEK – Prestižní ocenění Plastového Oskara dostali výrobci autozámků Witte v Nejdku. Cenu, která
je v branži velmi ceněna, získali za
unikátní bezkontaktní klíč k vozům
Passat od Mezinárodní společnosti
pro techniku plastů v Düsseldorfu.

zitu. Zřejmě i díky baletkám ho
znají v Turecku i Asii. „Z našeho
keramzitbetonu se staví i obě největší sportovní haly roku - fotbalový stadion pražské Slavie a multifunkční hala v Karlových Varech.
Sto fotek s baletkami a slogan
Váš přírodní stavební materiál
pomohly nevídaným způsobem,“
přiznává ředitel Firmy roku Liasu
a viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Rudolf
(JFI)
Borýsek.

CHEB ZVEDNE VĚŽE
CHEB – Nové věže dostane
chebský kostel svatého Mikuláše.
Budou vysoké 24 metrů a radnice
na jejich dostavbu uvolní deset
miliónů korun. Část z něj z veřejné
sbírky. Do stavby věží se chtějí v
Chebu pustit na jaře příštího roku.

NA SINICE SPOLEČNĚ
Do tažení proti přemnoženým sinicím na přehradě Skalka u Chebu se k
trojici Karlovarský kraj, Povodí Ohře
a město Cheb připojil nyní bavorský
kraj Horní Franky. „Získáme peníze,
zmapujeme stav na bavorské straně
a provedeme testy s likvidací sinic
na Skalce,“ uvedl radní Karlovarského kraje pro životní prostředí Luboš
Orálek. Povodí Ohře slíbilo, že sérii
testů zaplatí ze svého.

Z této malé kuličky vypálené z nadložního jílu po těžbě uhlí vznikl exportní
zázrak jménem keramzit, říká ředitel Liasu Rudolf Borýsek. Foto Jaroslav Fikar

Tak se to dělá! Firma vyhlášená letos ze 114 přihlášených
jako nejlepší v Karlovarském kraji
má také nejlepší reklamu. Liasu
Vintířov se povedl neuvěřitelný
reklamní tah. K propagaci českých kuliček z keramzitu najali
ztepilé baletky londýnské školy.
A ty lehké keramické plnivo proslavily! Lias zaznamenal nejvyšší
zisk a obrat v historii firmy. České kuličky vypálené z nadložních

jílů se díky londýnským baletkám
staly exportním trhákem. „Postaví vás na špičky,“ hlásají o lehkých kuličkách ve všech jazycích
londýnské baleríny. Z českého
keramzitu chce stihnout Čína do
olympiády milion čtverečních metrů protihlukových stěn. Korea
už koupila licenci a pálí v Pusanu
prvních 70 tisíc kubíků kuliček.
Berlín má odhlučnění obchvatu
rovněž panely z českého keram-
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Krátce z kraje
DOSTALI OSKARA

To jsou ony! Reklamní trhák na
české kuličky z keramzitu přinesl
Firmě roku nejlepší obrat v historii!

Nejzajímavější cyklotrasou
v okolí Chebu je ta značená číslem 2129. Začíná v centru Lipové. Obec byla dříve majetkem
hraběte Metternicha a na jejím
místě původně stály lipové háje.
Pomníkem z dob socialistické
éry se stal v Lipové nedostavěný
„kulturák“ z 80. let. Brzy se bude
bourat, tak je poslední šance si to
monstrum prohlédnout. Z Lipové
nás cyklotrasa přivede do Doubravy, kde se zachovalo několik
hrázděných chebských statků.
Pro svoji jedinečnost byla Doubrava v roce 1995 vyhlášena jako
vesnická památková rezervace.
Nejnavštěvovanější usedlostí je
Rustlerův statek čp. 9. Jde o roubený dům s hrázděným patrem
z roku 1751. Součástí areálu je
vyhlášená restauraci, soukromé
národopisné muzeum. V pečlivě
udržovaném statku na okraji vsi
se chovají arabští koně. Na území
obce roste jednadvacet památných stromů, lip, dubů a buků,
starých 130 až 270 let. Směrovky
cyklotrasy nás pak od křižovatky
v centru Doubravy dovedou do
Mýtiny. Než se však vydáme po
naší cyklotrase dál, uděláme si
zastávku a prohlédneme si i okolní zajímavosti. Nejprve odbočíme
vlevo do centra obce. Na místě bývalé usedlosti čp. 13 stával
v minulosti zámeček využívaný
zřejmě služebníky z waldsassenského kláštera. Dnes už nenajdeme ze zámečku téměř nic,
zachovala se ale kaplička, která
byla před nedávnem opravena.
Projedeme Mýtinou po silnici,
která postupně přejde v kamenitou cestu a na konci obce zahne
vlevo. Asi po 1,5 km přijedeme do

Překrásný Rustlerův statek najdete v obci Doubrava.

Foto Míra Landa

Kyseleckého Hamru. Hamr už v oblasti zvané Frais (země nizde dávno nestojí, a když odbočí- koho). Rozkládala se kdysi na
me vlevo po žluté pěší trase, tak hranici tří zemí - Bavorska, Čech
po 300 m dole u potoka najdeme a Chebu (tehdy to byl svobodný
vydatný pramen kyselky. Kyselka městský stát). Toto území spadabyla jímána poněkud neobvyk- lo střídavě pod správu Bavorska
lým způsobem a to kamenným a Česka a teprve v roce 1848 bylo
pažením z granitu, které se až definitivně rozděleno a jeho sedo současnosti dochovalo z ro- verovýchodní část připadla k Čeku 1648! Kyselecký pramen je chám. V roce 1845 bylo v obci
jedinečný tím, že obsahuje vyšší Kozly šest hospodářských dvorů
množství lithia. Někteří místní a do současnosti se zachoval jen
obyvatelé říkají, že minerálka po- jeden poslední dvůr, který nyní
máhá léčit žaludeční vředy. Vrátí- prosperuje jako penzion zvaný
me se zpět do Mýtiny a odbočí- Vraní dvůr. Před penzionem můme na Kozly. Kousek za odboč- žeme vidět zbytky kmenu staré
kou, po pravé straně cesty, stojí chráněné lípy. Z Vraního dvojiž zarostlý nedostavěný objekt ra se vrátíme znovu do Mýtiny
stáčírny minerální vody, kterou a pak už se zase napojíme na
se podnikatelům nepodařilo rea- naši cyklotrasu a pokračujeme po
lizovat. Ještě než se vrátíme zpět ní kolem bývalé roty pohraniční
na cyklotrasu 2129, můžeme se stráže. Ta se nachází těsně před
zastavit na občerstvení v 1,8 km signálkou, po které vede značená
vzdáleném Vraním dvoře. Tam dálková cyklotrasa ICG – Iron
se dostaneme, když budeme po- Curtain Greenway – procházející
kračovat od stáčírny až do Kozlů. po bývalé železné oponě. Areál
Kozly se v minulosti, stejně jako roty by měl přebudován na penziMýtina i celé okolí, nacházely on. Pak přejedeme signálku a po-

kračujeme směrem na hraniční
přechod. Ještě před hraničním
přechodem (na 6,5 km trasy) po
pravé straně asi 300 m od cesty
leží národní přírodní památka Železná hůrka. Vede k ní jen polní
cesta kolem pole. Jde o úplně
nejmladší sopku v České republice. Naposledy byla činná na rozhraní třetihor a čtvrtohor. Sopka
přilákala i Johanna Wolfganga
Goetha, který ji na svých cestách
po Chebsku navštívil v roce 1823.
Kousek za Železnou hůrkou ještě
před válkou bývala obec Boden.
V roce 1910 tam místní sedlák
a švec Nattmüller otevřel výčep
s vínem, ve kterém naléval česká,
moravská i maďarská vína, a tak
sem přilákal lidi z celého okolí.
Obec pak zanikla po roce 1945.
Zase se vrátíme zpět na naši trasu
a po pár metrech jsme již na samém hraničním přechodu do Bavorska. Před válkou tu ještě stával
zděný domek staré císařské celnice. Hraniční přechod Mýtina/
Neualbenreuth byl obnoven po
roce 1990. Je to velmi romantické
místo a tak trochu nám připomíná
záběry z hranice ve filmu Tři veteráni. Značená cyklotrasa na přechodu končí, my ale můžeme jet
dál a navštívit turisticky zajímavá
místa okolí Neualbenreuthu, jako je rozhledna Grenzelandturm
nebo nejmladší lázně v regionu
–- Sibyllenbad. Pokud máme ještě
dost sil a času, můžeme navštívit klášterní město Waldsassen
a pak po nové Valdštejnově cyklostezce dojet až do Chebu. Více
informací o trase naleznete též na
cykloportále Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo
nebo v programu Cyklotrasy na
www.cyklotrasy.info.

www.kr-karlovarsky.cz

TAK HODNĚ ZDARU, BYE-BIKE.
MÍRA LANDA
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Hrázděné statky, to je krása!

SC-71201/1

Cyklotrasy v kraji
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Plány kraje: větší letiště, lepší silnice

Na den krajů byla plná muzea

S velkým ohlasem veřejnosti se setkal bezplatný vstup do krajských
né, protože zde budou prezentovány reálné, aktuální kulturních organizací v rámci Dne krajů 28. října 2007.

Budoucnost kraje je v nových silnicích, líčil první
náměstek hejtmana Jan Zborník.
Foto archiv

Na téma Projekty v oblasti dopravy v letech 2007–
2013 v Karlovarském kraji uspořádalo město Chodov ve spolupráci s Karlovarským krajem 5. ročník
Konference Budoucnost. Konference proběhla ve
dnech 2.–3. října 2007 v prostorách KASS Chodov.
„Spojení samosprávy města Chodova a Karlovarského kraje na této akci považuji za velmi šťastné a účel-

projekty týkající se v tomto roce dopravy v regionu,“
uvedl starosta Chodova Josef Hora.
První den konference zahájil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, mezi dalšími účastníky
akce se objevil poslanec Parlamentu ČR Lubomír
Suk a zástupci MD ČR. Vicehejtman Jan Zborník
hovořil o dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktuře v kraji. O připravovaných projektech na
silnicích II. a III. třídy v kraji informoval ředitel
KSÚS Petr Želechovský a ředitel mezinárodního
letiště v Karlových Varech Václav Černý zhodnotil
průběh modernizace letiště. V dalších příspěvcích
nastínili zástupci ministerstva dopravy postup výstavby komunikace Praha–Karlovy Vary a na řadu
se dostalo i čerpání finančních prostředků z EU
a nemotorová doprava v kraji.
Přímo v terénu se odehrál druhý konferenční
den, kdy byly účastníkům představeny některé
z úspěšně realizovaných dopravních projektů,
a to nejen v Chodově, ale například stavba průtahu Karlovými Vary, zavěšený most přes řeku
v Tuhnicích a cyklostezky na Karlovarsku. První
ročník Konference Budoucnost byl zorganizován
v roce 2003 na téma Budoucnost krajiny postižené
těžbou, v roce 2004 nesla konference název Práce
a bydlení, v roce 2005 se zabývala úspěšnými projekty v oblasti revitalizace krajiny postižené těžbou. Loňský ročník proběhl ve znamení projektů
realizovaných za finanční podpory EU.

„V tento den navštívilo všechny
expozice Krajského muzea Karlovarského kraje 1020 návštěvníků,“
uvedla ředitelka krajského muzea
Eva Dittertová s tím, že například
do chebského muzea přišlo 205
lidí a karlovarskou expozici na Nové louce vidělo 185 zájemců. Výstavu Nosticů v Sokolově zhlédlo
110 návštěvníků. „Je dobře, že lidé
zaznamenali Den krajů a přišli do
muzeí a galerií. Věřím, že tradice
zakoření v povědomí a bude se dál
rozvíjet,“ řekl hejtman Josef Pavel. Ti, kdo zavítali do chebského
muzea, mohli ještě před transportem sbírek na pražskou výstavu
vidět valdštejnské sbírky v Chebu.
Muzeum Sokolov nabídlo výstavu o šlechtickém rodě Nosticů.
Poprvé od roku 1945 byla zveřejněna historie rodu, s nímž bylo
Sokolovsko více než 300 let spjato.
V Hornickém muzeu v Krásně si
zájemci prohlédli novou expozici
novověkého hornictví. V Horním
Slavkově ukázalo muzeum expozici dějin města, výroby porcelánu




Ředitelka Krajského muzea
Karlovarského kraje Eva Dittertová
byla s návštěvou na Den krajů nadmíru spokojená.
Foto archiv

a dějin hornictví. A v karlovarském Zlatém klíči byla k vidění
výstava Šaty dělají pračlověka nebo-li Pravěk očima i rukama, zatímco na Nové louce lákal Spolek
krušnohorských hrnčířů na keramiku. Zážitkem pro výletníky byl
krušnohorský okruh po muzeích
v Nejdku, Horní Blatné a Královské mincovně v Jáchymově.

Cena za jeden BIBLIOBOX HERBIE
je 172.550,- Kč.

První bibliobox je v Karlových Varech, v Městské tržnici
Foto archiv
(Albert).

inzerce

Nová Fabia může být ještě
atraktivnější, než si myslíte.
Informujte se na nabídku
předváděcích a výstavních vozů
Fabia za ceny, které Vás opravdu
překvapí.

S cílem získat konkrétní informace o holandském systému vzdělávání
především na středních školách zamířila na konci října do Nizozemského
království delegace zástupců Karlovarského kraje, ředitelů a pracovníků
škol, a to nejen zřizovaných krajem, ale také soukromých škol.

NOVÁ ŠKODA FABIA

Z NABÍDKY PŘEDVÁDĚCÍCH A VÝSTAVNÍCH VOZŮ

Každá Fabia nabízí:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Oba boxy jsme pořídili se záměrem usnadnit čtenářům
vracení knih v případech, kdy nemají dost času dojet do
knihovny a hrozí jim upomínka,“ vysvětluje Jitka Banzetová, zástupkyně ředitelky krajské knihovny, a dodává: „Tato
služba bude prováděna na základě gentlemanské dohody
– může fungovat pouze za předpokladu vzájemné důvěry
čtenářů v knihovnu a naopak.“ Knihy vybrané z BIBLIOBOXU knihovna odečte ze čtenářského konta. V případě,
že by čtenář knihy do boxu vložil po uplynutí výpůjční
doby, je nutné v knihovně zaplatit odpovídající upomínací
poplatky. Boxy neslouží k vracení časopisů a CD.

Cesta splnila očekávání

SIMPLY CLEVER

4 airbagy a ABS
posilovač řízení
vynikající jízdní vlastnosti
spoustu místa pro Vás
i Vaše blízké
velký prostor pro zavazadla
nízké provozní a servisní
náklady
záruku 12 let na prorezavění
karoserie
a ještě mnoho dalšího...

Během studijní cesty se česká
skupina podívala na osm středních škol různého zaměření
například v Alkmaaru, Amsterdamu nebo Naardenu. Čechy
zajímalo prostředí školských
zařízení, jejich vybavenost,
odlišnosti v systému a vedení
výuky. „Zaujalo mě, že první
ročníky navštívených středních
škol na všech úrovních fungují
jako ročníky přípravné a během
prvního roku studia žák ve spolupráci s učiteli a rodiči vybírá
své definitivní zaměření,“ uvedl
krajský radní pro oblast školství
Kamil Řezníček. Členové delegace se také zajímali o možnost

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu

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


vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
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


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


Účastníci studijní cesty se vyfotografovali s učitelem národů J. A.
Komenským.
Foto archiv

případné partnerské spolupráce.
Součástí pracovního pobytu byla
i návštěva muzea Jana Amose
Komenského.

Vyhodnocení soutěže
O hejtmanský mobil 2007

Nová Škoda Fabia je nyní ještě
atraktivnější.



Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

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

Roztržití čtenáři dostali dva biblioboxy, kam mohou vracet knihy
Vítanou novinku hned ve dvou exemplářích dostali v října čtenáři Krajské knihovny. Mohou využívat
dva biblioboxy Herbie. Jsou určeny pro vracení knih
z Krajské knihovny Karlovy Vary-Dvory a ze Studijního
oddělení, Lidická 40 (budova SPgŠ). „Jsme jedni z mála
ve střední Evropě, kteří čtenářům mohou nabídnout
zjednodušení vrácení knih zpět do knihovny,“ připomíná ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary Eva Žáková
s tím, že jeden box je umístěný v centru města a druhý
naopak v okrajové části, ve Staré Roli, odkud je složitější
doprava do krajské knihovny.
Náklady za box umístěný ve Staré Roli plně uhradil
Karlovarský kraj, náklady za box v Městské tržnici Karlovy Vary plně uhradila Nadace ČEZ.

Kontakty
na Krajský úřad

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

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

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejcŃ vozŃ Škoda:
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

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



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
SC-71984/1

Hejtman Josef Pavel blahopřeje
vítězce fotografické části soutěže
Daniele Slípkové.
Foto archiv

Do letošního šestého ročníku
zaslalo své práce celkem 21 dětí.
Převažovali účastníci ve výtvarné
kategorii, kterých bylo 13. V kategorii fotografie soutěžilo 8 dětí.
Nejlepší výtvarnou práci zaslala
a mobil získala 13letá Andrea Nováková z Karlových Varů. V kategorii fotografie putuje mobilní

www.kr-karlovarsky.cz

Také vítězka výtvarné části Andrea
Nováková dostala ocenění z rukou
hejtmana.
Foto archiv

telefon až do Ostravy. Nejlepší
snímek Karlovarského kraje totiž
pořídila 14letá Ostravačka Daniela Slípková, která v našem regionu trávila část letních prázdnin.
Odborná porota měla velmi obtížný úkol. Úroveň soutěže byla tradičně vysoká a práce soutěžících
vzácně vyrovnané.

vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


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


vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověř. zast. vedoucí odboru
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

U dálosti měsíce
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Český dům v Bruselu se stal skutečností

Hejtman Josef Pavel přivítal z hlavního pódia všechny hosty, kteří se zúčastnili otevření Českého domu v Bruselu.

Foto Tomáš Jacko

Jako Karlovaráci jsme udělali tady v Bruselu skvělý dojem, ukázal nám
z balkonu nad městem ředitel kanceláře stálého zastoupení Karlovarského
kraje v Bruselu Werner Hauptmann.
Foto Jaroslav Fikar

Atmosféra před Českým domem v Bruselu: koncert se odehrál před zaplněnou ulicí.
Foto Tomáš Jacko

Stánek Karlovarského kraje byl neustále v obležení návštěvníků akce.
Křoupaly se oplatky a pila becherovka.
Foto Tomáš Jacko
Dokončení ze str.1

„Kraje České republiky se
dnes rozhodly ze svého sídla
vyjít mezi vás, na tuto bruselskou ulici. Všech čtrnáct krajů
se vám dnes představuje tím, co
nabízí nejlepšího. Snažili jsme
se vybrat to, co nás ve světě
dobře reprezentuje, to, co je pro
nás typické. Najdete zde mnoho informací o našich krajích,
jedinečné regionální speciality,
pokrmy a nápoje, od slavného
českého piva po moravské víno.
Představíme vám také českou

HEJTMANSKÉ LISTY

hudbu, která se mimochodem kanti, politici i krásné modelky. ty se hosté mohli občerstvovat
poslouchá i zde, v Belgii, i další Významné hosty dostalo do va- u mnoha stánků, kterými se
součásti naší kultury. Snažíme ru vystoupení plzeňské skupi- prezentovaly jednotlivé kraje.
se vám v tento první slavnostní ny Děda Mládek Illegal Band, „Stánek Karlovarského kraje
den představit Českou republi- veliký úspěch sklidila křehká byl v neustálém obležení. Vedku a její kraje, a také náš společ- zpěvačka Iva Frühlingová. Pří- le klasické becherovky se zde
ný Český dům v Bruselu. Ten tomné dámy i pány okouzlily podával i speciální svařák, který
bude od nynějška vaší adresou, modely i půvabné modelky při obsahoval kromě becherovky
budete-li mít zájem navštívit naši přehlídce módní návrhářky Bea- ještě červené víno a další přízemi, získat o ní více informací ty Rajské. Celá akce vyvrcholila sady. Tento nápoj šel doslova
či spolupracovat s námi,“ uvedl koncertem skupiny Čechomor. na dračku a výrazně pomáhal
karlovarský hejtman Josef Pavel Rozjařené publikum se začalo k zahřátí účastníků party. Teplona úvod výjimečné akce.
rozcházet až po třiadvacáté ho- ta se totiž pohybovala jen kolem
Během street party se na dině, kdy byla party ukončena. šesti stupňů Celsia. Obrovské
hlavním pódiu střídali muzi- Po celou dobu zahajovací par- množství návštěvníků přilákala

měsíčník Karlovarského kraje
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Děda Mládek Illegal Band to rozjeli na pódiu jako první a mnozí přítomní
Foto Tomáš Jacko
si s nimi jejich písně zanotovali.

inzertní manažer:
Roman Zápolský
tel.fax: 353 549 133
nebo 777 193 779
e-mail: zapolsky@
ceskydomov.cz
web: www.ceskydomov.cz
Zde jsou ceníky, podmínky inzerce
a termíny vydání

Karlovarský hejtman mluví za Asociaci krajů: Josef Pavel vyzdvihl důležiFoto Tomáš Jacko
tost Českého domu.

ke stánku Karlovarského kraje
i nezaměnitelná vůně čerstvě
pečených lázeňských oplatek.
Kromě toho se podávalo také pivo ze Zámeckého pivovaru Chyše,“ komentoval party z gastronomické stránky Werner Hauptmann, ředitel kanceláře stálého
zastoupení Karlovarského kraje
v Bruselu. V prostoru pro VIP
hosty kromě toho připravovali
barmani pod hlavičkou Becherovky speciální míchané nápoje v koktejlovém baru. Celou
street party potom dramaturgic-

ky i technicky zajišťovala včetně
moderování karlovarská Česká
umělecká agentura Petra Čimpery.
Český dům se nachází nedaleko Evropského parlamentu a Královského paláce, a tak
poskytne silnou adresu většině českých organizací v Belgii.
Sídlit v něm budou i kanceláře
Stálého zastoupení pro české
Předsednictví Rady Evropské
unie, Zastupitelský úřad České
republiky v Belgii.
(BEN)

Triatlonisté se blýskli svými poháry
Cestu plnou tvrdé dřiny, na jejímž konci
se třpytí zlatá medaile z mistrovství světa,
absolvoval karlovarský šampion Martin
Jiskra. Na setkání s hejtmanem kraje
přijel společně s týmovým kolegou Lubošem Bachurou. Ten havajskou X-terru
ukončil jako sedmý. Oba závodníci hovořili o účasti na říjnovém mistrovství světa
v terénním triatlonu na Havaji, kam se nominovali v kategorii 15–19 letých během
série závodů Evropského poháru. Pod
vedením trenéra X – teamu BaNo Jana
Nováka se připravovali na 1500 metrů plavání v oceánu, 32 km jízdy na kole a na 11
km běhu v extrémním profilu trati. „Patří

vám velká gratulace za dosažení takového
úspěchu a máte můj obdiv tím spíš, že
se vedle sportu musíte naplno věnovat
ještě škole,“ uvedl hejtman. Se závodníky
diskutoval také o celoročním tréninku
a budoucím profesním zaměření. Kluci
absolvují 700 tréninkových hodin ročně,
finančně je podporují rodiče, v současnosti kombinují běh a kolo, plavat chodí do
Thermalu. Martin Jiskra studuje SPŠ Ostrov, Luboš Bachura Gymnázium Ostrov.
Mistrovství světa v terénním triatlonu na
Havaji absolvovali z Karlovarského kraje
také Tomáš Báča, který ve své kategorii
skončil 61., a Jan Kovalovský 63.

Po gratulaci hejtman s nejlepšími triatlonisty.

Foto archiv

