Dopravě uleví nejdelší
most a obchvat Hranic

Mám ráda výzvy, ráda
řeším náročné úkoly

Západočeské lázně
se zapojí do řetězce

V závěru roku 2010 se řidiči dočkali otevření dvou významných dopravních staveb.

Markéta Šlechtová v rozhovoru
prozradila, proč ředitelskou funkci v jedné škole „vyměnila“ za jinou.

O zapsání na seznam UNESCO
budou usilovat evropské lázně
řetězovou nominací.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
první měsíc nového roku je téměř
za námi, ale já bych se ještě rád vrátil k událostem, které hýbaly naším
regionem v roce minulém.
Na počátku února kraj otevřel
zmodernizovaný pavilon B Domova pro seniory v Kynšperku. Rekonstrukce za 50 milionů korun
umožnila lidem, kteří tam žijí, bydlet v příjemném a komfortním prostředí. Na jaře byly veřejnosti zpřístupněny Císařské lázně a stavebníci uzavřeli most přes Ohři u Sokolova na budoucí R 6. Na jeho zprovoznění čekají tisíce řidičů a především
dopravně přetížené Sokolovsko.
V areálu karlovarské nemocnice
jsme zahájili stavbu nového pavilonu akutní medicíny. Kraj podepsal
historicky první smlouvu o spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a přislíbil podporu jejich aktivitám.
Ke květnovým volbám do poslanecké sněmovny sice nepřišlo tolik lidí, aby měl náš kraj více než pět
poslanců, nicméně se všichni budeme snažit, aby náš hlas byl ve sněmovně slyšet. Letní povodně zasáhly ničivou silou některé české kraje,
jimž jsme okamžitě přispěchali na
pomoc finančně i materiálně.
Nová česká vláda se rozhodla přesunout pro kraj životně důležitou
páteřní silnici R 6 mezi dopravní
stavby s nejnižší prioritou. Společně s ostatními poslanci a se zástupci
krajské tripartity jsme apelovali na
premiéra i ministra dopravy, aby toto nekompetentní řešení zvážili. Boj
o další finance pro R 6 stále trvá.
Největší sportovní událostí roku
bylo pro kraj bezesporu finále MS
v basketbalu žen, které probíhalo
v KV Areně. Češky získaly díky famózním výkonům stříbrné medaile. V té době se na náš region upřela
pozornost nejen sportovního světa.
Získali jsme 138 milionů z ROP
Severozápad na obnovu lůžek a přístrojů pro nemocnice v Karlových
Varech, Sokolově a Chebu. Zahájili
jsme program na omezení výskytu
bolševníku a dalších invazních rostlin. Absolvovali jsme sérii jednání s mobilními operátory, abychom
vyřešili problém pokrytí odlehlejších míst regionu signálem GSM.
Proběhly komunální volby a řada
obcí má ve svém vedení nové tváře.
Nyní máme před sebou celý další
rok. Věřím, že v něm pozitivní věci budou převažovat a pro případné
problémy společně najdeme řešení.
Váš hejtman Josef Novotný
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Bezpečnostní rada řešila
zajištění zdravotní péče
Zajištění zdravotní péče v regionu v případě odchodu lékařů z nemocnic po 1. březnu - to bylo hlavní téma jednání bezpečnostní rady kraje, kterou v první polovině měsíce svolal
hejtman Josef Novotný. Zasedání se účastnil také náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek a ředitelé všech nemocnic v kraji včetně soukromých zařízení v Ostrově a v Mariánských Lázních a pronajaté nemocnice v Sokolově.
Celkem 78 lékařů ze dvou nemocnic
regionu se do 31. prosince 2010 připojilo k celostátní akci Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“.
„Výpovědi podalo 50 procent lékařů v karlovarské nemocnici a 20 procent v Chebu, přičemž nejhorší situace
je na internách,“ upřesnil hejtman Josef Novotný. Ocenil také, že jsou ředitelé ostatních zdravotnických zařízení
včetně soukromých ochotni k vzájemné pomoci.
Hejtman požádal zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR Petra Noska,
aby ministerstvo garantovalo kraji přístup do fakultních nemocnic, zejména
do FN v Plzni. „Náš kraj má svá specifika, především v tom, že nemáme na
našem území jedinou fakultní ani krajskou nemocnici. Situaci navíc komplikuje stav silnice R 6, kterou by musela využívat záchranná služba k převo-

zu pacientů,“ vysvětlil Josef Novotný.
Kraj také bude jednat s ministerstvem zdravotnictví o obnovení pobočky VZP v regionu. Ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Ivo
Tukinski byl pověřen zpracovat odhad
sil a prostředků potřebných k zajištění převozu pacientů do jiných zdravotnických zařízení. Zjišťovat se bude rovněž reálná možnost poskytování zdravotní péče pacientům z regionu v nemocnicích nejen v Praze, Plzni nebo
Ústí, ale i v Chomutově nebo v Mostu.
Generální ředitel Karlovarské krajské
nemocnice Zdeněk Horák předpokládá, že řada lékařů podala své výpovědi ze solidarity, a dále s nimi bude jednat o podmínkách, za kterých by výpovědi byli ochotni stáhnout. Jedná také s primáři o tom, jak si představují
zajištění chodu svých oddělení v době
krize. Nemocnice oslovila personální

agentury, které by mohly pomoci najít nové lékaře
„Nabízíme dobré podmínky, a to nejen platové,“ zdůraznil generální ředitel s tím, že většina lékařů, kteří podali výpovědi, se může vrátit na svá místa. Nemusí to ale platit v každém případě. V krizové situaci je podle něj nemocnice schopna zajistit akutní a neodkladnou péči, ale ne po neomezeně
dlouhou dobu.
Vedení kraje bude také jednat se
zdravotními pojišťovnami, především o úhradě mimořádných výkonů,
k nimž by případně byla nucena zdravotnická zařízení, která by na sebe převzala péči o pacienty, ale také o rozdělování prostředků mezi nemocnice obecně. V souvislosti s tím chce
hejtman usilovat také o obnovu krajské pobočky VZP.
„Je třeba mluvit o úloze zdravotních
pojišťoven a stávajícím systému úhrad.
Postrádáme zásadní slovo pojišťoven,
jak hodlají krizovou situaci řešit,“ poznamenal krajský radní Václav Larva. „Čekal jsem, že zdravotní pojišťovny budou více hájit pojištěnce, kteří si u nich objednávají péči,“ uzavřel
hejtman.
Bezpečnostní rada kraje se k problematice určitě znovu sejde 2. března, je
však možné, že podle situace bude svolána i několikrát předtím.

pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

První se narodila Terezka
Hejtman Josef Novotný navštívil v ostrovské porodnici první miminko
roku 2011, Terezku Chmelařovou z Kraslic. Mamince dítěte předal kytici růží a šek na pět tisíc korun. Jde o stejnou sumu, kterou kraj věnoval
v předešlém roce. „Ať jste obě zdravé a doufám, že brzy přibude sourozenec,“ popřál hejtman s tím, že by přivítal, kdyby se v regionu rodilo podstatně více dětí. Terezka Chmelařová se narodila 1. ledna v 10.45 hodin.
Jako druhý v pořadí v našem kraji přišel na svět chlapeček v porodnici
v Karlových Varech, třetí byla holčička v chebské nemocnici.
Foto KL

Clara II: Úspěšná spolupráce se Saskem a Bavorskem má pokračování
Karlovarský kraj naváže na úspěšný
projekt z let 2004-2006 CLARA@EU.
V jeho rámci byly vytvořeny kontakty
a nastavena spolupráce se sousedními
pohraničními kraji na saské a bavorské straně.
„Proto, abychom mohli pokračovat
ve spolupráci s našimi partnery, jsme
vytvořili dva obdobné projekty na

česko-saské a česko-bavorské hranici.
Jedná se o projekty CLARA II - Rozvoj společné partnerské spolupráce
veřejné správy v česko-saském a česko-bavorském regionu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Společným kooperačním partnerem
obou projektů je Karlovarský kraj,
který v nich převezme roli vedoucího

partnera a bude koordinovat aktivity
všech tří stran. Za tímto účelem jsou
plánována setkání koordinátorů, odborné i veřejně přístupné konference
a workshopy k dílčím tématům. Při
společných akcích budou vypracovány společné strategie na téma civilní
obrana, cestovní ruch a lázeňství, životní prostředí (pouze na saské stra-

ně), moderní veřejná správa, regionální rozvoj a územní plánování, doprava (pouze na bavorské straně), lidské zdroje a vzdělávání. Jsou také plánovány vzájemné návštěvy a podpora
spolupráce škol a sportovců, profesního vzdělávání a vysokých škol a dílčích přeshraničních kooperací.
Cílem projektu tedy je přispět k tr-

vale udržitelnému rozvoji společného pohraničí a zlepšit servis pro občany na obou stranách. Celkové náklady česko-saského projektu činí 498
032 eur (dotace z ERDF 423 327 eur),
česko-bavorský projekt pak vyjde na
317 500 eur s dotací ERDF 247 800
eur. Projekty by měly být dokončeny
do 30. září 2013.

Evropskou dotaci získají čtyři projekty Prioritou je západní obchvat

Jáchymovská radnice
Další čtyři projekty z našeho kraje získají evropské peníze. Rozhodli
o tom členové Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Sasko. Karlovarský kraj
uspěl se čtyřmi projektovými záměry,
Libereckému kraji byl naplánován jeden a Ústeckému kraji dva projekty.
Projekt „Překračování hranic - Nové cesty mezi zeměmi“ má posílit
přeshraniční spolupráci v oblasti poznání historického vývoje regionu.
V rámci schváleného projektu se budou pořádat konference, studijní cesty, výstava a vzniknou dvě diserta-

Fot: Město Jáchymov
ce. Na projekt bylo schváleno téměř
177 000 eur.
V druhé prioritní ose nesoucí název „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“ byly partnerům z Karlovarského kraje schváleny tři projekty.
První projekt „Stříbrná stezka - Silberstrasse - 1. investiční etapa“ je zaměřen na přilákání turistů do oblastí se společnou historií o hornictví.
Obsahem projektového záměru je zatraktivnění míst, které souvisí s tématikou hornictví. V Jáchymově se opraví část Hornického náměstí, v Ostrově dojde k vytvoření expozice o hor-

nictví a tím i k úpravám místností na
Šlikovském zámku, Boží Dar zpřístupní štolu v blízkosti města a osada
Suchá vytvoří informační centrum.
Čeští partneři získají 1,3 milionu eur.
Druhý projektový záměr „Park zážitků Bad Elster - Aš“ je zaměřen na
revitalizaci parků. V Aši bude bývalé
letní kino v Sadech Míru přebudováno na místo, kde se budou konat česko-německé aktivity, tedy koncerty, výstavy nebo soutěže. Dále dojde
k parkovým úpravám, vybudování
nového veřejného osvětlení či k pořízení kamerového systému parku. Na
projekt bylo pro české partnery vyčleněno téměř 850 000 eur.
Třetí projekt je také investičního
charakteru a nese název „Sousedé
na společné cestě bez hranic“. Město Hranice u Aše zrekonstruuje část
náměstí před radnicí a vznikne nová naučná stezka hraničních kamenů.
Stezka bude na českém území 9,5 km
dlouhá. Pro českou stranu projektu
bylo vyhrazeno více než 451 000 eur.
Celkově bylo v rámci tohoto Monitorovacího výboru pro české partnery vyčerpáno 4, 1 milionu eur. V rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko jsou
pro české dotační území na období 2007-2013 vyčleněny prostředky
EU ve výši 67 milionů eur. Od vzniku Programu bylo k realizaci schváleno 116 projektů.

V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností bude letos realizováno sedm
projektů s předpokládanými náklady 713, 7 milionu korun.
Prvním projektem je příprava území pro průmyslovou zónu v Novém
Sedle s náklady ve výši 153 miliony
korun. Další akcí je vytvoření zázemí poutního místa v Chlumu Svaté
Maří za 15,2 milionu korun.
„Započne výstavba západního obchvatu Sokolova. Náklady na realizaci první části stavby dosáhnou 250,7
milionu korun, na druhou část pak
220,1 milionu korun,“ vyčíslil krajský radní Jaroslav Bradáč.
Plánuje se také revitalizace Starosedelského potoka za 17 milionů korun a plochy pro rozvoj Habartova
za 26,6 milionu korun. Dokončovat

se budou práce na revitalizaci rybníka a lesoparku ve Vintířově s náklady 2,5 milionu korun. „Celkem 28,6
milionu korun je vyčleněno na cyklostezku, která povede na rekultivovaných výsypkách,“ doplnil Bradáč.
V současné době probíhá výběrové řízení na průmyslovou zónu v Novém Sedle, projekt v Chlumu Sv. Maří a ve Vintířově. Na zbylé projekty
budou následovat průběžně.
Na prosincovém jednání meziresortní komise zástupci ministerstva financí uvedli, že veřejná zakázka Revitalizace území Sokolov, Svatava - II. etapa (II/210 Západní obchvat Sokolov, Svatava - první část)
byla zařazena mezi priority. „Zakázka bude vyhlášena do konce ledna
2011. Druhá část západního obchvatu bude vyhlášena v průběhu roku,“
uzavřel radní.

Záchranka dostane nové sanitky
Čtyři plně vybavená nová sanitní
vozidla za téměř 21 milionů korun
dostane Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. Navíc dostanou záchranáři ještě jedno vozidlo, které bude sloužit převážně k převozu pacientů. Sanitky dodá pražská společnost Sicar,
která vyhrála výběrové řízení.
„Jedná se o vozidla značky Mercedes, která mají pohon na všechna

čtyři kola. Máme s nimi dobré zkušenosti, což je velmi důležité. Podle
smlouvy dostanou záchranáři sanitky na konci května,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
V kraji je hodně horských oblastí
a nová vozidla by i tam měla jezdit
bez problémů. Z celkové částky poskytne šest milionů Karlovarský kraj
a zbytek doplatí záchranná služba ze
svého investičního fondu.

informace z kraje

Dopravě ulevily most přes Ohři a obchvat Hranic
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Vážený pane hejtmane,
sledoval jsem reportáž o dětském domově v Horním Slavkově. Protože
znám dosti podrobně průběh událostí v domově za posledních několik
let, mohu jedině souhlasit s jeho zrušením... Jsem toho názoru, že zavedení např. institutu placených profesionálních rodičů by přineslo lepší výsledky ve všech směrech.
S úctou František Soukup
Dobrý den pane Novotný,
mám takový smutný dotaz. V televizi jsem viděla pořad, který nás informoval o uzavření dětského domova v Horním Slavkově. To snad ani nemyslíte vážně! Vžijte se do role těch dětí, které již jednou byly vytržené od
rodičů!
Vážený pane Soukupe a další pisatelko,
děkuji Vám za vyjádření Vašich názorů. Danou problematiku vnímám
jako velice citlivou a vzhledem k tomu, že dětský domov v Horním
Slavkově je jediným zařízením tohoto druhu na Sokolovsku, považuji za nezbytné, aby kraj jako jeho zřizovatel učinil vše pro jeho zachování.

Koncem loňského roku se řidiči dočkali dokončení dvou významných dopravních staveb - nejdelšího mostu v kraji, který vede přes Ohři z Královského Poříči k chemickým závodům v Sokolově (snímek ze slavnostního otevření vlevo) a silničního obchvatu města Hranice (vpravo).
Foto KL
Kamiony ze sokolovské chemičky
už nemusí projíždět středem města.
Umožnila to v prosinci otevřená silnice a most spojující areál chemických
závodů s Královským Poříčím. Násyp
silnice zároveň tvoří část protipovodňové ochrany této obce.
Tato stavba navazuje na dokončený severní obchvat Sokolova a na projekt Cyklostezka Ohře. „Silnice odvede přepravu nebezpečných nákladů
mimo obydlenou část města. V příštím týdnu navíc zasedne meziresortní
komise, která rozhodne o tom, zda náš
kraj dostane peníze na další etapy západního obchvatu Sokolova, čímž by
se dopravě v centru ulevilo ještě výrazněji,“ řekl hejtman Josef Novotný během slavnostního předání stavby.
Výstavba kilometr dlouhé silnice

a mostu v délce 200 metrů stála 208
milionů korun. „Na akci přispělo město Sokolov částkou 10 milionů korun,
Královské Poříčí přidalo 4 miliony korun a společnost Momentive Specialty
Chemicals se podílela částkou 23 miliony korun. Zbývajících asi 170 milionů se kraji podařilo získat z ROP Severozápad,“ upřesnil náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
V prosinci 2010 byla dokončena
i jedna z největších stavebních akcí
loňského roku na krajských silnicích,
obchvat Hranic v délce 4,5 kilometru. Stavba obchvatu v Ašském výběžku byla připravena v rámci Programu
Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko jako součást uceleného projek-

tu „Výstavba silničního spojení Adorf
- Aš“. „Na jednu stranu si obyvatelé Hranic určitě oddychnou, na druhou stranu to možná přinese obavy živnostníků z odlivu turistů. Jsem
však přesvědčen, že pozitiva převáží
a obyvatelé ocení obchvat jako symbol
dalšího sblížení obou národů,“ uvedl hejtman Josef Novotný během slavnostního předání stavby.
Stavba obchvatu si vyžádala na české straně náklady ve výši 240 milionů
korun, z čehož 85 % hradí Evropská
unie z fondu pro regionální rozvoj, 5
% bude uhrazeno ze státního rozpočtu a zbývajících 10 %, tedy 24 miliony korun, zůstává k úhradě z rozpočtu
Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj letos zrekonstruoval silnice za 602 miliony korun

- opraveno bylo 11 kilometrů krajských silnic a mosty ve Žluticích, Pile,
v Chyši, Šindelové. „Celkem prošlo
rekonstrukcí 14 úseků krajských silnic, z toho 10 investičních akcí s přispěním peněz z ROP Severozápad. Je
to mimo jiné modernizace další části
silnice ve směru z Merklína do Pstruží nebo průtah ve Skalné,“ informoval
náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Drobné opravy a údržba silniční
sítě přišly na 76 milionů korun. „Na
42 kilometrech silnic došlo k souvislým opravám povrchu, opravovaly se
propustky i opěrné zdi. Nechali jsme
zmodernizovat například silnici v ulici Osvětimská v Nejdku za více než 30
milionů korun s dotací z ROP Severozápad nebo mosty v Poutnově či Dolní
Rotavě,“ doplnil Navrátil.

Naučná stezka přibližuje
faunu a flóru krajského areálu

Přímé přenosy
lidé sledují

V areálu krajského úřadu vznikla na sklonku loňského
roku nová naučná stezka. Stezka doplňuje dětská hřiště, tenisové kurty a in-line dráhu pro návštěvníky areálu.
„Jejím základem je pět informačních tabulí, které připravil odbor životního prostředí a zemědělství. Budeme pracovat na tom, aby se v budoucnu stezka ještě
rozšířila,“ uvedl radní Jaroslav Bradáč.
„Naučná stezka má inspirovat člověka k tomu, aby se
pozorně rozhlédl kolem sebe a snažil se chápat vazby,
které mezi prostředím, rostlinami a živočichy panují,“
dodal radní.

V loňském roce vidělo přímý přenos
šesti zasedání krajského zastupitelstva
celkem 1 475 návštěvníků krajských
internetových stránek. V průměru
sledovali jednání 2,5 hodiny.
„Nejvíce diváků přitáhlo zářijové zasedání krajského zastupitelstva, kde
jsme mimo jiné projednávali například založení komunální odpadové
společnosti nebo udělení příspěvků
z programu regenerace městských památkových rezervací a zón,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka.
První přímý přenos jednání zastupitelstva proběhl 18. prosince 2008.

Kraj si vzal úvěr na výstavbu
sídla zdravotnické záchranky
Kvůli nutnosti výstavby sídla Územní zdravotnické záchranné služby si
Karlovarský kraj půjčí u ČSOB 75 milionů korun.
Krajská záchranná služba v Karlových Varech jako jediná v celé ČR nemá vlastní sídlo. Funguje v prostorách
pronajatých od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, které jejím potřebám už nevyhovují. Navíc je hasiči potřebují.
„Ve výběrovém řízení na poskytnutí úvěru zvítězila ČSOB, která nabídla
velice výhodné podmínky,“ informo-

val náměstek hejtmana Martin Havel
s tím, že kraj bude úvěr splácet deset
let. Pokud by se ovšem našly prostředky v krajské pokladně, peníze být čerpány nemusejí a kraj za to nebude nijak sankcionován. Zhruba 30 milionů korun na pořízení technologií se
kraj bude snažit získat z Integrovaného operačního programu.
Třípodlažní budova sídla krajské záchranky bude stát v areálu krajského
úřadu. Stavět by se mělo začít v březnu 2011 a práce by měly trvat zhruba jeden rok.

Roman Rokůsek
Jedním z nejčastějších způsobů finanční podpory je veřejná sbírka.
Přispět lze například znevýhodněným osobám, oblastem postiženým
přírodní katastrofou nebo na obnovu zchátralé kulturní památky.
O pravidlech veřejných sbírek jsme
hovořili s ředitelem krajského úřadu Romanem Rokůskem.
Jaká je definice veřejné sbírky?
Problematiku veřejných sbírek
upravuje v současné době zákon č.
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Dle tohoto předpisu je veřejnou sbírkou získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od
předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Veřejnou sbírkou

Vážený pane Korbeli,
ve věci investic do sokolovské nemocnice se obraťte na společnost
Nemos Sokolov, která ji bude mít od 1. 1. 2011 v pronájmu. Kraji je
znám jen celkový předpokládaný objem investic - cca 30 milionů korun.
Další část Vašeho dotazu se týká platnosti usnesení krajského zastupitelstva o výstavbě nové nemocnice. Usnesení ze dne 24. 9. 2009 nadále platí. Vzhledem k současné finanční situaci nejen Karlovarského
kraje, ale celé České republiky, však v tuto chvíli není možné přesně říci, jak a kdy se podaří nalézt prostředky na výstavbu nové nemocnice.
Dobrý den pane hejtmane,
ve vašem programu bylo převést nemocnice na neziskové organizace. Nic
z toho, co jste slibovali, není pravda, udělali jste pravý opak. Nejdříve jste
pronajali sokolovskou nemocnici (i přes odpor vašeho koaličního partnera!) a teď pan Larva silou moci usiluje o zbytek a to nejhorší, že firmě Progress Medical, kterou skoro nikdo nezná... Paní Podzemská měla alespoň
zájem, aby to fungovalo a taky pro to něco udělala (strategie zdravotnictví), ale pan Larva mám pocit, že od samého počátku se chce toho jenom
rychle zbavit.
S pozdravem Jana Nováková
Vážená paní Nováková,
Převedení nemocnice na neziskovou organizaci současná legislativa neumožňuje. Opakovaně se o to ve svém regionu snažil i exministr zdravotnictví a hejtman David Rath, jeho žádosti ale ministerstvo
zdravotnictví smetlo ze stolu.
Po bývalém vedení kraje jsme zdědili akciovou společnost Karlovarská
krajská nemocnice. Nyní se musíme snažit pracovat a zachovat co se
dá, a to i v situaci, kdy se ze strany státu objevují snahy omezit počet
nemocnic. Podle ministra zdravotnictví je jich moc a v nejtěžší situaci jsou bohužel regionální nemocnice. I proto jsme například pronajali nemocnici v Sokolově, ze která Vámi citovaná paní Podzemská chtěla udělat léčebnu dlouhodobě nemocných.

Pomoc dostaly Višňová a Bílý Kostel Ocenění Spokojený zákazník
Zbylé peníze z veřejné sbírky, kterou Karlovarský kraj vyhlásil na pomoc oblastem postiženým srpnovou povodní, putují do Višňové na
Frýdlantsku a Bílého Kostela nad
Nisou na Chrastavsku. Ty si rovným
dílem rozdělí 61 136 korun.
„O pomoc s vytipováním příjemců finančního daru jsem požádal
Pavla Petráčka, který je mým protějškem v Libereckém kraji. Ten navrhl Višňovou a Bílý Kostel,“ informoval krajský radní pro oblast sociálních věcí Miloslav Čermák. Ten
už 6. ledna v Liberci peníze předal
představitelům obou obcí.

Starostka Višňové Vladimíra Erbanová zatím neví, na co budou darované peníze použity. „Můžeme je
například investovat do oprav silnic
nebo je předat vytipovaným rodinám, aby z nich zaplatily elektřinu.
Vysoušeče jely po povodních na plný výkon, takže máme z výše účtů
velké obavy,“ posteskla si starostka.
Celkem se na kontě sbírky nashromáždilo bezmála 190 000 korun. Již
v září se z ní vybralo 128 000 korun,
které si rozdělily město Raspenava,
obec Heřmanice a Domov pro osoby se zdravotním postižením v Raspenavě.

Ředitel krajského úřadu informuje
je tedy podle platné legislativy výlučně shromažďování peněžních prostředků, například soustředění věcných darů výše zmíněnému právnímu předpisu nepodléhá.
Za veřejnou sbírku se ale nepovažuje shromažďování finančních prostředků, které konají politické strany
nebo hnutí, spolky, hnutí a jiná občanská sdružení a dále církve a náboženské společnosti.
Co si lze představit pod pojmem
veřejně prospěšný účel?
Výtěžek sbírky musí přinést takový
prospěch, který je v širším společenském zájmu, zejména proto, že směřuje k vytvoření, zachování, obnově či zlepšení celospolečensky uznávaných a právem chráněných hodnot. Veřejně prospěšný účel může být
zejména humanitární či charitativní,
dále to pak může být rozvoj vzdělání, tělovýchovy, sportu, ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Jakým způsobem lze veřejnou

Vážený pane hejtmane,
je možné zveřejnit, čeho se týká medializovaná výše předpokládaných
investic do sokolovské nemocnice pod hlavičkou soukromého subjektu? V zařízení jsou zastaralé rozvody, objekt není zateplen. Investice jsou
buďto do vybavení nebo do stavby. Dále - stále je platné usnesení krajského zastupitelstva o výstavbě nové nemocnice. Kdy se začne pracovat
na tomto kroku? Nebo lze čekat zrušení usnesení? Ke kontrolním mechanizmům v KKN - od jaké doby jsou nastaveny tímto způsobem?
Děkuji za Vaše odpovědi.
J. Korbel, Sokolov

sbírku konat?
Shromažďováním příspěvků na
bankovním účtu, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů nebo vstupenek na akce pořádané za účelem získání příspěvku či
pronájmem telefonní linky.
Kdo může veřejnou sbírku pořádat?
Veřejnou sbírku mohou dle zákona konat pouze obce, kraj či ostatní
právnické osoby, mají-li sídlo na území České republiky. Právnická osoba,
která hodlá sbírku konat, je povinna
její konání písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu, a to tak, aby
úřad oznámení obdržel nejpozději 30
dnů přede dnem zahájení sbírky.
Co vše je potřeba při pořádání
sbírky dodržet?
Právnická osoba je v oznámení
o konání sbírky povinna uvést: účel
sbírky, území, na němž se bude konat, datum jejího zahájení a ukončení, způsob provádění, název a adresu banky, u níž je zřízen účet ke shro-

mažďování příspěvků, a číslo tohoto
účtu, koná-li se sbírka shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu.
Koná-li se sbírka pokladničkami, uvádí se podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, při
prodeji předmětů či vstupenek je třeba uvést výši příspěvku a jde-li o sbírku pronájmem telefonní linky, požaduje se uvedení čísla pronajaté telefonní linky. Při oznámení veřejné sbírky konané sběracími listinami právnická osoba připojí vzor listiny a má-li být výtěžku použito v zahraničí, je třeba souhlas Ministerstva
zahraničních věcí ČR.
Ostatní právnické osoby musí doložit také nacionále svých statutárních
orgánů a osob oprávněných jednat ve
věci sbírky a navíc, na rozdíl od kraje
a obcí, také potvrzení, že nemají nedoplatek na daních a na pojistném,
nejsou v likvidaci, není proti nim vedeno insolvenční řízení ani na ně nebyla vyhlášena nucená správa.

za rok 2010 získalo 13 firem
Ocenění Spokojený zákazník už sedmým rokem udělovalo Sdružení českých spotřebitelů těm podnikatelům
a firmám v Karlovarském kraji, které
trvale poskytují své služby na vysoké
úrovni. Regionální zástupci Sdružení
českých spotřebitelů tentokrát vybírali z 29 návrhů.
Firmy mohly navrhovat nejen oni,
ale také kdokoliv z místních samospráv a podnikatelských komor. Vítězům poděkoval náměstek hejtmana
Martin Havel: „Toto ocenění vnímám
nejen jako uznání kvality vybraných
firem, ale také jako pobídku pro další podnikatele,“ uvedl Martin Havel.
Ocenění je přiznáno na dva roky
a není spojeno s finanční odměnou.
Podnikatelé ho mohou používat například při prezentaci své firmy a soutěže se mohou účastnit opakovaně.
„Ocenění Sdružení českých spotřebi-

telů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele,“ vysvětlil ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Novák. Odborná komise podle jeho slov posuzovala přihlášení firmy
také podle předmětu činnosti a místa
podnikání.
Spektrum činností 13 oceněných
podnikatelů a firem je velmi široké.
Působí v oblastech jako je například
výpočetní technika, půjčovna elektronářadí, fotografické služby až po centrum tradičních řemesel či výuku angličtiny. Při udělení ceny bylo komisí
ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské
samosprávy. Slavnostní akce se konala
pod záštitou hejtmana a za finančního
přispění Karlovarského kraje.

Jednou z oceněných firem bylo Centrum tradičních řemesel, které působí na Statku Bernard v Královském Poříčí. Zástupci firmy převzali
ocenění z rukou náměstka hejtmana Martina Havla (vpravo). Foto KL
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Gymnázium Ostrov zve na výstavu i ke studiu
Fotografování patří mezi studenty na ostrovském gymnáziu k nejoblíbenějším koníčkům. Když se dvěma z nich podařilo zvítězit v celostátní soutěži FotoAkademia A006, nebylo daleko k nápadu podpořit tuto aktivitu školní fotosoutěží. Nejlepší fotografie prvních tří ročníků představila
škola ostrovské veřejnosti v říjnu minulého roku.
Ve středu 5. ledna 2011 byly slavnostně vyhlášeny výsledky 4. ročníSOŠ logistická v Dalovicích sídlí ku školní fotosoutěže. V letošním klásice v krásném historickém objektu, ní posuzovala porota 203 (!) fotografií
ale je stále „in“ a drží krok s dobou.
od 39 soutěžících. „Potěšil nás počet
Nabízí ekonomicko-technické vzdě- fotografií, ale především jejich rostoulávání v oblasti široké logistiky vhod- cí úroveň. Tu dokumentuje i výstava
né pro chlapce i dívky.
nejlepších snímků v 1. patře GymnáVzhledem k potřebám regionu se vyučuje podniková logistika, dopravní
logistika nebo logistika v cestovním
ruchu a finančnictví.
Prváky vždy překvapí čipové karty a docházkový systém napojený na
elektronickou třídnici. Vždyť rodiče
tak mohou vidět, zda je žák ve škole! Postupně pak všichni pronikají
do tajů interaktivního moodlu, kreditů, standardů a modulů. Baví je zahraniční zkušenosti. Ti nejlepší jsou
nadšeni z různých ocenění a studijních podpor.
Chcete být také „in“ a mít „široké“
uplatnění? Studujte s námi a staňte se
V listopadu 2010 se pod záštitou ponašimi přáteli na facebooku („SOŠ loslance Evropského parlamentu Oldřigistická Dalovice oficální“).
cha Vlasáka konala v jednacím sále plzeňského magistrátu akce určená studentům středních škol „Staň se na den
EURONEWS
poslancem Evropského parlamentu“.
Cílem akce, kterou pořádalo Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Eurocentry České Budějovice a Karlovy
Vary, bylo simulovat jednání poslanců Evropského parlamentu k tématu Evropské občanské iniciativy. Akce se zúčastnilo celkem devět týmů ze
středních škol na území Jihočeského,
Karlovarského a Plzeňského kraje.

Buďte také „in“

zia Ostrov v pavilonu A,“ uvedl ředitel
gymnázia Milan Martinek, který pěti
nejúspěšnějším autorům udělil zvláštní cenu.
Rodiče i návštěvníci školy si snímky mohli prohlédnout na Dni otevřených dveří, který škola tradičně pořádá. Gymnázium má učebny a laboratoře vybavené moderní didaktickou
a výpočetní technikou. Žáci mohou
vybírat z široké nabídky volitelných
předmětů a seminářů. Škola organizuje výměnné dlouhodobé i krátkodobé pobyty na partnerských německých gymnáziích a každoroční studijní pobyty ve Velké Británii.
„Pochlubit se můžeme například
výjimečnými úspěchy našich žáků

Žáci z Mariánských Lázní vyhráli
cestu do Evropského parlamentu

Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Centrální teplo nezdraží

Gymnázium a obchodní akademii
Mariánské Lázně zastupovala s podporou Mgr. Bořivoje Kříže a sekretářky školy Jany Mouchové trojice žáků
všech studijních oborů školy - Simona Čapková z 3. OA, Jan Dipold ze 7.
A a Pavla Humlová z 3. EL.
Delegáti GOAML se na základě
svých schopností jednat o navrženém
dokumentu umístili na 1. místě a získali tak hlavní cenu soutěže, kterou
je dvoudenní exkurze do skutečného
Evropského parlamentu ve francouzském Štrasburku.
Jan Dipold, 7. A
GOA Mariánské Lázně

Skalpel uspěl i za hranicemi

Pro toho, kdo sledoval cestu Fiktivních firem při Gymnáziu a OA Mariánské Lázně již v minulém školním
roce, jistě nebude překvapením zpráva, že jsme se zúčastnili veletrhu fiktivních firem na Slovensku.
S ředitelem firmy Lukášem, jeho asistentkou Nikolou, vedoucím marketingu Ladislavem, účetní Ivanou a kolegyní Ing. Věrou Havlíčkovou jsem se
zúčastnila 13. mezinárodního veletrhu v Bratislavě. Žáci 4. ročníku oboru obchodní akademie na něm ukončili svou pouť s firmou Skalpel, s. r. o.,
která v březnu 2010 v Praze získala 1.
Zákaz používání některých nebezpeč- místo v kategorii nejlepší český stáných látek používaných v elektrických nek. Díky finanční ceně od společnosa elektronických zařízeních odhlasova- ti NÚOV Praha a příspěvku Krajskéli poslanci Evropského parlamentu. Jde ho úřadu Karlovarského kraje jsme
například o rtuť, olovo, nebo šestimoc- mohli výhru vyčerpat.
ný chróm. Průmyslové lobby se ale poDva dny celkem 85 firem (54 dodařilo ze zákazu vyjmout fotovoltaické mácích a 31 zahraničních) soutěžilo
panely na bázi kadmia. To je přitom nebezpečným karcinogenem.
Hrozba skokového zdražení tepla pro
domácnosti zásobované z centrálních
zdrojů spalujících uhlí je zažehnána. Evropská komise přehodnotila plán přidělování emisních povolenek hnědouhelným teplárnám v Česku podle přepočtu
emisí zemního plynu. Umožní jim tak
přechodné období během něhož mohou
modernizovat své technologie na ekologicky čistější, aniž by musely již dnes
prudce zdražit teplo. V kraji se to týká
například Karlových Varů, Chodova,
Sokolova a dalších měst.

Fotovoltaika zůstává hrozbou

o nejlepší dekoraci stánku, prezentaci
firmy, slogan, logo, katalog apod. I naše firma uzavřela několik objednávek.
Po náročných třech dnech plných zážitků jsme do ČR přivezli pohár za 3.
místo v kategorii zahraniční firma.
Před pár měsíci jsme si ještě mysleli, že nikdy nedosáhneme na ocenění,
jaká získali Rumuni, Bulhaři, Maďaři, Italové, Finové a Rakušané v Praze.
Každý získaný pohár je důkazem, že
vás někdo zahlédl, hodnotil, snažil se
s vámi komunikovat a měl i chuť poznat vaše obchodní dovednosti.
Tento veletrh se stal posledním, kterého jsem se mohla zúčastnit jako vyučující fiktivní firmy Skalpel, s. r. o.
Využívám proto tuto možnost a chci
všem zúčastněným poděkovat za
skvělé tři dny plné práce, zábavy a nezapomenutelných zážitků.
Jana Mouchová, GOA M. Lázně

v přírodovědných soutěžích a olympiádách, ale úspěšní jsou naši studenti i v mnoha humanitních oborech,“
dodal ředitel.
Proč se studentům na gymnáziu
v Ostrově libí, prozradil Matěj Dražil
z 3. A: „Za velmi přínosné považuji,
že výuku doplňují časté exkurze a poznávací zájezdy - jen během letošního
školního roku jsme mohli cestovat do
Normandie, do Vídně či do Drážďan,
samozřejmostí jsou besedy s významnými osobnostmi. Naposledy u nás
byli Arnošt Lustig nebo Jiřina Šiklová. Škola má koncepci kulturních pořadů, takže se často dostaneme do divadel, na koncerty nebo filmová představení.“

Cesta z lavice za katedru stejné školy
Rok 2005: „Mám to. Zkoušku z dospělosti jsem úspěšně vykonala a teď
pryč, pryč odsud. Už žádné úkoly, písemky, povinnosti, nic. Hurá do života.“ Asi tak mohly vypadat mé myšlenky, když jsem onoho roku definitivně opouštěla slavnostní sál, ve
kterém mi bylo předáno maturitní vysvědčení z Obchodní akademie
v Chodově. Ale osud se mnou měl jiné plány. Člověk míní...
Rok 2010: „Dobrý den. Jmenuji se
Eliška Barvínková a jsem vaše nová
paní učitelka.“ Tuto větu jsem ten den
zopakovala ještě několikrát a musím
říct, že to lahodilo mým uším.
„Učitelování“ mě lákalo už nějakou
dobu, a tak se i hledání práce po absolvování vysoké školy ubíralo jediným směrem. Najít ji se mi poštěstilo celkem okamžitě. A tak učím. Kde?
Na Gymnáziu a obchodní akademii
v Chodově. Na škole, o které jsem
v roce 2005 prohlásila „nikdy víc!“.
Na roli učitele si teprve zvykám.
Učím krátce, ale už teď mohu říci, „je
to prima“. Začátky byly krušné, nervozita „začátečníků“ se nevyhnula ani
mně, ale obavy byly zbytečné. Pedagogové, a to nejen ti, kteří mou maličkost učili a doposud na škole učí, mě
přijali mile, s ochotou mi kdykoli podat pomocnou ruku. Pomohli mi rozkoukat se a rychleji adaptovat na nové
prostředí. Žáci jakbysmet.
Co mě velmi potěšilo, jsou různé
akce školy, obzvláště teď, kolem Vánoc. „Kde všichni jsou?“ ptala jsem se
po zjištění, že chybí půlka třídy. „Na
piškvorkách, pančelko,“ odpovídali
mi žáci jednohlasně. Jindy zase, „na
výletě v Norimberku, pančelko,“ nebo
„na turnaji ve fotbale, pančelko.“

Kuchaři ve srovnání obstáli

Z bývalé celnice muzeum
Na bývalém hraničním přechodu
Rozvadov - Waidhaus by mohlo vzniknout muzeum mapující historii společné česko-německé hranice od středověku až po pád železné opony a vstup Česka do schengenského prostoru. Usiluje
o to vlastivědný spolek ve Waidhausu,
za podpory regionálních poslanců Evropského parlamentu. Tamní stará celnice je totiž posledním zachovalým objektem svého druhu na celé délce společné hranice. Ostatní již byly zbořeny.

Jsme závislí na Americe
Evropskou unii ohrožuje masivní závislost na americké produkci bílkovinných plodin. 70 procent těchto plodin
se totiž do zemí EU dováží, převážně
z USA, Brazílie a Argentiny. Na těchto
importech je tvrdě závislá celá evropská
živočišná výroba a jakýkoliv výkyv v dovozech má zásadní vliv na ceny její produkce. V krajním případě by tato závislost mohla vést až ke zhroucení části evropského potravinového trhu. Upozorňuje na to část europoslanců.

Peníze z unie pro region
Regionální operační program Severozápad vyhlásil další výzvy k předkládání
projektů. Pro úspěšné žadatele je v nich
připraveno více než 1,5 miliardy korun.
Ucházet se o ně mohou města, obce nebo neziskové organizace a žádosti budou přijímány až do 31. března 2011.

Více na www.pavelpoc.cz

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
telefon: 352 466 163

fax: 352 466 192

IČO: 49766929
e-mail: isste@isste.cz

Studenti ISŠTE Sokolov soucítí s HIV pozitivními
U příležitosti Světového dne boje proti AIDS se ISŠTE Sokolov zapojila do
sbírky Červená stužka. Žáci druhého
a třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání
prodávali odznaky „Červené stužky“.
Ty jsou symbolem naděje, že se objeví účinná vakcína a způsob léčby HIV

pozitivních lidí. Jejich koupě je tedy
výrazem solidarity s HIV pozitivními lidmi. Zapojení do podobných akcí
je charakteristickým znakem přístupu studentů ISŠTE ke společenskému
soužití a občanské zodpovědnosti. Během sbírky studenti vybrali celkem 11
404 Kč.

Tato částka byla zaslána na konto pořadatele sbírky - České společnosti
AIDS pomoc o. s. Praha. Vybrané prostředky poslouží k financování Domu
světla, tj. provozu ambulancí pro bezplatné anonymní testování na HIV
infekci, provozu bezplatné telefonní
a internetové poradny.

Projekt přivádí do učebních lavic ISŠTE i učitele
V listopadu 2010 se v ISŠTE Sokolov uskutečnil jeden z mnoha závěrečných workshopů projektového kurzu s názvem Didaktická technika. Ten
je realizovaný jako závěrečný po čtyřech předchozích dílčích proškoleních
v oblasti IT.
Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově si dlouhodobě klade za cíl podporu vzdělávání pedagogických pracovníků zá-

Za zmínku stojí i výlet do Anglie,
kam se pojede příští rok (a kam jsem
se mimochodem přihlásila také) a výlet do pražského muzea. Pro žáky jsou
k dispozici i různé kroužky, např. deskové hry, ekologický kroužek nebo anglo-americká kultura. Zájem
a nadšení studentů, a to nejen o mimoškolní aktivity, ale i o samotné učení a školu, je veliký.
Žáci jsou aktivní, chtějí se učit, dožadují se informací, zajímají se o budoucnost školy. To potvrdily události, které se semlely kolem zrušení naší školy. Studenti se semkli. Sepisovali petice, objížděli města, oslovovali lidi a sháněli podpisy, živě diskutovali.
Nedalo mi to a zeptala jsem se v sextě gymnázia, kde se to v nich bere.
„Možná je to tím, že jsme spolu už
dlouho, jsme spolu od primy“ odpovídali mi sborově. „Jsme banda ener-

gických optimistů, flegmatických podivínů a idealistických maniaků. Ať
už jsme jacíkoliv, všichni společně
a bez rozdílů kráčíme po trnité cestě,
táhneme za jeden provaz,“ tak jejich
souznění popsala Maruška Zíchová,
jedna z nich. Mě osobně to velmi motivuje. Těším se sem, tedy do práce,
a užívám si to. Škola není ke svým žákům lhostejná a platí to i naopak.
Budu se opakovat, ale já to nezažila.
Můj ročník byl rád, když skončilo vyučování a každý si šel svou vlastní cestou. Nějaké „kamarádšofty“? Společné aktivity? Kdepak.
Vývojem prošla i škola samotná. Já
se učila psát na stroji, dnes se studenti učí psát na počítačích. My koukali do obřích „beden“, dnes jsou učebny vybaveny notebooky nebo počítači
s plochým monitorem. Také jsem zjistila (přiznám se, i mně, jak se tak říká, „spadla brada“), že účtování výdajů a příjmů se nezanáší do na papíře
předtištěných tabulek, ale do počítačových programů, speciálně navržených pro tyto účely. Zápis do klasické
třídní knihy? Bývávalo. Dnes má podobu elektronickou.
Zkrátka, modernizaci neunikla ani
má bývalá-současná škola a tyto výdobytky moderní doby jí jsou jedině ku prospěchu. Ráda vzpomínám
na období, kdy jsem sama dennodenně usedala do lavic této školy, srovnávám, jaké to tu bylo, jací byli učitelé.
Nějaké to bylo tehdy, nějaké je to teď.
Doba pokročila. Příjemná atmosféra a pohodové prostředí tu bylo
vždycky, jen má role zde se vyměnila.
Jako žákyně této školy jsem se tu cítila dobře, jako učitelka se tu cítím lépe.
MgA. Eliška Barvínková

kladních a středních škol v užívání
a aplikacích informačních technologií na školách.
Více než sto frekventantů projde systémem akreditovaného vzdělávání
v nově vybudovaném a špičkově vybaveném středisku, které nabízí jedny
z nejlepších podmínek pro vzdělávání
v informačních technologiích v Karlovarském kraji. Na pořadu jsou i externí školení a organizace metodických

kabinetů na podporu vzdělávání na
Sokolovsku, tvorba metodických listů a akreditace vzdělávacích programů. Součástí projektu je i trénink manažerských a lektorských dovedností nebo pedagogicko-psychologických
kompetencí.
První absolventky si vzájemně vyměnily zkušenosti, které během výuky získaly, a převzaly z rukou ředitele
školy certifikáty o absolvování kurzu.

SOU stravování a služeb Karlovy Vary realizuje společně s hospodářskou
komorou IHK Bayreuth a Staatliche
Berufsschule Pegnitz společný projekt
s názvem „Srovnání a evaluace výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech Bavorska a ČR“.
Cílem projektu je modelově vyzkoušet provedení závěrečné zkoušky gastronomických oborů českým a bavorským způsobem, a to skupinami žáků
posledních ročníků ze SOU stravování a služeb Karlovy Vary a z Německa
a posoudit srovnatelnost výstupních
odborných kompetencí.
Třetí etapa projektu proběhla v polovině listopadu ve školní restauraci
LUNA v Karlových Varech. Žáci obou
zemí z oboru kuchař absolvovali nejdříve písemnou část zkoušky a poté v rámci praktické části s ústní obhajobou připravovali tříchodové menu, kde zadanou surovinou pro hlavní chod byla kachní prsa.
Pedagogové obou stran se současně
seznámili s praktickými podmínkami, pravidly a obsahem závěrečných
zkoušek a provedli rozbor výsledků.
Dále se studenti i pedagogové obou
stran seznámili se systémy odborného
vzdělávání v České republice a Bavorsku a navzájem se inspirovali gastronomií svých regionů.
Navzdory tomu, že se němečtí žáci připravují s větším podílem praktického vyučování v duálním vzdělávacím systému a jsou obvykle i starší,

bylo možné konstatovat, že s nimi žáci
SOU stravování a služeb v Karlových
Varech dokázali držet krok a potvrdili, že Karlovy Vary jsou místem špičkové gastronomie, ve kterém úspěšně
vyrůstají noví odborníci v oboru. Na
financování akce se podílel také Karlovarský kraj.
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Jsem člověk, který má výzvy rád, ráda řeším náročné úkoly
dobře funguje např. spolupráce se a „Fotografie a užitá média“ navíc bylo potřeba zřídit nové odborné učebny, což jde pochopitelně na
Není tedy pravda, že by ško- úkor kmenových učeben.
Nechala jsem si přepočítat, v soula měla velmi malou obsazenost,
hrozil jí kvůli tomu zánik a její žá- ladu s hygienickými normami, kaci a absolventi, ať již maturitních, pacitu školy, a ta v současné době
či učebních oborů, neměli uplat- činí 340 žáků. Vzhledem k tomuto číslu, které je reálné, je naplněnění?
To rozhodně není pravda. Napl- nost školy v letošním školním roce
něnost je dobrá, v rámci kraje mož- téměř 86 %.
ná i nadprůměrná. Záleží však na
To se ale především bavíme
tom, z jakých čísel vycházíme. Budova naší školy se zdá vzhledem o Střední průmyslové škole, tedy
k počtu žáků velká. Je ale třeba si o maturitních oborech, ale jak je
uvědomit, že obrovskou část zabí- tomu v učebních oborech, které se
rají odborné učebny a dílny, které k vaší škole přidružily?
Nyní máme v prvním ročníku 21
jsou pro výuku nezbytné.
Původně uváděná možná kapaci- žáků v kombinované třídě keramita školy 500 žáků již dnes není prav- ků a sklářů. Je zde vidět vzestupda. Na škole je nová výdejna jídel, ný trend zájmu, protože ve druhém
která vznikla přebudováním uče- a třetím ročníku máme žáků podben. Po zavedení nových studijních statně méně. Našim záměrem je
otevřít každý rok jednu dvouoborooborů „Graficvou třídu o 30 žácích - 10 skláký design“
řů a 20 keramiků. Ti by po
absolvování měli najít
pracovní uplatnění.

Nestává se to asi často. Vloni v létě opustila Ing. Bc. Marké- sdružením SILIS.
ta Šlechtová místo ředitelky Gymnázia a obchodní akademie
v Chodově, aby se mohla ujmout funkce ředitelky Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Proč se
vůbec hlásila do výběrového řízení na stejnou funkci v jiné škole? „Jsem člověk, který má výzvy rád, ráda řeším náročné úkoly. A k řešení takových úkolů zde mám v současné době mnoho
prostoru,“ prozrazuje motivaci neobvyklého kroku Šlechtová.
Vaše škola se v posledních letech dostala do povědomí lidí především oddělením stavební průmyslovky a přičleněním sklářského a keramického učiliště ze Staré
Role. Tento krok bývalého vedení Karlovarského kraje velká část
veřejnosti i odborníků kritizovala
a škole byl předurčen zánik. Jak to
vidíte vy?
Oddělení stavebních oborů se
událo za bývalého vedení kraje i školy. Tedy v době, kdy jsem
ve funkci nebyla a ani jsem na této škole neučila. Nicméně řada učitelů říká, že to dobře nebylo. Těžko se mi hodnotí toto rozhodnutí,
k tomu nemám dostatek informací.
Určitě ale toto rozhodnutí přispělo k tomu, že škole výrazně ubyl počet žáků. Mám-li mluvit v číslech,
tak v roce 2005 měla škola 388 žáků, v loňském školním roce jich
měla 262. Změna se ale uskutečnila, takže se asi již nemá cenu vracet do minulosti s tím, „co by bylo, kdyby“. Musíme se soustředit
na budoucnost školy. Škola rozšířila nabídku oborů, a to jak s uměleckým zaměřením, tak se zaměřením
přírodovědným. Mám představu,
že bychom mohli nabízet ještě jeden obor vzdělání, který by dobře doplnil jak oborovou strukturu
školy, tak i obory vzdělání v rámci
Karlovarského kraje.

ských firem, a to nejen v Karlovarském kraji, ale i v kraji Ústeckém.
Když se na skutečnost podívám realisticky, tak například skláře vychováváme v podstatě jen pro Moser,
čili je pro mě důležité, kolik těchto absolventů potřebují. Je nepřijatelné, aby škola produkovala absolventy bez ohledu na možnost jejich
uplatnění. Mým cílem je, aby velká
část absolventů, ideálně samozřejmě všichni, své uplatnění na trhu
práce nalezla.
A zkoušíte uplatnění absolventů
i mimo region? Přeci jen vaše škola vyučuje obory, které nemá žádná jiná v České republice.
Ano zkoušíme nalézt uplatnění pro naše absolventy i mimo region. Byla jsem například v porcelánce Dubí u Teplic, kde mají velký
zájem o absolventy našeho oboru
„Výrobce a dekoratér keramiky“.
Během několika let jim odejde
do důchodu velká část pracovníků a oni je potřebují nahradit, jinak bude výroba v jejich závodě
ohrožena. Nabízejí dokonce příspěvky na dojíždění a ubytování.
Mají zájem nejen o naše absolventy, ale chtějí pomoci i přivést do naší školy žáky z Teplicka. Spolupráci
rozjíždíme samozřejmě i s dalšími subjekty. Velmi

To se dobře poslouchá, ovšem
faktem je, že keramický a sklářský průmysl hodně upadl. Vím,
že vaše škola byla hodně provázána na samotné výrobce, ale například společnost Thun v nedávné
době změnila majitele. Jak to funguje dnes?
Na naší škole je provázanost
s porcelánovým, keramickým
a sklářským průmyslem klíčová.
I nadále spolupracujeme jak se společností Moser, tak se společností
Thun a dalšími firmami. Osobně to
považuji za velmi důležité, a proto
jsem hned po nástupu do své funkce s vedoucím učitelem odborného
výcviku navštívila většinu našich
partnerů a dojednávala možnosti
další spolupráce, a to nejen při zajišťování praxí v rámci odborného výcviku, ale i v rámci uplatnění našich absolventů.

A jaká je prognóza na příští rok, stoupne
opět počet studentů?
Přesná
čísla jsou pro příští školní rok ještě
trochu předčasná, ale předpokládám, že nám
počet žáků opět
vzroste. V těchto dnech probíhají talentové zkoušky
na tři naše umělecké
obory, kde máme v plánu

Po konzultaci s několika odborníky a některými pedagogy bych ráda rozšířila nabídku oborů zakončených maturitní zkouškou o obor
„Design interiéru“. Jedná se o čtyřleté denní studium určené pro žáky, kteří ukončili základní školu.
Pokud vše vyjde, tak by se tím mělo uzavřít oborové portfolium naVaše škola začala od začátku le- ší školy.
tošního roku nabízet nový studijA jaký je rozvoj školy po „staní maturitní obor, a to „Ekologie a životní prostředí“. Není to vební“ stránce?
Prvního září byla otevřena nová
tak trochu návrat ke stavební průškolní výdejna, která vznikla z učemyslovce?
Návrat ke stavební průmyslovce ben. K dispozici je žákům i doplňto určitě není. V naší škole se dlou- kový prodej, takže mimo oběda si
há léta učí obory technologie ke- zde mohou zakoupit i svačiny a náramiky a aplikovaná chemie v růz- poje a na místě si je v příjemném
ných zaměřeních. Jsou to technic- prostředí i sníst. S novým stravoko-přírodovědné obory. Obor Eko- vacím provozem panuje maximállogie a životní prostředí tyto obory ní spokojenost a hodně přispěl ke
dobře doplnil. Jedná se o obor, kte- zlepšení kvality služeb našim žárý je potřebný vzhledem k součas- kům a zaměstnancům. Ti se totiž
ným trendům, které k ochraně ži- dříve museli chodit stravovat do ZŠ
votního prostředí hodně směřují. Konečná, která sice není úplně daV souvislosti se zavedením nového leko, ale přesto se o přesun v řádech
oboru nebyly ani nutné žádné per- mnoha stovek metrů jednalo.
Po celé budově nyní probíhá komsonální změny. Vzhledem ke skladbě pedagogického sboru stačilo při- pletní výměna počítačové kabeláže
jmout jednoho učitele na odborné tak, aby každá třída měla přípojku na vysokorychlostní internet
ekologické předměty.
a mohla využívat k výuce školních
Jaký bude další směr rozvoje on-line portálů. To by mělo být doškoly? Budete ještě nabízené stu- končeno k 1. únoru letošního roku.
dijní obory rozšiřovat, nebo se již Během ledna také vznikají dvě nové interaktivní učebny - jedna bude
nyní jedná o konečný stav?
Na začátku ledna jsme podali žá- menší jazyková a druhá bude kladost o grant na vznik „Design školy sická velká učebna. V nedávné do- Střediska celoživotního vzdělává- bě jsme zrekonstruovali jednu poní“, kde bychom chtěli nabízet obor čítačovou učebnu a nyní dokonču„Interiérový design“. Vzdělávání jeme rekonstrukci druhé. To vše od
pro dospělé v tomto oboru v Karlo- začátku letošního školního roku,
varském kraji chybí a my jsme spo- takže myslím, že je zde vidět posun
lečně s našimi partnery v projektu, v kvalitě kupředu.
kterými jsou Univerzita Jana EvanTo je řada změn. Máte tedy pogelisty Purkyně a sdružení SILIS
schopni takovéto studium zrealizo- cit, že zřizovatel - Karlovarský
kraj za budoucností školy
vat. Potencionální zaměstnavatelé
stojí a zánik jí nehrozí?
naši snahu maximálně uvítali a já
Naše škola je jediná umělecpevně věřím, že s naším proká škola v Karlovarském krajektem uspějeme.
ji, jediná v některých oborech
v České republice. Vzhledem ke
specifické skladbě pedagogického
sboru a nutnosti rozsáhlého zázemí
by v případě zrušení nebylo školu
v budoucnosti možné obnovit. Kromě toho je Střední průmyslová škola keramická a sklářská také unikátní svojí sbírkou porcelánu a historickým knižním fondem.
A odpověď na Vaši otázku - já
osobně cítím podporu Karlovarského kraje v tom, aby naše škola pokračovala a byla úspěšná!
přijmout 56 žáků, a máme 109 přihlášek. Z tohoto počtu máme velkou radost. Celkově pak předpokládám, že do prvních ročníků přijmeme kolem 90 nových žáků, což by
znamenalo, vzhledem k počtu maturantů, pro příští školní rok opět
nárůst.

Markéta Šlechtová
Je rodačkou z Karlovarského kraje, konkrétně z Ostrova, kde také vystudovala Gymnázium. Absolvovala
ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Několik let učila na základní škole a dlouhá léta byla

S uplatněním vašich absolventů
tedy větší problémy nemáte?
Neměli bychom mít. Snažím se
zjišťovat situaci na trhu práce a reagovat na něj. Velkým zdrojem informací v této oblasti pro mě byly výše zmíněné návštěvy partner-

středoškolskou učitelkou. Byla ředitelkou na Gymnáziu a obchodní akademii v Chodově. Od září 2010 je
ředitelkou Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Markétě Šlechtové je 43 let, je vdaná, s manželem mají patnáctiletého syna Adama.

Co pacientům přinesl vznik Centra cestovní medicíny?
Od prvního prosince loňského roku
rozšířilo infekční oddělení nemocnice
v Karlových Varech své služby o Centrum cestovní medicíny, do jehož čela se postavila velmi zkušená lékařka
MUDr. Miroslava Girod Schreinerová. Co nové centrum přináší a v čem je
lepší než jíná? To prozradila v našem
rozhovoru.
Paní doktorko, jaké služby Centrum cestovní medicíny nabízí a čím
se zabývá?
Centrum cestovní medicíny se zabývá prevencí, diagnostikou a léčením
nemocí a zdravotních problémů spojených s cestováním prakticky do všech
možných koutů světa. Před odcestováním se samozřejmě jedná o prevenci, očkování a poradenství, a to jak pro
jednotlivce, tak pro celé pracovní skupiny, či rodiny. Vyjma očkování proti nemocem, které se v cílové destinaci mohou vyskytovat, se také jedná
o poradenství. Před cestou doporučíme vhodné repelentní látky, insektici-

dy, moskytiéry a samozřejmě také náplň cestovní lékárničky.
Po návratu poté provádíme vyšetření na importované nemoci, či zdravotní komplikace. Vyšetření neprovádíme jen pokud má cestovatel problémy,
ale je možné udělat prohlídku i preventivně „pro klid duše“.
Jaké choroby si lze představit pod
pojmem „exotické nemoci“?
Do exotických nemocí patří především břišní tyfus, hepatitida (žloutenka) typu A a B, japonská encefalitida,
žlutá zimnice, meningokoková meningitida, cholera a řada dalších. Proti nim jsme samozřejmě schopni očkovat.

Jak moc dopředu před cestou doporučujete centrum navštívit?
Při plánované cestě je lepší objednat se s dostatečnou časovou rezervou. Jak úplně moc dopředu záleží do
jak moc exotické země cestovatel odjíždí. V praxi se dá říci, že čím exotičtější země, tím dříve je třeba přijít. Například v případě odjezdu do tropů Jižní Ameriky doporučujeme objednání již šest měsíců před odjezdem, nejpozději tři měsíce před odjezdem. Do
tropických oblastí je doba kratší, nicméně nechávat vše na poslední chvíli
rozhodně vhodné není. Je třeba si uvědomit, že nástup účinků očkování je
zpravidla až po dvou týdnech.

Je nutné se k vám objednat a je nutné mít doporučení praktického lékaře?
Objednat se nutné není, také není
nutné žádné doporučení praktického lékaře. Nicméně objednání je samozřejmě výhodou, protože objednaní klienti mají pochopitelně přednost před těmi neobjednanými. Musím však upozornit, že u dětí vyžadujeme potvrzení od pediatra, že dítě nemá žádné kontraindikace k očkování. V tomto případě je totiž nutné znát
očkovací kalendář dítěte, abychom se
naší vakcínou netrefili do nevhodného období.
Kromě Centra cestovní medicíny v karlovarské nemocnici jsou pro
cestovatele dostupné i další ordinace lékařů zabývajících se cestovní
medicínou... Je to vaše v něčem výjimečné?
Existuje samozřejmě řada očkovacích center, ovšem naší výhodou je, že
k cestě našeho klienta přistupujeme

komplexně. To znamená že neposkytujeme pouze poradenství a očkování do exotických destinací, ale pokud
cestovatel náhodou onemocní či má
nějaké zdravotní komplikace, poskytneme mu i následnou léčebnou péči ve
spolupráci s dalšími odděleními karlovarské nemocnice. Výhodou rozhodně je, když byl cestovatel v našem centru diagnostikován, případně očkován
již před cestou, protože při následné
komplikaci se výrazně ulehčí diagnostika a jsme tak schopni provést následné léčení a poradenství komplexně.
Kdy je možné vaší ordinaci navštívit, kde se nachází a kdo hradí ošetření?
Jedná se o služby hrazené pacientem. Zájemci se mohou objednat na
telefonních číslech 353 115 303, 353
115 302. Provozní doba je každý čtvrtek od 13.30 do 17.30 hod. Ambulance se nachází v budově infekčního oddělení v areálu nemocnice v Karlových
Varech.

inzerce

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA
PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Fabia 1,4 MPI, mod. 2001, po TK 12/2012, 1. majitelservisní knížka, 2x airbag, centrál na DO, el. okna, rádio
CD, zimní pneu aj., metal., velmi málo jetá- výborný stav,
garáž.- prav. servis, 109.500 Kč- sleva- i na splátky
Fabia combi 1,2 12V KLIMA comfort, 2006, TK 2012,
1. maj., 4x air, ABS+ASR, tempomat, vyhřív. sedačky,
vše v el., alu, CD, počítač, construct, metal. aj., serviska,
perfekt. stav, vždy garáž.- servis Škoda, 149.500 Kčsleva- i splátky
Felicia 1,6 MPi, r.v. 2001, po TK 12/2012, 1. maj.,
tažný, 2x airbag, ABS, střecha, centrál, rádio aj., nové
zimní pneu, perfektní stav- garáž.- málo jetá, 45.500
Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Š Felicia kombi 1.3 MPI, mod. 1999, po TK 2012, 1.
maj., tažný, centrál na DO, rádio aj., nové zimní pneu,
aku, dobrý stav- servisovaná- garáž., 23.500 Kč- slevasplátky bez akontace

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

w w w. b e r a n e k a u t o . c z
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KRAJSKÁ „NEJ“

Nejteplejší
pramen

Nejteplejším léčivým pramenem
západočeského lázeňského trojúhelníku je Vřídlo v Karlových Varech. Jeho teplota je 73 °C a tryská až do výše 14 metrů.
Historie prvního jímání Vřídla sahá
do 16. století, kdy byl pramen označován jako Brudel, Sprudel nebo
Fous. Do té doby se v Karlových Varech vyskytovaly pouze přírodní prameny v údolí řeky Teplé. Péče o přírodní vývěry spočívala v jejich ohrazení, aby v období záplav nebyly zaplaveny, jejich vody zásobovaly koupelny. K prvnímu jímání došlo po roce 1571. Do té doby voda pramenů
využívána nebyla a odtékala.
První stavbou spjatou s Vřídlem byly Obecní lázně, barokní stavba z roku 1774, o padesát let později nahrazená empírovou kolonádou. Litinovou kolonádu rozebranou za druhé světové války na surovinu pro německý zbrojní průmysl vystřídala provizorní dřevěná stavba. Dnešní kolonáda byla postavena v letech
1967-1969.
První vrty byly mělké a díky tlaku
termy nebyl problém zásobovat lázeňské domy. Pacienti v nich mohli využívat koupelí a samozřejmě i léčivou karlovarskou vodu pili. Později byly na základě průzkumů vyhloubeny čtyři šikmé vrty v hloubce 48-49
metrů.
Dnes navštíví Vřídelní kolonádu
snad každý návštěvník Karlových Varů. Vždyť koho by fontána tryskající do výšky 14 metrů nepřinutila se
na chvilku zastavit a obdivovat se této
neutuchající energii z hlubin Země.

Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v prosincovém speciálním čísle zněla „Pavel Nedvěd“. Gratulujeme výhercům, kterými jsou Miroslav Polanský z Kraslic, Jiří Kněz z Březová
u Sokolova a Petr Průcha z Chebu.
Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se od
tohoto čísla zaměříme na pobyty
významných osobností v regionu.
Karel Čapek navštívil Karlovy
Vary celkem čtyřikrát a léčil si zde
žaludeční neurózu. Slavný český
spisovatel si město natolik oblíbil,
že mu důvěrně říkal „mé Karlovy
Vary“. Ani při svých léčebných
procedurách nezahálel a věnoval
se spisovatelské činnosti. Se
svým kamarádem - lékárníkem
Richardem Teichmanem jezdili
automobilem na výlety do okolí
lázní. Tyto cesty se pro Čapka
staly inspirací pro mnoho fejetonů
a glos pro Lidové noviny. V roce
1935 v lázeňském městě pracoval
na knize … (tajenka).

Model Karlovarského kraje je součástí Království železnic
Model kompletní železniční sítě
České republiky vzniká v Praze na
Smíchově v obchodním komplexu
Anděl City. Návštěvníci se zde setkají s modely nejvýznamnějších dominant republiky. Miniaturní vláček je
sveze například na Ještěd, Karlštejn či
Pražský hrad.
Svůj model tu má od 7. prosince
i Karlovarský kraj. Jeho rozloha představuje 51 m2. V modelu tak přibylo
125 nových staveb, více než 1 150 nejrůznějších figurek a 120 metrů kolejí, na kterých se prohání dalších 9 nových vlakových souprav.
Součástí slavnostního otevření modelu železniční sítě Karlovarského
kraje byl i křest knihy historika Pavla Schreiera „Naše dráhy ve 20. století
- Pohled do železniční historie“. Knihu křtil hejtman Josef Novotný, který
převzal nad projektem záštitu.
Jednou z dominant kraje je bezesporu Mezinárodní filmový festival.
V modelu proto návštěvníci uvidí
hlavní dějiště v hotelu Thermal a přilehlého okolí, autentickou výzdobu hotelu i centra města, stovky návštěvníků festivalu, vítání filmových
hvězd, televizní štáby, stánky, atrakce

a samozřejmě i Jiřího Bartošku. Akčním dioramatem je stanoviště letecké záchranné služby u Mariánských
Lázní s přistáním vrtulníku záchranné služby a sanitními vozy. Z dalších
dominant je k vidění například hrad
Loket, vyhlídka Tři kříže nebo skalní
útvar Kamzík.
Absolutní novinkou na kolejišti Karlovarského kraje je infračervené řízení pohyblivých vozidel. Vozy
tak nejen budou zastavovat na červenou a dávat si přednost na křižovatkách jako doposud, ale nová technologie umožní také řízení odstupu
vozidel, zpomalování, odbočování,
přednost pří výjezdu autobusu ze zastávky. Všechna vozidla mají také plně funkční brzdová světla a blinkry.
Snahou tvůrců Království železnic
je maximální navození zmenšené reality, v pravidelných intervalech se
zde střídá noc i den, vlaky jezdí podle
přesně daných jízdních řádů. Po čtyřech letech výstavby dosáhne rozloha
kolejiště více než 1 008 m2 čisté plochy kolejiště. Království železnic se
tak stane největší modelovou železnicí nejen u nás, ale i ve střední a východní Evropě.

listech
cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Součástí otevření modelu Karlovarského kraje v Království železnic byl také křest knihy Pavla Schreiera „Naše dráhy ve 20. století - Pohled do železniční historie“. Nechyběl při něm patron projektu, hejtman Josef NoFoto KL
votný (uprostřed).

Západočeské lázně se zapojí do řetězové nominace na seznam UNESCO
Ve dnech 25.-27. 11. 2010 uspořádalo německé město Baden-Baden ve
svém moderním kongresovém centru mezinárodní konferenci Evropská
lázeňská města a módní (mondénní)
lázně 19. století.
Tématem vrcholného setkání odborníků samosprávných vedení lázeňských měst, odborníků na architekturu obecně i na lázeňskou architekturu, byla takzvaná řetězová (sériová) nominace památkově chráněných lázeňských území na zápis do seznamu Světového dědictví
UNESCO.
Tématem konference navazovala na jednání evropských odborníků v listopadu 2009 v karlovarském
Grandhotelu Pupp, které zorganizoval odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Na jednání byl pozván i vedoucí odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu Kar-
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lovarského kraje Martin Pospíšil
a uznávaný odborník na českou a evropskou lázeňskou architekturu Lubomír Zeman, který byl zároveň jedním z přednášejících.
Potěšující byl názor velké většiny

přítomných odborníků, kteří potvrdili výjimečné kvality lázeňské architektury západočeských lázeňských měst, její zcela mimořádnou
koncentraci na poměrně malém prostoru a svými diskusními příspěv-

Foto KL

Pitná hala lázní ve Vichy
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ky uznali i vzácnou, a z pohledu
UNESCO velmi důležitou autenticitu, která zatím ještě není poznamenána nevhodnými zásahy v té míře,
jako některá další významná lázeňská města západní Evropy. Vysoce
hodnocen je i nemalý význam kulturní a společenský.
Slova chvály a uznání vyslechli
i nedávno zvolení představitelé Města Karlovy Vary primátor Petr Kulhánek a náměstek primátora Jiří Klsák, kteří si myšlenku „UNESCO“
vzali za svou a dle přítomných pozorovatelů si velmi porozuměli v této otázce s představiteli města Baden-Baden.
Je ovšem třeba zajistit, že s okamžitou platností se musí především
Město Karlovy Vary vyvarovat nevhodných stavebních zásahů v nejcennějším chráněném území, aby
hodnoty předkládané jako „Světové
dědictví“ nebyly dále poškozovány.
Ve stejném termínu probíhala ve
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francouzském Vichy konference
Asociace evropských historických
lázeňských měst (EHTTA – European Historical Thermal Towns Association), jíž se zúčastnila krajská
radní pro kulturu, památkovou péči, lázeňství a cestovní ruch Eva Valjentová.
Tato asociace vznikla v prosinci
2009 se záměrem sdružit významná evropská lázeňská města a připravit mj. podmínky pro ustanovení
Evropské kulturní cesty lázeňských
měst. Ta se má pod patronací Evropské komise zařadit mezi další, již desetiletí úspěšně fungující Evropské
kulturní cesty.
Přihlášku do Asociace evropských
historických lázeňských měst podal Karlovarský kraj ve spolupráci s městy Karlovy Vary, Mariánské
Lázně a Františkovy Lázně počátkem ledna, její schválení se očekává
po jednání vedení EHTTA v Paříži nejpozději do poloviny roku 2011.
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http://www.kr-karlovarsky.
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TOUŽIM

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV

Plzeňská 330, 364 11 Toužim, www.souz-touzim.cz

Jednoty 1620, 356 11 Sokolov, tel.: 352 603 825
www.solarter.isste.cz www.isste.cz

přijme pro školní rok 2011/2012
žáky do učebních oborů:

www.merkur.isste.cz e-mail: isste@isste.cz

Nabídka oborů pro školní rok 2011/2012:

tříleté učební obory
23-68-H/01 automechanik
65-51-H/01 kuchař-číšník
41-52-H/01 zahradník
23-51-H/01 zámečník

Učební obory (bez přijímacích zkoušek):
obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář,
strojní mechanik, instalatér, montér suchých staveb, zedník, tesař

přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
dvouletý učební obor
23-68-E/501 technické služby v autoservisu

Studijní obory (přijímací zkoušky):
strojírenství, elektrotechnika, dopravní prostředky, ekonomika a podnikání,
veřejnosprávní činnost, technické lyceum, mechanik strojů a zařízení,
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, stavebnictví

tříleté učební obory
41-55-E/01 opravářské práce
41-52-E/01 květinářské a aranžérské práce

Nástavbové studium (bez přijímacích zkoušek):
podnikání (2leté denní a 3leté dálkové), provozní technika (3leté dálkové)

Střední zemědělská škola
Karlovy Vary - DALOVICE

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

TRADICE • KVALITA • ZKUŠENOSTI • ZÁZEMÍ

Den otevřených dveří:
15. února 2011 (8 – 17 hod.)
 353 223 129 / www.szes-dalovice.cz

Střední odborná škola stavební
Karlovy Vary
Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

přijímá žáky
do maturitního oboru: stavebnictví
do 3letých oborů:
zedník • strojní mechanik (dříve zámečník)
elektrikář - silnoproud • instalatér
truhlář • malíř a lakýrník
do 3letých UO (vhodné pro absolventy praktických škol):
zednické práce • truhlářské práce
malířské a natěračské práce
do 2letých oborů:
stavební výroba
DOBRÉ UPLATNENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE
Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou. Ubytování studentů zajištěno.
Kontakt: tel.: 353 362 811, e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz, www.stavebniskolakv.cz

Nástavbové studium
65–41-L/504 Společné stravování

(pro absolventy
oborů Kuchař a Číšník)

Předpokládaná kritéria přijímacího
řízení jsou zveřejněna na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

STŘEDNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLA
ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV
SOKOLOV
Pro školní rok 2011/2012 přijímáme žáky do těchto oborů:
t0CPSW[EďMÈOÓčUZīMFUâTNBUVSJUOÓNWZTWďEčFOÓN
Oděvnictví - Obchodně podnikatelská činnost - Kosmetička - Knihovnické
a informační systémy a služby
t0CPSW[EďMÈOÓUīÓMFUâTWâVčOÓNMJTUFN
Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač - Aranžér - Kadeřník
t0CPSW[EďMÈOÓEWPVMFUâTWâVčOÓNMJTUFN
Zpracování dřeva - Provoz společného stravování
t/ÈTUBWCPWÏTUVEJVNTNBUVSJUOÓNWZTWďEčFOÓN(pro absolventy tříletých učebních oborů)
Dřevařská a nábytkářská výroba - denní dvouleté studium,
Podnikání - denní dvouleté studium, Podnikání - dálkové tříleté studium
.&;*0#03:4."563*506"0#03:47Å6è/¶.-*45&.
+&7&-.*%0#3«1304561/045
Domovy mládeže a školní jídelny v Sokolově a Kynšperku zajišťují ubytování a stravu pro žáky,
kteří jsou ze vzdálenějšího místa bydliště.
Pro získání vice informací je možnost kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.

Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585, 736 514 003
www.gymsos.com e-mail: gymsos@gymsos.eu

Pro školní rok 2011/2012
nabízíme studium v následujících oborech:
 Gymnázium osmileté
 Informační technologie

79-41-K/81
18-20-M/01

- informatika v ekonomice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
18. února 2011

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA LOKET

STØEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Studijní program pro školní rok 2011/2012
18-20-M/01

Vyšší odborná škola územně-správní
a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky s.r.o.
Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
místo poskytovaného vzdělávání:
U Trati 70/9, 360 04 Karlovy Vary-Bohatice
škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení
tel.: 353 618 832, www.voskladno.cz
e-mail: studijni@voskladno.cz, voskv@voskladno.cz

nabízí vzdělávací programy:
• VEŘEJNÁ SPRÁVA
• SOCIÁLNÍ PRÁCE
• MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ
Školné: 15.000 Kč ročně
forma vzdělávání: Karlovy Vary – čtyřletá dálková
Den otevřených dveří v Karlových Varech:
11. 2. 2011, 18. 3. 2011, 8. 4. 2011 a 13. 5. 2011
Přijímací řízení: 1. kolo přijímacího řízení se koná ve středu 1. června 2011

SZŠ a VOŠ
CHEB
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36-47-M/01
36-45-M/01

Informační technologie se zaměřením:
a) aplikace osobních počítačů
b) informatika v ekonomice
Stavebnictví
Technická zařízení budov

ma
tur
ita

tiv

Informace: tel.: 519 367 225 ; fax: 519 367 222
info@zf.mendelu.cz www.zf.mendelu.cz
Elektronická pihláška: prihlaska.mendelu.cz

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ

1īJIMÈÝLZQPTÓMFKUFOB4ÀÇ4PLPMPW ÇÈLPWTLÈ 4PLPMPW
*OGPSNBDF.HS.BSUJOFDXXXTLPMB[JWOPTUFOTLBTPLPMPWD[

KOUNICE 613, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: skola@ouhornislavkov.cz, www.ouhornislavkov.cz

U všech bakalářských oborů je možné ve studiu pokračovat
na navazujícím magisterském a následně i doktorském stupni

Do všech oborů vzdělání budou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Individuální návštěvu školy lze dohodnout na jednom z níže uvedených kontaktů:
tel.: 352 665 081, mobil: 733 626 364, fax: 352 665 132
e-mail: oachodov@oachodov.cz
Bližší informace o naší škole získáte na www.goachodov.cz.

Návštěva školy je možná i mimo tento termín po předchozí
telefonické domluvě. Případné bližší informace ráda sdělí
ing. L. Kalčicová na jednom z výše uvedených kontaktů.

T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket
tel.: 352 684 084, fax: 352 684 084
e-mail: spsloket@spsloket.cz, web: http://www.spsloket.cz

Studijní program Zahradnické technologie, obor:
y• y Zahradnictví
y y y | Bc., 3-leté, prezenční i kombinované studium
y
y
Studijní program Zahradnické inženýrství, obor:
y• y Vinohradnictví a vinařství
| Bc., 3-leté, prezenční i kombinované studium
y y y
y
y
Studijní program Zahradnictví, obor:
| Bc., 3-leté, prezenční studium
y• y Jakost rostlinných potravinových
y y
y zdrojů
y
y
Studijní program Zahradní a krajinná architektura, obory:
| Bc., 4-leté, prezenční studium
y• y Zahradní a krajinářská architektura
y yy y
yy
y y prezenční studium
•y y Zahradní a krajinářské realizace
| Bc,y 3-leté,
y

Do kvinty (první ročník vyššího gymnázia) přijímáme pro doplnění 6 žáků.
Gymnázium a obchodní akademie Chodov je státní střední škola,
neplatí se školné. Možnost stravování ve školní jídelně.
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Gastronomie
Obchodník

praxe

y

65-41-L/01
66-41-L/01

Dny otevřených dveří 29. ledna 2011

Mendelova univerzita v Brně
NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮV ROCE 2011/2012

Ve školním roce 2010/2011 budeme otevírat tyto obory vzdělání
zakončené maturitní zkouškou:
• 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) •
• 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (čtyřleté) •

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

Provádíme drobné zámečnické a obráběcí práce na zakázku.
Na učilišti se nachází domov mládeže pro dojíždějící žáky.
Den otevřených dveří po domluvě.
Rádi Vás u nás přivítáme

Zahradnická fakulta v Lednici

y

Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka (též dálkově)
65–51-H/01 Číšník, servírka

 denní studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou
 obory vzdělávání jsou určeny pro chlapce a dívky
 škola má domov mládeže a školní jídelnu
 dobré autobusové a vlakové spojení

3 letý
3 letý
3 letý

Jako jediná střední škola v Karlovarském kraji
budeme otevírat obor vzdělání Ekonomické lyceum.

Přijímací řízení pro š.r. 2011/12:

sti
alo
zn

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ – VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01 Strojírenské práce - Zámečnické práce
23-51-E/01 Strojírenské práce - Obráběcí práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Gymnázium
a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 375 35 Chodov

mo
žn
os
ti

Přijímací řízení proběhne na základě studijních
výsledků ze základní školy a jednotných testů
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční
praxi; ekologické hospodaření na vlastním
školním hospodářství; výuku myslivosti a chovu
koní; bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

informace o studiu na www.souz-touzim.cz
nebo na telefonních číslech:
353 312 190 - Ing. Richard Nykodym
353 311 470 - Mgr. Václav Růžek

jazyky

Škola poskytuje vzdělání
v rámci Karlovarského kraje
v oblasti zemědělství a ochrany
životního prostředí.

y

Srdečně Vás zveme na prohlídku
do nově vybudovaných učeben
„Solární školy
- regionálního výukového střediska OZE“.

kr e
ati
vit
a

Uzávěrka přihlášek pro maturitní technické a učňovské obory je 15. 3. 2011.
Pro výtvarné obory nenaplněné v 1. kole budou vypsána další kola přijímacího řízení.

škola evropské úrovnì s tradicí a perspektivou
n
praxe v Nìmecku

bìhem studia
n
mimoškolní aktivity
n
zajímavá práce
n
jistota uplatnìní
n
pøíjemné klima školy

stravování ve škole
n
n
profesionální pøístup
n
možnost ubytování v DM
n
možnost pokraèovat
ve studiu na OŠ

Dny otevøených dveøí:
16. 2. 2011 14 - 17 hod.
po domluvì s vedením školy
i mimo tento termín

(
354 422 877
www.szsavoscheb.cz

Studijní obory:
·
zdravotnický asistent (i dálkové studium)
·
sociální èinnost (i dálkové studium)
·
masér sportovní a rekondièní
·
VOŠ - sociální práce

Stále budou nemocní a staøí lidé - musíme se o nì postarat

CHCETE POSÍLIT SVÉ POZICE?
STUDUJTE TECHNIKU!
STUDUJTE STUDIJNÍ PROGRAMY
NA FAKULTĚ STROJNÍ TU V LIBERCI
Pro akademický rok 2011/2012 vyhlásil děkan přijímací řízení, v němž budou
posuzovány přihlášky uchazečů o studium v bakalářském studijním programu, v navazujících magisterských programech a v doktorských studijních
programech v prezenční a kombinované formě.
Výuka v bakalářském studijním programu „Strojírenství“ probíhá i na detašovaném pracovišti fakulty - v Mladé Boleslavi, a to první dva semestry v
prezenční formě studia.
Další informace podají pracovnice studijního oddělení. Přihlášky ke studiu je
možné doručit na studijní oddělení fakulty.

Kontaktní adresa:
FS TU v Liberci, Studentská ul. 2, 461 17 Liberec
tel.: +420 485 353 716, fax: +420 485 353 535
http://www.fs.tul.cz, e-mail: jaroslava.krejcova@tul.cz

inzerce
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KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 111
tel. 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8.00-17.00
Út, Čt 8.00-15.00
Pá 8.00-14.00
(po předchozí domluvě)

FAKULTA EKONOMICKÁ
poskytuje vzdělávání ekonomického směru
v BAKALÁŘSKÉM (Bc.), MAGISTERSKÉM (Ing.)
a DOKTORSKÉM (Ph.D.) stupni studia
oØ !  "! ØRADIOFREKVENCÅ ØINJEKÀNÅØLIPOLÕZOUØAØMEZOTERAPIÅØ
oØ   
ØLASEREMØAØRADIOFREKVENCÅØREJUVENACEØOBLIÀEJE ØKRKU ØDEKOLTU
STIMULACEØNOVOTVORBYØKOLAGENU ØOsETÐENÅØAKNÁ ØODSTRAÊOV¹NÅØPIGMENTOVÕCHØSKVRN Ø
PIH ØJIZEV ØSTRIÅ ØCHLOUPKÑ ØwILEKØVÀETNÄØMETLIÀKOVITÕCHØNAØDOLNÅCHØKONÀETIN¹CHØ
oØ6ÕPLÊØVR¹SEKØKYSELINOUØHYALURONOVOUØoØ#HEMICKÕØPEELINYØ%ASYØ4#!Ø
oØ!PLIKACEØKYSELINYØHYALURONOVÁØDOØKOLENNÅCHØKLOUBÑØ
oØ2EVOLUÀNÅØHUBNUTÅ

STUDIUM V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) nabízíme studium:
• bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia:
 zaměření Podnikání a management, konzultační místo – Cheb,
 zaměření Finance a účetnictví, konzultační místo – Plzeň,
• bloku předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia:
 zaměření Podniková ekonomika a management, konzultační místo - Plzeň.
Tyto bloky předmětů lze studovat až po dobu 2 let. Účastník CŽV hradí jednorázový poplatek na úhradu studijních nákladů a po úspěšném splnění předepsaného bloku předmětů je přijat k řádnému studiu v bakalářském resp.
navazujícímu magisterskému studiu na FEK ZČU v Plzni. Studium probíhá
formou samostudia s podporou moderních komunikačních prostředků. Vybraná klíčová témata jsou vysvětlena formou blokové výuky. Výukové bloky
se konají o vybraných pátcích (Cheb) a sobotách (Plzeň).

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

Další běh tohoto studia zahajujeme na konci února 2011!

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Fakulta nabízí následující možnosti bakalářského a navazujícího magisterského studia.
• Bakalářské studium (tříleté studium, Bc.)
 Studijní program Ekonomika a management
 Studijní obor: Podniková ekonomika a management – Cheb, Plzeň
 Studijní obor: Management obchodních činností – Cheb, Plzeň
 Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 Studijní obor: Informační management – Plzeň
 Studijní obor: Systémy projektového řízení – Plzeň
• Navazující magisterské studium (dvouleté navazující studium, Ing.)
 Studijní program Ekonomika a management
 Studijní obor: Podniková ekonomika a management – Plzeň
 Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 Studijní obor: Informační management – Plzeň

Brno

23. 1. 2010, 16:00

Slavia

30. 1. 2011, 16:00

7ĆLQHF

3. 2. 2011, 18:10

=OËQ

16. 2. 2010, 18:00

Sparta

20. 2. 2011, 18:10

odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor krizového řízení
JUDr. Manfred Kraus
tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová
tel. 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

Bližší informace o možnostech studia a přijímacích zkouškách naleznete na webových
stránkách fakulty www.fek.zcu.cz nebo Vám je poskytnou pracovnice studijního oddělení.
Generální partner:

www.fek.zcu.cz

+ODYQtSDUWQHĜL

JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Klub obléká:

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Veřejná vysoká škola univerzitního typu se proﬁluje jako výzkumná univerzita s orientací na
přírodní, sociální a humanitní vědy. Špičková vědecká pracoviště úzce spolupracují
s ústavy Akademie věd ČR. Absolventi univerzity se dobře uplatňují v praxi.

Mikroregion Chebsko má co nabídnout

Nabízíme 246 bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů v prezenční
i kombinované formě studia • vybrané studijní programy v angličtině a němčině • studijní
pobyty v zahraničí • studijní obory odpovídající potřebám na trhu práce.
Otevřeli jsme novou Akademickou knihovnu špičkových parametrů
(400 000 svazků knih, 500 studijních míst).
Poskytujeme ubytování na kolejích v moderně vybaveném univerzitním kampusu.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU: 15. BŘEZEN 2011
(zemědělská fakulta: 30. březen 2011)
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Nejen pro Vás nabízí Centrum dalšího rozvoje karlovarského regionu CEDR-PAC v Karlových Varech-Bohaticích
šanci, jak se lépe orientovat v rámci Vaší vykonávané obchodní činnosti!
CEDR-PAC zabezpečuje celoživotní vzdělávání v karlovarském regionu v oblasti podnikání a cestovního ruchu včetně poskytování
konzultačních, informačních a poradenských služeb, které bezprostředně vedou ke zvýšení zaměstnatelnosti. Výuka probíhá formou práce s výpočetní technikou vycházející z e-learningu, studium ulehčí textový průvodce studijní opory a tutor bude mít stále
přehled o průběhu Vašeho studia. Výstupem absolvovaného modulu je certiﬁkát, kde je uveden počet získaných kreditů(bodů).

Pro období březen-červen 2011 nabízíme následující vzdělávací moduly:
počet hodin
80 hodin
90 hodin
80 hodin
90 hodin
80 hodin

cena modulu
2.400,-Kč
2.700,-Kč
2.400,-Kč
2. 700,-Kč
2. 400,-Kč

ECDL Certiﬁkát -počítačová gramotnost
- úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvaliﬁkace pro práci s počítačem,
které jsou v rámci států Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard.
Informujte se ještě dnes!
Centrum dalšího rozvoje karlovarského regionu CEDR-PAC, U Trati 70/9 Karlovy Vary-Bohatice
tel.: 721 450 515, web: www.cedrpac.cz, e-mail: kovardinska@seznam.cz
par tneři projektu: Úřad práce Karlov y Var y, Magistrát města Karlov y Var y, SVI Kladno
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Chcete být úspěšní, podnikat nebo založit ﬁrmu a nevíte jak?

Název vzdělávacího modulu
Lázeňství
Metodologie lázeňské péče
Počítač v kancelářské praxi
Základy živnostenského podnikání
Práce s kancelářským programovým vybavením

odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

5HJLRQiOQtRSHUDþQtSURJUDPUHJLRQXVRXGUåQRVWL6HYHUR]iSDG

Vysokoškolský ústav: ústav fyzikální biologie

zástupce ředitele krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel. 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček
tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

Bližší informace naleznete na www.fek.zcu.cz/cecev nebo Vám je poskytne R. Kočvarová,
tel. 377 633 513, kocvarov@ccv.zcu.cz nebo T. Kasík, tel. 377 633 505, tkasik@ccv.zcu.cz

Fakulty:
ekonomická • fakulta rybářství a ochrany vod • ﬁlozoﬁcká • pedagogická
přírodovědecká • teologická • zdravotně sociální • zemědělská

ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel. 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz
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Společnost Žurnál Media a.s.
přijme
ihned do pracovního poměru
osoby ze zdravotním postižením
na tyto pozice:
Grafika/čku
Požadujeme uživatelskou znalost
PC, Word, Photoshop, znalost
programu In Design výhodou.
Obchodního zástupce
Požadujeme komunikační
schopnosti, obchodní talent,
samostatnost.

ZZZQXWVVHYHUR]DSDGF]

Mediaservis s.r.o.
přijme

DORUČOVATELE
NOVIN A ČASOPISŮ
PRO RANNÍ ROZNOS
PŘEDPLATITELŮM
volejte
Karlovarsko: 724 077 049
Chebsko: 602 594 158
Sokolovsko: 602 594 157

Uklizeče/čku
Pracoviště Karlovy Vary.
Všechny pozice jsou na zkrácený
pracovní úvazek.
Více informací na tel. 354 597 403,
info@zurnalmedia.cz

Prodám kočár trojkombinaci po
1 dítěti. Velmi zachovalý, v barvě světlemodrotmavé. Cena 2 000
Kč. Tel. 724 834 058.

odbor investic
a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel. 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního
prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel. 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz
odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

kultura a sport

Jubilejní 40. Karlův běh se blíží

Přípravy jubilejního 40. ročníku Karlova běhu vrcholí. Tradiční bude pořadatel LK Slovan Karlovy Vary i program dvoudenního závodu, nebudou však chybět ani novinky. Spolupořadatelem se stal MTB CS Team a tím
se závod stal i součástí seriálu Stopa pro život, závod je poprvé i partnerským závodem evropských dálkových běhů Euroloppet. Poprvé se startuje v prostoru bývalé celnice u Božího Daru, čímž se poněkud prodlouží trasy. Účastníci nejmasovějšího lyžařského podniku Krušných hor se zato mohou těšit na vyhřívanou převlékárnu, úschovnu lyží a osobních věcí, velké pódium pro vítěze či kvalitnější ozvučení. To ocení zejména
v sobotu po 12. hodině při vystoupení hudebních skupin na Sněžném hudebním festivalu. Podrobnější informace a přihlášky zájemci najdou na www.lkslovan.cz/karel nebo www.stopaprozivot.cz
Foto LK Slovan

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2010
Výzva pro všechny sportovní subjekty působící v Karlovarském kraji k podání návrhu na vyhlášení sportovce 2010.
Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci
• sportovní legenda – bývalý vynikající sportovec, trenér, funkcionář

• sportovní osobnost – nejúspěšnější
sportovec roku 2010
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 apod., příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní odvětví,
disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2010

• vyplněný formulář musí mít razítko
a podpis kompetentní osoby OS, TJ,
klubu, oddílu, svazu atd.
Návrhy zasílejte do 16. února 2011
na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Informace:
Josef Kočí, tel. č. 353 502 491, mobil
736 650 340

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20“
JEDNOTLIVCI
Příjmení, jméno:

Adresa:

Datum narození:

Telefon:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V HC ENERGIE KARLOVY VARY

III. ČÁST

Tréninkový program je základem
Základem dobrého sportovního
programu je kvalitní tréninkový proces. Dokončení KV Areny obrovsky zlepšilo naše tréninkové možnosti. Díky dvěma ledovým plochám
a tělocvičně v malé hale jsme schopni zajistit optimální počet tréninků na
ledě i na suchu pro všechny kategorie.
Navíc můžeme nabízet i několik velmi individuálně zaměřených tréninků. Kromě speciálních tréninků brankářů jsme od září 2009 zahájili pro
hráče výběrových družstev (od 8. tř.
výše) i speciální tréninky zaměřené na
zkvalitnění střelby a bruslení.
Další rozvoj kvality by určitě přinesla i možnost tzv. kombinovaného tréninku (příprava na suchu i na ledě)
v době přípravného období družstev
v květnu a v červnu. Zejména u mladších kategorií, kde hokejové dovednosti ještě nejsou dostatečně zafixovány, je tímto tréninkem možno velmi
efektivně překlenout dlouhé 4 měsíce,
ve kterých trénujeme pouze na suchu
(od konce března do začátku srpna).
V hokejově vyspělých zemích (ale již
i v některých klubech u nás) jde o velmi používanou a progresivní metodu.
Věříme, že v blízké budoucnosti dojde
i u nás k této modernizaci.
Kromě tréninků jsou důležitou součástí našeho programu samozřejmě
vhodný počet a kvalita utkání pro
každou kategorii. Ta se konají zejména v rámci dlouhodobých soutěží Českého svazu ledního hokeje (ČSLH).
Všechna mládežnická družstva HC
Energie hrají svá utkání v nejvyšších
soutěžích. Kromě soutěžních utkání
se hrají také utkání přípravná a turna-

jová. Díky dostatečnému počtu šaten
v KV-Areně má každý náš tým nyní
možnost organizovat i svůj domácí
turnaj. Kromě již tradičního srpnového turnaje staršího dorostu „O pohár hejtmana Karlovarského kraje“
jsme tak mohli do termínového kalendáře zařadit i dalších pět jednodenních turnajů mládeže. V předsoutěžním období (srpen a září) se hrají
turnaje pro mladší dorost, 5. a 6. třídu.
A o vánočních prázdninách jsou v kalendáři turnaje pro 3. a 4. třídu. Některé z nich mají i mezinárodní charakter. Mezi účastníky patří např. ruská
Ufa (starší dorost), rakouský Salzburg
(mladší dorost) či německý Weiden
(3.třída) a Selb (4.třída). Důležitou
výzvou a cílem jsou pro nás i pravidelné a co nejčastější postupy našich
mládežnických družstev do závěrečných kol a turnajů o mistra ČR. Ty
pořádá ČSLH pro kategorie od 7. třídy
až po juniory. Každé utkání při takovéto špičkové soutěži je totiž pro hráče
nenahraditelnou zkušeností.
Další součástí našeho mládežnického programu je systematická práce s talenty v Karlovarském kraji. Hráči mají již od kategorie 6. třídy možnost cílené přípravy na kategorie výběrové. Součástí tohoto systému je
i spolupráce klubu se ZŠ Krušnohorská, kde je do sportovních hokejových
tříd zařazena většina našich hráčů.
Velmi důležitá je i spolupráce s menšími kluby v regionu, zejména pak
kooperace s naším partnerským klubem HC Baník Sokolov. Nejtalentovanější žáci z těchto klubů se společně s vybranými žáky HC Energie zú-

častňují tzv. výběrových tréninků. Ty
se konají vždy 1x v týdnu v KV-Areně. Hráči si zde mají možnost postupně přivyknout na konkurenční prostředí. Ti nejtalentovanější a nejpracovitější později dostávají příležitost
k uplatnění ve výběrových družstvech
HC Energie.
O tom, jaký vliv má náš výchovný program na každého jednotlivce významně spolurozhodují rodiče
hráčů. Pouze s jejich stálou podporou a ochotou spolupracovat, se hráč
může v rámci tohoto programu optimálně rozvíjet. I v této oblasti se nám
v posledním období podařilo dosáhnout pozitivního posunu. Většina rodičů důležitost jejich role v rámci tohoto dlouhodobého programu chápe.
Tento nesmírně bohatý a pestrý program, do kterého jsou nyní zařazeny
čtyři stovky mladých sportovců, můžeme realizovat proto, že nás maximálně podporuje nejen vedení klubu
HC Energie Karlovy Vary, ale i političtí představitelé našeho města a Karlovarského kraje.
Za tuto vynikající podporu jim všem
velice děkujeme!
Jiří Ryžuk,
hlavní trenér a metodik mládeže

Navrhněte, kdo získá ocenění Křesadlo 2010
Akci „Křesadlo 2010“ pořádá
v Karlovarském kraji Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. - středisko
Dobrovolnické centrum Vlaštovka
pod záštitou náměstka hejtmana Miloslava Čermáka a primátora města
Petra Kulhánka.
Cílem udělování ceny Křesadlo je
ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce
2001 na mezinárodní konferenci o dobrovolnictví v Kroměříži. Podobné ceny se udělují v USA, existují i v některých okolních zemích, například v Maďarsku ji předává prezident. V České republice ocenili dobrovolníky poprvé v roce 2001.

Ocenění opět získají funkční autorský originál křesadla, která vyrábí vyrábí Jaroslav Zíval, kovář
z hradu Křivoklátu.
Foto KL

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho,
kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe
optimismus, naději, sílu a za sebou
nechává kus velmi dobře odvedené
práce? Někoho, kdo je naplněn zku-

šenostmi, pochopením, ochotou pomoci - kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo
si zaslouží cenu Křesadlo 2010? Tak
neváhejte, sedněte a pište!
Všechny podrobnosti a podmínky akce jsou na internetových stránkách Mateřského centra K. Vary
www.materske-centrum.cz, Národního dobrovolnického centra Hestie
www.hest.cz a na stránkách www.
dobrovolnik.cz.
Návrhy mohou občané/organizace zasílat nejpozději do 7. února na
adresu MCKV, Kollárova 17, 360
09 Karlovy Vary nebo e-mailem na
mckv@seznam.cz. O držitelích Křesadla 2010 rozhodne devítičlenná
komise. Slavnostní předávání ocenění proběhne 4. března, již tradičně
na hradě Loket.

Krajská knihovna nabídla novou službu

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20“
SPORTOVNÍ KOLEKTIV

1 | 2011

Od 1. ledna 2011 nabízí Krajská
knihovna Karlovy Vary svým uživatelům novou operativní a moderní službu - posílání informací prostřednictvím SMS.
Čtenáři si při návštěvě knihovny
mohou vybrat, jak budou chtít informace dostávat. S novou službou zasílání pomocí SMS jsou to již tři různé
způsoby doručování informací:
1. E-mailem - tato služba je zdarma.

2. Prostřednictvím SMS na mobilní
telefon - tento způsob je nejoperativnější, poplatek je 2 Kč.
3. Dopisem (poplatek 10 Kč). Tento
způsob se knihovna snaží eliminovat,
protože znamená významné náklady
na práci, materiál i poštovné.
Sazba za rezervaci zůstává 8 Kč. Čtenáři, kteří se rozhodnou využít nový
způsob oznamování, mohou nahlásit
své mobilní číslo (osobně, e-mailem

na adresu sms@knihovnakv.cz nebo
na tel. č. 353 502 888).
Prostřednictvím SMS lze podle požadavků čtenáře oznamovat i další informace, např. upozornění o blížícím
se termínu ukončení výpůjční lhůty,
informace o překročení výpůjční lhůty (upomínka) atd.
Se zavedením nové služby se zkracuje lhůta pro vyzvednutí rezervaci
z 14 na 7 dní.

Poezie a próza Bohuslavy Hladečkové,
výstava ilustrací Blanky Dvorak
23. 2. Sál Dvory 16.00
Literární soutěž
Slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku za účasti patrona soutěže, spisovatele Tomáše Zmeškala
24. 2. Sál Dvory 16.30
Měli jsme armádu dříve než republiku
Promítání a beseda se Zdeňkem Reimannem, Janou Volfovou a Martinou
Fialkovou, vstupné 50 Kč
VÝSTAVY
1.-25. 2. Kavárna Dvory
Jana a Rudolf Vážní: Fotografie
6. 1.-28. 2. A-klub Dvory
Dětský svět snů a fantazie

Práce žáků ZŠ Truhlářská St. Role
1.-28. 2. Hala Dvory
Anna Franková - odkaz pro současnost
DĚTSKÉ ODD. DVORY
2., 9., 16., 23. 2. v 15.00
Středa s pohádkou
4., 11., 18., 25. 2. v 15.00
Páteční hrátky
HERNÍ KLUB
3., 10., 17., 24. 2. A-klub Dvory: 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let
PRO SENIORY
3., 17. 2. Stud. odd. Lidická 10:00
Literární klub

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Adresa:

Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina:

Kategorie:

Úspěchy v daném roce:

Různé:
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PŘEDNÁŠKY
9. 2. Sál Dvory 16.30
Chaim Kočí: Judaismus
9., 23. 2. Studijní odd. Lidická 18:00
Hlasité čtení
Z knih domácích i světových autorů
12. 2. A-klub Dvory 15.00
Autorské čtení
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

