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OZV O SPÁDOVÝCH
OBVODECH ZŠ
ODPADOVÝ KALENDÁŘ
Karlovy Vary byly vždy město
kosmopolitní a otevřené
spolupráci. V uplynulých
letech uzavřely celkem šest
oficielních partnerství: s městy
Carlsbad v Kalifornii a Kusatsu
v Japonsku, německými městy
Baden-Baden a BernkastelKues, Cassino v Itálii a Varberg
ve Švédsku.
Po loňském vstupu České
republiky do Evropské unie
jsme se rozhodli uspořádat
v měsíci červnu konferenci
nazvanou Konference evropských partnerských měst
Karlových Varů - brána ke
spolupráci, kvalifikaci a partnerství občanů EU s podtitulem Zlepšování kvality života společný jmenovatel aktivit
partnerských měst.
Záštitu nad touto akcí potvrdil
ministr zahraničních věcí
JUDr. Cyril Svoboda a v té
době ještě ministr pro místní
rozvoj Ing. Jiří Paroubek.
Je pro nás zavazující, že
projekt podporuje i Evropská
komise - generální ředitelství
pro vzdělávání a kulturu
z Bruselu a menší příspěvek
poskytne i Česko-německý
fond budoucnosti. Velice si
vážím toho, že kromě kolegů
z našich partnerských měst,
potvrdili svou účast další
vynikající odborníci z různých
oborů, nejen z orgánů EU, ale
i z Německa, Švédska a České
republiky. Na konferenci
vystoupí mj. Dr. Vladimír
Špidla, komisař EU pro
zaměstnanost, sociální věci
a rovnost příležitostí, předseda
vlády Ing. Jiří Paroubek, dále
odborníci na udělování certifikátů kvality z Německa
a ze Švédska.
Jsme si vědomi toho, že
partnerská spolupráce města
velice napomáhá ke sbližování
občanů různých zemí, přináší
informovanost, zlepšuje
úroveň služeb, přispívá ke
vzdělání naší mládeže, i k trvale udržitelnému rozvoji měst.
Mgr. Zdeněk Roubínek,
primátor města Karlovy Vary
Podrobné informace
o konferenci na
www.twinconference.cz
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LETOŠNÍ LÉTO PŘINESE VYLEPŠENÍ SLUŽEB NA ROLAVĚ
Slunečné letní dny, které se
pomalu blíží, jsou pro mnoho lidí
nerozlučně spjaty s koupáním
a dalšími letními radovánkami.
Nejen Karlovaráci, ale i někteří
návštěvníci města s oblibou tráví
letní dny u vody v rekreačním
areálu Rolava. Celý tento areál,
který ovšem už několik let
rozhodně neslouží jen ke
koupání, bude od letošní sezóny
spravovat společnost Autocentrum F, vlastněná městem Karlovy
Vary. Se změnou správce určitě
nastanou i změny v samotném
areálu a na ty jsme se zeptali
jednatele společnosti Martina
Zemana. Podle jeho informací je
hlavním úkolem Autocentra
F zajistit přípravu projektu využití
areálu Rolava v dalších letech.
„Kromě provozu a určitého
vylepšení služeb na letošní léto
se zaměříme na vyřešení otázek,
jak pro občany města zkvalitnit
nejen koupání, ale i trávení
volného času na Rolavě. Chceme
areál dál rozvíjet nejen pro letní
dny, ale pro sportovní i odpočinkové aktivity všech občanů od

dětí až po seniory,“ potvrdil Martin
Zeman.
Pro nadcházející léto jsou
zajištěny všechny služby jako
minulý rok. „Navíc k půjčovně
kolečkových bruslí přibude i jejich
servis,“ dodává Zeman. K dalším
novinkám patří piknikové ohniště
včetně stolů a lavic, které bude
jistě lákadlem pro ty, kdo nemají
možnost grilování na vlastní
zahradě. V klidnější části u menší
z vodních nádrží budou stát
lavičky, po kterých volají především starší spoluobčané.
Fungovat samozřejmě bude i sociální zařízení, skluzavka, dětské
hřiště, horolezecká stěna, tenisové kurty a další služby. „Ve spolupráci s nájemci stánků budeme
zabezpečovat i úklid a pravidelné
sekání trávy v celém areálu,“
přislíbil jednatel společnosti
Autocentrum F.
Na bezpečí koupajících se
návštěvníků bude dbát vodní
záchranná služba, která se
osvědčila již v loňském roce, kdy
její členové ošetřili v areálu stovky
drobných i větších úrazů a

zachránili tři tonoucí. Před
vandaly, kteří bohužel v rekreačním areálu po sobě zanechávají
velké škody, bude objekt střežen
najatou bezpečnostní agenturou.
Podle Martina Zemana si to sice
vyžádá zvýšené náklady, ale
škody, kterým se tím zabrání, by
byly mnohem vyšší.
Pro pravidelné návštěvníky je jistě
důležitá i otázka, zda se bude
vybírat vstupné za návštěvu
areálu, jak je tomu ve většině
jiných měst. „Je to samozřejmě
citlivá otázka, protože budoucí
investice do areálu Rolavy budou
značné, nicméně názor současného vedení města je, že provoz
rekreačního areálu je služba
občanům. Rádi bychom tedy
nechali, stejně jako nyní, i v budoucnu vstup zdarma,“ dodává
Zeman.
V tuto chvíli lze už jen doufat, že
slunečných dnů nás toto léto čeká
co nejvíce a na Rolavě si je užijí
nejen děti o prázdninách, ale i další Karlovaráci, kteří rádi tráví
aktivně svůj volný čas.
Mgr. Jakub Kaválek
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Nové byty v Karlových Varech - kategorie: 1+kk až 4+kk, rozměry: 33,3 m2 až 101,7 m2
Plánované dokončení výstavby I. etapy již v září tohoto roku!!! Proto neváhejte a přijďte bydlet!
5 důvodů, proč je výhodné si
pořídit byt ve Staré Roli:
1. Byty se státní dotací
Investorem bytové výstavby
U vysílače je statutární město
Karlovy Vary, které realizuje tuto
stavbu s příspěvkem státu. Tímto
je cena úplně nového a standardem projektu vybaveného bytu
(včetně koberců, dlažby, koupelny, WC, protipožárních dveří,
atd.) výrazně nižší než v nové
komerční výstavbě.
2. Nové byty záruka kvality
Byty jsou ve zděných 4-5
patrových domech, kde je
součástí vybavení domu výtah,
samostatné garáže, samostatné
sklepy, sušárna apod. Všechny
byty jsou situovány jihovýchodně
a severozápadně, s jedním nebo
dvěma balkony.
Novostavba přináší mnoho výhod
oproti pořízení bytu ve starší
zástavbě. Dodavatelem pro
bytovou výstavbu U vysílače
Stará Role je jedna z předních
českých stavebních firem Metrostav a.s., s letitou zkušeností a významným postavením na trhu. Při
stavbě nových bytů se používají
nejmodernější materiály s výbornými technickými vlastnostmi,
dlouholetou životností a dobrými
záručními podmínkami. Interiérové prvky jsou v moderním stylu
a designu.

Při rekonstrukci bytu ve staré
zástavbě nedosáhnete kvality
bytu v novostavbě (a to např.
páteřní rozvody elektřiny, vody,
odpady, topení, atd.)
3. Vybavení bytů
V projektu U vysílače si pořídíte
bytovou jednotku kompletně
novou bez nutných oprav a změn.
Byt je kompletně vybaven ve
standardu (podlahové krytiny
(dlažby, koberce), plastová okna
včetně parapetů, vnitřní dveře
s obložkami na zárubních, vstupní protipožární dveře, kompletní
koupelny a toalety, včetně
zařizovacích předmětů). Toto
všechno je zahrnuto v pořizovací
ceně bytové jednotky.

4. Výhodné financování:
byty od 179.620 Kč + splátky
K pořízení nového bytu v bytovém
komplexu U vysílače je připravena atraktivní forma financování. Nový zájemce složí pouze
30% akontaci a dále bude byt
platit měsíčními splátkami po
dobu 20 let s tím, že úvěr lze
kdykoliv doplatit dříve.
Výhodou družstevního financování, kterou nabízí tento projekt
je možnost financovat své bydlení
prostřednictvím úvěru bytového
družstva, kdy si zájemce nemusí
zajišťovat povinnou dokumentaci
a prokazovat příjmy, nebo shánět
ručitele, či zastavovat nemovitost,
jako u standardních hypotéčních

úvěrů. Také úroková sazba je
výrazně nižší než u běžných typů
hypotečních úvěrů.
5. Klidná lokalita mimo rušné
centrum města
Bytová výstavba U vysílače se
nachází v klidné časti města
Karlovy Vary, kde je kompletní
občanská vybavenost a velmi
dobré dopravní spojení do centra.
Součástí projektu jsou přilehlá
parkovací místa, plánuje se
dětské hřiště.
První domy jsou v současné době
dokončovány, plánuje se jejich
kolaudace. Klienti, kteří projevili
speciální požadavky na dokončení bytu, jsou průběžně zváni na
stavbu ke kontrole tohoto
provedení.
„S rodinou se už těšíme do
nového bytu, základní vybavení,
které už bylo v ceně, se nám moc
líbí, překvapilo nás i to, že jsou
místnosti plné světla,“ sdělila nám
po prohlídce vlastního budoucí
bytu jedna z budoucích
obyvatelek nového bytového
komplexu U vysílače.
Informační kancelář výstavby
T.G.M. 58/34, Karlovy Vary
tel : +420 353 221 230,
+420 737 200 011 nebo 014
www.stararole.cz
hmundlova@eube.cz

...TELEGRAFICKY...TELEGRAFICKY...TELEGRAFICKY...TELEGRAFICKY...
Karlovarský primátor přivítal
rumunského krále
V sobotu 7. května navštívil
Karlovy Vary rumunský král
Michal I. s chotí Annou a synem.
Mezi dalšími členy delegace
nechyběl ani velvyslanec Rumunska.
Čtyřiaosmdesátiletý rumunský
král je posledním žijícím armádním velitelem z II. světové války
a Karlovy Vary se rozhodl
navštívit proto, že jeho otec král
Carol II. (sesazený z trůnu za
války v roce 1940) v našem městě
pobýval. Při své návštěvě České
republiky byl král Michal I. přijat
ministrem obrany Karlem Kühnlem a manželkou prezidenta Livii
Klausovou.
Dokument o osvobozování
V sále Husovky proběhlo promítání jedinečného dokumentárního
filmu o osvobozování západních
Čech. 70minutový dokument
spojil snímky pořízené americkými vojenskými kameramany, kteří
na film zachytili mimo jiné i osvobozování města Cheb, a Loket.
Díky ochotnému přístupu

americké ambasády město
obdrželo i kopii filmu.
Město podalo žaloby v kauze
rekonstrukce divadla
Jedná se o nejasnosti a problémy
v souvislosti s rekonstrukcí
Městského divadla v Karlových
Varech, která proběhla v letech
1997 až 1999. Okolo celé
záležitosti proběhlo v uplynulých
měsících šetření, byly zpracovány tři audity, znalecký posudek na
ocenění mobiliáře a veškerý
materiál předali představitelé
města Policii ČR.
Snahou vedení města je dospět
k úplném vyšetření celého problému a vyřešení kauzy, která již
trvá několik let.
Rozšíření možností hlídání
malých dětí
Dne 2. května bylo oficiálně
otevřeno nové středisko, které
umožňuje denní hlídání malých
dětí, které ještě nedosahují věku
pro zápis do mateřské školy.
Tato služba je poskytována
soukromým subjektem, který
využívá prostory mateřské školy
na Mládežnické ulici. Město

Karlovy Vary poskytlo prostory
k nájmu za velmi příznivou cenu
a snaží se tím tento projekt
podpořit. Oficiálního otevření se
zúčastnila i náměstkyně primátora Jana Petříková.
Pojmenování nových ulic
Zastupitelstvo města rozhodlo
o změně názvu nově vytvořené
ulice v Olšových Vratech, která
byla původně pojmenována
Náhorní. Vzhledem k tomu, že
investor stavby podal spolu s budoucími obyvateli této lokality
návrh na změnu názvu ulice,
zabývala se návrhem kulturní

komise a po konzultacích s tradičním poradcem ve věci názvů ulic
panem Vladislavem Jáchymovským doporučila žádosti o změnu
vyhovět: ponese název Motýlí.
Následně se rozhodovalo i o pojmenování dvou nově vzniklých
ulic, které vzniknou ve Staré Roli
v lokalitě U Vysílače v souvislosti
s novou bytovou výstavbou. Zde
zastupitelé rozhodli o tom, že
ulice ponesou jména významných karlovarských osobností a to
Kryzánkova pro kratší z nich
a Nejdlova pro delší.
Mgr. Jakub Kaválek

LETNÍ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
1. MŠ má provoz od 1. července do 28. srpna
zajištěn v Krymské 10 v Tuhnicích
2. MŠ zajistí provoz od 11. července
do 19. srpna ve Vilové ulici v Bohaticích
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LÁZNĚ POMÁHAJÍ - BOLESTI HLAVY
Bolesti hlavy jsou jednou
z nejčastějších obtíží, které čas
od času sužují každého z nás.
Často si bolesti hlavy zaviníme
sami svým chováním, ať už je to
nadměrný příjem alkoholu,
kouření, nedostatek spánku,
nedostatečná ochrana před
povětrnostními vlivy, např.
prochlazení, ofouknutí v průvanu
nebo nadměrné slunění (úžeh)
apod.
Bohužel velmi mnoho lidí trpí
častými úpornými bolestmi hlavy,
aniž by byli schopni příčinu bolestí
sami definovat, a obracejí se
k nám lékařům se svým trápením
s žádostí o pomoc. Abychom
mohli pomoci, musíme si nejprve
vytvořit první názor, jakousi
pracovní diagnozu, o jaký typ
bolesti se u daného pacienta
jedná.
Jak tedy bolesti hlavy rozdělujeme, jaké jsou jejich příčiny a jaké
jsou možnosti léčby:
Bolesti hlavy rozeznáváme
primární a sekundární. Bolesti
sekundární jsou zapříčiněny
nějakou jinou základní chorobou
či poruchou (např. poruchy zraku,
glaukom = zelený zákal, vysoký
krevní tlak, cévní onemocnění,
záněty vedlejších nosních dutin,

metabolické poruchy, např.
cukrovka, jaterní nebo ledvinová
onemocnění, hormonální
onemocnění, nádory mozku
apod.). U sekundárních onemocnění neléčíme bolest jako
takovou, ale léčíme základní
onemocnění, jehož příznakem
bolest hlavy je.
Primární bolesti hlavy rozdělujeme do několika skupin, z nichž
nejčastější jsou tyto dvě: migréna
a tenzní (tlakové) bolesti hlavy.
Migréna je neurologické
onemocnění, kdy bolest hlavy
vzniká na cévním podkladě
změnou prokrvení mozkové
tkáně. Migrénou trpí v naší
republice odhadem asi 1 milion
lidí, častěji ženy. Bolest hlavy je
většinou jednostranná, velmi
intenzivní, provázená přecitlivělostí na světlo, zvuk, často je
provázená nevolností, někdy
i zvracením. Fyzická aktivita
bolest výrazně zhoršuje, proto
postižený vyhledává tmu, ticho a
klid na lůžku, zavírá se před
okolním světem. Záchvat migrény
trvá 2 hodiny až 3 dny, výjimečně
i déle. Léčba klasické migrény je
medikamentozní a režimová
(úprava režimu a vyloučení
zřejmých provokačních momen-

tů), bývá obtížná a patří do rukou
lékaře. Často musí lékař s pacientem vyzkoušet řadu různých
preparátů, než naleznou ten
nejúčinnější lék či kombinaci léků.
Úporné formy migrény by vždy
měl léčit specialista - neurolog.
Problematika migrény je tak
složitá, že se v současné době
v rámci neurologie začíná formovat podobor, který se specializuje
na diagnostiku a léčbu bolestí
hlavy.
Tenzní (tlakové) bolesti hlavy
Nejčastějšími bolestmi hlavy jsou
tzv. bolesti tenzní čili tlakové.
Tenzními bolestmi trpí opět
převážně ženy. Bolesti jsou spíše
tupé, svíravé nebo tlakové. Často
začínají na šíji nebo na záhlaví
a šíří se do spánků, do temene, za
oči, někdy do celé hlavy. Bolesti
se objevují hlavně při nadměrném
psychickém či emočním vypětí,
např. u žen po porodu nebo u lidí,
kteří pracují ve vysokém pracovním tempu nebo v zodpovědné
funkci, jindy u osob, které pracují
dlouhé hodiny v sedě ve strnulé
poloze na počítači, u běžícího
pásu, nebo u žáků či studentů,
kteří sedí v lavicích s hlavou
v předklonu a píšou si poznámky.
Tenzní bolesti je zpravidla možno

TIP NA VÝLET - VÍTKOVA HORA

Historické foto z publikace Jiřího Böhma
Vítkova hora byla od třicátých let
minulého století, kdy zde byla
vystavěna výletní restaurace,
vyhledávaným cílem nedělních
vycházek. Stávala tu dokonce
dřevěná vyhlídková věž. Na konci
století areál, tehdy včetně
bungalovů, osiřel. Od loňského
podzimu ale již zrekonstruované
objekty opět slouží svému
původnímu účelu. A tak si můžete
zpříjemnit volné dny hezkým
výletem.

Téměř až na místo vás pohodně
dopraví od Tržnice autobus č. 8
MHD, který jezdí zhruba v hodinovém intervalu. Nebo se můžete
vydat vzhůru některou z udržovaných promenád v lázeňských
lesích, poblíž vede trasa č. 15, tzv.
Beethovenova stezka i žlutá
a modrá turistická značka. Z Vít
kovy hory se vám naskytnou
úžasné výhledy na letiště v Olšových Vratech a magický vrchol
Andělské Hory.

Budete-li unaveni, můžete si
odpočinout v restauraci, která je
otevřena denně od 11 do 23 hodin. Patří k ní i výletní terasa,
u které je dětský koutek.
Pochutnat si můžete na některé
specialitě, třeba zvěřině. Bez
zajímavosti není ani bezbariérový
přístup do objektu včetně toalet.
Ve zdejším hotelu nebo bungalovech se můžete ubytovat,
romantické místo je vhodné i pro
pořádání svateb.
Pořádají se zde i taneční párty či
diskotéky. Půjde-li vše podle
plánu, měli bychom se dočkat
i znovuzrození prvorepublikové
rozhledny. Objekt má také vlastní
parkoviště.

Olšová Vrata 59
Karlovy Vary
Tel./fax: 353 331 764-5
e-mail: info@vitkovahora.cz
www.vitkovahora.cz

překonat fyzickou aktivitou.
Pacientům tedy doporučujeme
vyjít si na procházku, vyběhnout
do lesa, vyjet na kolo, na lyže,
zacvičit si..., zkrátka vyčistit si
hlavu od stresu. Při trvajících
bolestech pak doporučujeme
běžná analgetika typu Aspirin,
Paralen, Brufen, Algifen, Nimesil
apod.
Tenzní bolesti hlavy bývají často
zapříčiněny poruchami funkce
krční páteře. Poruchami funkce
krční páteře trpí lidé bez rozdílu
věku, dokonce i děti. U těchto
pacientů nacházíme tzv. funkční
kloubní blokády, které jsou
provázeny výrazně zvýšeným
napětím šíjových svalů, často
nacházíme i bolestivé úpony
šíjových svalů na záhlaví. Takový
pacient patří do rukou rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta.
V léčbě funkčních poruch krční
páteře se osvědčují zejména
měkké a mobilizační techniky,
dále reflexní masáže, relaxační
cvičení, dále pak léčba teplem
(solux, slatina, parafin), různé
druhy elektroléčby, dále léčba
ultrazvukem, magnetickým
polem, laserem, plynové injekce
či pneumoakupuntura. Pacientům s tenzními bolestmi hlavy
většinou prospívají i celkové
relaxační procedury, např.
perličkové nebo uhličité koupele,
vodoléčba. Všechny výše jmenované procedury Vám mohou
poskytnout na základě předpisu
lékaře městské Alžbětiny Lázně
(Lázně 5). Doplnění klasické
léčby lázeňskými procedurami je
vhodná metoda léčby.
Mezi jednotlivými typy bolestí
hlavy mnohdy nevede přesná
hranice, u řady pacientů diagnostikujeme bolest hlavy, která
vykazuje jak složku tenzní, tak
i složku cévní čili migrenozní.
Nebo například pacienti, kteří trpí
typickými migrenozními záchvaty,
mohou mít v mezidobí mezi
záchvaty migrény i typickou
bolest tenzní s výraznou spoluúčastí krční páteře.
Pokud tedy, vážení čtenáři, trpíte
bolestmi hlavy, jejichž příčinu
nedokážete odhalit, které vás
nadměrně sužují a které nezabírají na běžnou analgetickou
léčbu, navštivte svého praktického lékaře, který by měl alespoň
rámcově diagnostikovat typ
vašich bolestí a stanovit možnosti
léčby. Nutno ovšem podotknout,
že v některých případech se
bolest hlavy nepodaří zcela
odstranit ani týmu zkušených
specialistů.
MUDr. Ivana Hanzlíková
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Z magistrátu města
Výměna občanských průkazů
Podle nařízení vlády č. 612/2004
Sb., kterým se stanoví lhůty pro
výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, končí
dne 31. prosince 2005 platnost
občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, vydaných do 31.
prosince 1994. Jedná se o občanské průkazy typu knížka nebo
občanské průkazy typu karta
s vyznačenou platností „bez
omezení.“
Státní občané České republiky
jsou povinni provést výměnu
občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, přičemž žádost
o vydání nového občanského
průkazu je nutno předložit u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, nejpozději do 30.
listopadu 2005. Občanům
doporučujeme podávat žádosti
průběžně, aby se vyhnuli frontám
v závěru roku. Občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů
vydané od roku 1995 budou
vyměňovány průběžně v násle-

dujících letech.
Veškeré informace týkající se
výměny občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů Vám
budou podány na tel.:
353 118 207, 353 118 129,
353 118 130.
odbor vnitřních věcí
Živnostenské úřady šetří
podnikatelům čas
Od začátku března funguje na
obecním živnostenském úřadě na
karlovarském magistrátu nově
zřízené centrální registrační
místo (CRM) pro podnikatele.
Cílem tohoto projektu je především zjednodušit administrativu
pro začínající podnikatele a po
další úpravě legislativy by v roce
2007 mohl být spuštěn nový
systém elektronického propojení.
Ten by měl umožnit on-line
propojení živnostenských úřadů
s orgány státní správy, obchodními rejstříky, rejstříkem trestů
apod. V praxi to bude znamenat
pro začínajícího podnikatele
pouze návštěvu živnostenského

úřadu, který elektronickou formou
předá data ostatním orgánům
státní správy. Tím odpadne
povinnost navštěvovat jednotlivé
úřady postupně.
V tuto chvíli již funguje CRM tak,
že na živnostenském úřadu jsou
k dispozici nejen formuláře pro
živnostenské podnikání, ale
i tiskopisy finančního úřadu,
České správy sociálního zabezpečení a úřadu práce. Navíc jsou
příslušní pracovníci proškoleni,
aby začínajícímu zájemci o podnikání pomohli vyplnit doklady pro
splnění jejich evidenčně registračních povinností vůči uvedeným úřadům.
Začínající podnikatel tedy navštíví živnostenský úřad, kde se
mu dostane formulářů i odborné
pomoci k jejich vyplnění, a ty pak
pouze odevzdá na dalších
příslušných institucích. Cílem
projektu CRM je oběh dokladů
mezi úřady, a ne jako doposud
obcházení úřadů jednotlivými
podnikateli.
obecní živnostenský úřad

Do muzea Zlatý klíč na výstavu o partnerských městech
První částí je výstava V zahradě
je mír
Výstava vznikla za laskavé spolupráce p. Masumi Böttcher-Muraki
z Mnichova, která je držitelkou
Ceny města Karlovy Vary za rok
1998. Paní Muraki se zasloužila
o navázaní kontaktů našeho
města s japonským Kusatsu.
Výstava popisuje tři japonské
kamenné zahrady, které vznikly
od roku 1998 do roku 2003 v Čechách, Německu a ve Švýcarsku.
Fotografie, které je možno na
výstavě vidět nás zavedou do
kamenných zahrad, které mají
velmi přísný řád, atmosféra klidu
a míru, která je s japonskými
zahradami spojena, zapůsobí na
nejednoho návštěvníka.
Kameny měly v dějinách japonského budování zahrad vždy
velký význam. Zpočátku symbolizovaly něco rituálního. Později
se přidala i estetická hlediska.
Styl kamenné zahrady se
vykrystalizoval s rozšířením zenbuddhismu.
Kameny a jejich použití, jsou
zvláštní tím, že jsou mnohostranné a dynamické, ale také klidné
a harmonické.
Druhou část tvoří výstava
Bernkastel-Kues v proměnách
času
Tuto výstavu jsme připravili za
spolupráce partnerského města
Berkastel-Kues. Představujeme
zde toto krásné historické město

v období od roku 1905 až do
současnosti. Návštěvníci si
mohou prohlédnout kopie
historických fotografií města.
Na dalších fotografiích se
prezentuje město v současné
podobě i se stále živými

tradicemi, oslavami a festivaly,
které ve městě probíhají. Město
nabízí návštěvníkům příjemnou
atmosféru protkanou historií.
Výstavy potrvají do 12. června.
Dominika Kožešníková,
Krajské muzeum Karlovy Vary

INFORMACE

Pátrám po dřívějších
představitelích
města
Vážení spoluobčané!
Před časem jsem měl možnost navštívit některé městské
úřady v zahraničí. Na čestném
místě v úřadu byla vždy umístěna deska s fotografiemi
všech bývalých starostů.
U každého snímku bylo jméno
a údaj, v které době dotyčná
osoba stála v čele obce.
Zaujalo mne to jako člověka
i jako historika. Již tehdy jsem
začal uvažovat o zřízení
podobné „tabule cti“ na magistrátu. Po čase jsem se pustil
do pátrání, moji iniciativu uvítali i zdejší primátoři a můj záměr podpořili.
Strávil jsem již desítky hodin
v archivu, probíral jsem zápisy
starých zastupitelstev i rad,
kroniky města, noviny i časopisy. S mnoha osobami jsem
sám jednal. Dnes již vím, které
osobnosti se vystřídaly v čele
města od roku 1945. U řady
z nich jsem získal fotografie
nebo i další životopisné údaje.
Padl návrh, abych v případě
starostů města nezůstal jen
u fotografií a nejzákladnějších
údajů, ale abych se pokusil
o každém jednotlivci sehnat co
nejvíce informací. Výsledkem
by mohla být zajímavá publikace.
Přes velkou snahu však stále
existují bílá místa, která mi
brání v dokončení výše uvedeného plánu. Napadlo mě, že
by snad pomohla výzva
k Vám, občanům a pamětníkům. Uvítám jakékoliv informace, fotografie, adresy příbuzných či lidí, kteří by mohli
rozšířit mé vědomosti u následujících osob, které stály v čele města:
Jindřich Šípek, 1945
Stanislav Segmüller, 1945
JUDr. Ivo Krča 1946
Rudolf Karez 1946 až 1947
Jaroslav Veselý 1948 až
1949
Václav Kyntr 1949
Hynek Čížek 1949 až 1952
Jan Grumel 1952 až 1954
Jiří Šlapák 1971 až 1976.
Pokud můžete být nápomocni,
kontaktujte mne prosím na
tel.: 353 231 385 nebo
724 318 743.
Za ochotu předem děkuji.
PhDr. Zdeněk Musil

o kulturních programech, sportu a službách ve městě
přináší časopis

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

Další jednání
zastupiteltva města
se koná v úterý
14. června
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Účelové dotace pro rok 2005
OBLAST ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ
Romské občanské sdružení
300.000
Farní charita - Denní stacionář pro st.a zdrav. postižené
37.000
Farní charita - Domov pro matky s dětmi
40.000
Farní charita - Dům na půl cesty
40.000
Farní charita - Denní stacionář pro mentálně postižené
30.000
Agentura domácí péče Andrejkivová
195.800
Tyfloservis Šporová
205.800
Hana Uhlířová Šafrová Hipocentrum PÁ-JA
130.000
RES VITAE Linka důvěry
61.000
RES VITAE Krizové centrum
110.000
BAMBINI
20.000
SONS
75.000
TyfloCentrum Rogaczewski
300.000
Centrum služeb pro zdravotně postižené Končel
50.000
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
265.000
Zdravotní ošetřovatelská péče Sapoušková
21.500
Armáda spásy - azylový dům
100.000
Armáda spásy - denní centrum
100.000
Společnost slepých a slabozrakých občanů
59.800
SPCCH ZO K. Vary Rybáře
7.000
Dětské informační centrum
25.000
Český červený kříž Karlovy Vary
30.500
Centrum domácí péče MUDr. Koprnický
38.000
Mateřské centrum
100.000
SPCCH ROSKA
10.000
Kontakt bB
80.000
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
3.600
Klub stomiků
6.000
Občanské sdruž.rodičů a přátel dětí s postižené
21.000
Městská organizace Svazu důchodců ČR
8.000
Vysvětlivky:
SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami

LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
MUDr. Pavel Šolc
25.000
na překlad historického díla ze 16. století doktora Fabiana
Sommera pojednávajícího v latině o karlovarské léčbě
Sdružení Jóga v denním životě ve výši
10.000
na uspořádání konference v Karlových Varech na téma Systém
jóga v denním životě - moderní postupy v balneologii

KULTURA
povinné
Ag. Karlex Folková rozhledna
100.000
Soubor písní a tanců Dyleň Karlovarský folklórní festival 250.000
Obč.sdružení Jazzový kruh Jazzový festival
300.000
neinvestiční
Pavel Škapík - kino Drahomíra ve výši
250.000
na pořádání nekomerčních představení v rámci uzavřené smlouvy
MPCAD ve výši
500.000
na pořádání Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka
Fresh Film, s.r.o., ve výši
1,000.000
na pořádání Mezinárodního festivalu
studentských filmů v K. Varech;
Nadace Film Festival Karlovy Vary ve výši
7,500.000

PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÁ PREVENCE
OS Rodičů a přátel dětí s postižením K.Vary
20.000
Story s.r.o. TV Duha
30.000
K-centrum (zajištění provozu)
200.000
K-centrum (testování klientů)
30.000
Dětské informační centrum
47.000
OS Centrum pro mládež a alternativní sporty
110.000

Životní prostředí
Poškozené stromy
musí být odstraněny
V uplynulých měsících se
objevovaly různé názory a podněty občanů ohledně kácení stromů
ve městě. Otázka odstranění
stromů je vždy velmi citlivě
vnímána místními obyvateli, kdy
část z nich po magistrátu
vyžaduje jejich odstranění, neboť
jejich koruny zcela zastiňují
některé byty přilehlých domů,
další část obyvatel však kácení
odmítá.
Součástí každého povolení k odstranění stromů bývá i požadavek
náhradní výsadby, aby ve městě
stromů neubývalo. V letošním
roce bylo na území města Karlovy
Vary vysazeno 300 stromů jako
náhradní výsadba ke kompenzaci
ekologické újmy, která vznikla
pokácením stromů v rámci stavby
hypermarketu Interspar. Pro
výsadbu stromů bylo vytipováno
několik lokalit, největší z nich je
Tuhnická louka, kde Správa
lázeňských parků vysadila 200
alejových stromů podél pěších
cest a pěšin. Výsadba dalších
stromů proběhla ve vnitrobloku
mezi Meteorem a Moskevskou
ulicí, kde byly založeny aleje

z okrasných třešní. V Olšových
Vratech na návsi byla vysazena
klenová alej, na Šibeničním vrchu
podél pěšiny vedoucí k vyhlídce
(u odbočky z Bezručovy ulice do
Lidické, resp. Máchovy) střemchové stromořadí, které má bílé
nebo růžové květy a krásně a pronikavě voní.
Likvidace
bolševníku velkolepého
S nástupem jara se
opět můžeme ve svém
okolí setkat s výskytem bolševníku velkolepého. Jedná se
o vzhledově velmi
atraktivní, ale pro
člověka poměrně
nebezpečnou rostlinu.
Při kontaktu s ní
vznikají na kůži zarudlé plochy
a puchýře, následně pak hnědavá
pigmentace. Velmi nebezpečný je
bolševník především pro děti, a to
zvláště při kontaktu s obličejem.
Z důvodu předcházení nepříjemností, které tato rostlina může
lidem způsobit, je již řadu let
prováděna na území města
Karlovy Vary její likvidace. Likvidace se provádí speciálním pos-

třikem a v místech, kde nelze
z různých důvodů chemické přípravky použít, provádí se likvidace sekáním případně vykopáním
celých rostlin. Velká ohniska
výskytu zde jsou již zlikvidována,
nicméně každoročně jsou nalézány nové a nové rostliny. Důvodem
je skutečnost, že ne všude v našem regionu se provádí
pravidelná a důkladná
likvidace. Z těchto neošetřených lokalit se především podél vodních toků,
silnic, ale také např.
přenosem zvěří šíří
bolševník velkolepý do
svého okolí. Vitalitu rostliny a schopnost velmi
rychle se rozšiřovat do
svého okolí a potlačovat
původní vegetaci dokládá
mimo jiné fakt, že jedna rostlina je
schopna vytvořit řádově tisíce
semen.
V minulém roce stála likvidace
bolševníku v našem městě 70
tisíc korun. Výskyt bolševníku na
území města Karlovy Vary je
možno nahlásit na Magistrát
města Karlovy Vary, odbor
životního prostředí,
tel. 353 118 732, 353 118 733.

Krajské muzeum připravilo
vydání publikace Pod českou
správou v nové republice.
K a r l o v y Va r y v p r v n í m
poválečném roce (květen
1945 až červenec 1946). Jak
již z názvu vyplývá, zabývá se
studie nelehkým obdobím
poválečných dějin lázeňského
města, které zásadním
způsobem a na dlouhou dobu
dopředu poznamenalo
budoucí tvář města. Hlavní
pozornost je přitom věnována
politickým, hospodářským,
společenským a kulturním
otázkám, pozadu rovněž
nezůstává problematika
poválečného osudu karlovarských Němců a postupného
etablování českého živlu ve
městě.
Mgr. Radek Slabotínský, hist.
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O třídění odpadu z domácností
Občan je dle platné obecně
závazné vyhlášky povinen odpad
z domácnosti třídit.
Nebezpečné složky komunálního
odpadu mohou občané celoročně
odložit bezplatně na jednom ze
dvou sběrných dvorů. Zde
například můžete odložit starý
televizor, zařízení s obsahem
chlorfluoruhlovodíků, lepidla,
barvy, kyseliny, rozpouštědla,
zářivky, alkalické baterie, olověné
akumulátory. Druhou možností je
využití mobilního sběru, kdy
městem po předem určených
zastávkách projíždí speciální vůz
se školenou posádkou. Tento
mobilní sběr se koná minimálně
3x ročně.
sběrný dvůr Růžový Vrch nad
Horním nádražím, sjezd z ulice
Jáchymovská (po-pá 9-17 hodin,
so 9-16 hodin, ne 9-13 hodin), lze
odevzdat i staré šatstvo
sběrný dvůr Rybáře křižovatka
ulic Buchenwaldská a Celní (po,
stř 8-11 a 12-17 hodin, út zavřeno,
čt, pá 8-11 a 12-16 hodin, so, ne
9-12 hodin), tel. 353 449 896. Na
těchto sběrných dvorech lze
odevzdat nejen nebezpečné
složky komunálního odpadu, ale
i objemné odpady z domácnosti.
Velkoobjemové kontejnery
(VOK) slouží pro uložení
objemného odpadu z domácností. Jsou cyklicky umisťované ve
všech částech města postupně
v tzv. vlnách 3x až 4x do roka.
Konkrétní stanoviště v jednotlivých ulicích částí města jsou
určena na základě praktických
zkušeností z minulých let,
požadavků občanů (někdy velmi
protichůdných), technických,
legislativních a dalších požadavků, které je město povinné
respektovat. Není tedy možné
požadovat umístění VOK na
libovolném místě s tím, že „tady
jste kontejner ještě nedávali“.
Počet rozmístěných VOK a doba
po kterou jsou kontejnery na
stanovištích umístěny, jsou na
daný rok pevně dány.
Do velkoobjemových kontejnerů
je zakázáno odkládat: nebezpečné složky komunálního odpadu
a odpad původců (podnikatelský
odpad).
Sběrné nádoby na tříděný
odpad z domácnosti jsou
rozmístěny na území celého
města. Na papír v barvě modré,
na sklo v barvě zelené, na PET
lahve a obaly TETRAPAK v barvě
žluté. Tyto nádoby rovněž nejsou
určeny pro podnikatele (výjimku
tvoří podnikatelé mající smlouvu
s městem o připojení se do
systému). V současnosti je na
území města rozmístněno 99
stanovišť a na každém jsou
všechny tři druhy sběrných

nádob. I tento rok bude odbor
životního prostředí tyto počty
rozšiřovat a zahušťovat jejich síť.
Sběr biodpadu jako pilotní
projekt právě probíhá na Zlatém
kopečku je zaměřen ověření
možnosti sběru bioodpadu v bytové zástavbě. Sbírá se odpad ze
zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin,
spadané ovoce a sběr kuchyňského bioodpadu: zbytky zeleniny
a ovoce, čajové sáčky, sedlin
z kávy a skořápky z vajec. Svoz je
prováděn v dvoutýdenních
intervalech, vždy v lichou sobotu.
S ukončením svozů v rámci
pilotního projektu se počítá na
konci měsíce září, tedy po šesti
měsících. V případě dosažení
uspokojivých výsledků lze
předpokládat, že se pilotní projekt
bude transformovat v pravidelnou
službu a doplní tak stávající
systém nakládání s komunálním
odpadem ve městě.

Vlny velkoobjemových
kontejnerů
I. etapa 3. až 5. června
(další 19. až 21.srpna
a 18. až 20. listopadu)
Olšová Vrata: Revoluční, vedle
domu č. 24 na trávu
Josefa Lady, naproti domu č. 40
na trávu
Hůrky: K Letišti, vedle nádob na
separovaný odpad
Pražská silnice, vedle nádob na
separovaný odpad
Drahovice: Mozartova, naproti
domu č. 6
Vítězná, vedle nádob na separovaný odpad
Úvalská, vedle nádob na
separovaný odpad
Lidická, vedle nádob na separovaný odpad u garáží
Boženy Němcové, naproti domu
č. 17 na trávu
Drahomířino nábřeží, podél stěny
garáže na trávu za Drahovickým
mostem
Mattoniho nábřeží, na konci vedle
nádob na separovaný odpad
Maďarská, vedle nádob na
separovaný odpad
L.O.Č.: Jateční, vedle nádob na
separovaný odpad
Fügnerova, naproti domu č. 13 na
trávu
Krále Jiřího, vedle nádob na
separovaný odpad
Hálkův Vrch, naproti domu
Libušina 615/11 na trávu
Libušina,na parkovišti
II. etapa
10. až 12. června
(další 26. až 28. srpna
a 25. až 27. listopadu)
Tuhnice: Krymská, vedle nádob
na separovaný odpad
Vrázová, na trávu
Bečovská, vedle nádob na
separovaný odpad

Brigádníků, vedle nádob na
separovaný odpad
Plzeňská, před dům č. 93/1422 na
trávu
Doubí: Skalní, naproti domu
č. 19/246
Modenská, naproti domu
č. 20/292
U Dětské vesničky, vedle nádob
na separovaný odpad
K Přehradě, vedle výměníkové
stanice
Svatošská, naproti domu č. 25 na
trávu
Tašovice: Sopečná, vedle nádob
na separovaný odpad
U Brodu, vedle zastávky MHD
Dvory: V Lučinách, u výměníkové stanice
Karla Kučery, vedle nádob na
separovaný odpad
Chebská, vedle zastávky MHD
Mozart
III. etapa
17. až 19. června
(další 2. až 4. září
a 2. až 4. prosince)
Stará Role: Borová, na parkovišti
Školní, vedle parkoviště
Počernická, naproti domu
č. 52/531
Partyzánská, naproti domu č. 1 na
roh trávníku
Luční, naproti domu č. 16 na trávu
Zlatý Kopeček, vedle nádob na
separovaný odpad
Dykova X Sukova
Počerny: vedle nádob na
separovaný odpad
Sedlec: Merklínská, vedle nádob
na separovaný odpad
Rosnice: vedle nádob na
separovaný odpad
Vančurova, vedle MHD
Čankov: vedle MHD
Rybáře: Kosmonautů, vedle
nádob na separovaný odpad
U Koupaliště, vedle nádob na
separovaný odpad
Třeboňská, vedle nádob na
separovaný odpad
Hybešova, za Elitou vedle
výměníkové stanice
Růžový Vrch: Plešivecká, vedle
nádob na separovaný odpad
Krušnohorská, vedle nádob na
separovaný odpad
Bohatice: Na Výšině, vedle
nádob na separovaný odpad
Táborská, na trávu
Štúrova, vedle nádob na
separovaný odpad
Kamenického, vedle nádob na
separovaný odpad
Lomená, na trávu vedle nádob na
separovaný odpad

Mobilní sběr
nebezpečných odpadů
17. až 18. června
(další 19. až 20. srpna,
25. až 26. října)
PÁTEK
Rybáře Třeboňská 10.30 - 10.50

U Koupaliště, parkoviště EdekaDelta
11.00 - 11.20
Bohatice U Trati, konečná
MHD č. 5
11.30 - 11.50
U Trati, u potravin 12.00 - 12.20
Táborská, u Forda 12.30 - 12.50
Drahovice Gagarinova x
Maďarská
13.00 - 13.20
5. května - u Smíchovského
stadionu
13.30 - 13.50
Stará Kysibelská x Úvalská x
Východní
14.00 - 14.20
Vítězná x Ondříčkova
14.30 - 14.50
J. Palacha, most, LUNA
15.00 - 15.20
Tuhnice Poštovní x Šumavská
15.30 - 15.50
Charkovská, na ostrůvku
u paneláku
16.00 - 16.20
Karlovy Vary Krále Jiřího
(Sokolák)
16.30 - 16.50
Moskevská, u Magistrátu města
Karlovy Vary
17.00 - 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin
17.30 - 17.50
Zítkova, parkoviště
18.00 - 18.20
Hůrky pod hvězdárnou
18.30 - 18.50
u zastávky MHD 19.00 - 19.15
Olšová Vrata u zastávky MHD
19.30 - 19.45
SOBOTA
Doubí Svatošská, vedle
trafostanice
10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin
11.00 až 11.20
Dvory Závodní x Karla Kučery
11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER
12.00 až 12.20
Tašovice Česká, nad zastávkou
12.30 až 12.50
Počerny u hlavní silnice
13.00 až 13.20
Stará Role Okružní, na konečné
MHD
13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na
Výhledě
14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště
14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x
Sukova
15.00 až 15.20
Rosnice Zatáčka 15.30 až 15.50
Čankov zastávka MHD
16.00 až 16.20
Sedlec u nádob na separaci
16.30 až 16.50
Růžový vrch Buchenwaldská x
Plešivecká
17.00 až 17.20
Krušnohorská, parkoviště
17.30 až 17.50
Rybáře Majakovského, naproti
KB
18.00 až 18.20
Severní Konečná, u staveniště
garáží
18.30 až 18.50
Odbor životního prostředí
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Blokové čištění a noční mytí komunikací
Odbor dopravy upozorňuje, že i během následujícího letního období
pokračuje blokové čištění místních komunikací a chodníků. Z tohoto
důvodu budou na komunikacích s týdenním předstihem umísťovány
přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel.
Začátky blokových čištění jsou stanoveny na 8.00 hod. V této
souvislosti upozorňujeme, že stání na chodnících je zakázáno všude
tam, kde není výslovně povoleno dopravní značkou IP 11.
Dále bude prováděno noční mytí komunikací v lázeňském území,
obchodně správním centru a na komunikaci Sokolovská. Z tohoto
důvodů je třeba respektovat zónové značky, které jsou v těchto
lokalitách instalovány. Vozidla bránící provádění blokového čištění a
nočního mytí budou odtažena.

Harmonogram blokového čištění
ČERVEN
23. týden
6. po U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova,
Raisova, Petřín, Pražská
8. st Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny
Světlé, Dělnická
10. pá nábř. J. Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova,
Jateční
24. týden
13. po Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce,
Bezručova, Ondřejská
14. út Západní, Plzeňská, Studentská
15. st Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
16. čt Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
17. pá Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
25. týden
20.po Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství,
Poštovní, Gorkého, Bečovská
21. út Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní,
Moravská
22. st Krokova, Lidická část, Národní část, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská část, Kollárova
23. čt Lidická část, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám.,
Italská, Americká, Vrchlického část
24. pá Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská
26. týden
27. po B. Němcové, Švermova, Vrchlického část, 5. května část,
Anglická, Rumunská
28. út Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská
29. st Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní
část, Mozartova, Baarova, Mánesova
30. čt nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná část, Chodská, Mozartova,
Pod Tvrzí
ČERVENEC
27. týden
4. po Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
7. čt Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
8. pá Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
28. týden
11. po L. Koubka. E.Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny
12. út Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná
13. st Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská část
14. čt F.X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová,
S.K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického
15. pá Závodu míru dům č. 682-689, Závodu míru - chodníky
podél komunikace, Nádražní
29. týden
18. po Krušnohorská včetně parkoviště, Chomutovská,

Ostrovská, Jáchymovská, Železná
19. út Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská část,
Wolkerova, Charkovská, Krymská
20. st Národní část, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova,Východní
k DPD, Stará Kysibelská, Úvalská
21. čt Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská,
J. Opletala, Sedlecká, Merklínská
22. pá Kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla
Kučery, Adolfa Heimana,V. Meerwalda V Lučinách, Lipová
30. týden
25. po U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova,
Raisova, Petřín, Pražská
26. út Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
27. st Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
28. čt Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové
29. pá Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
SRPEN
31. týden
1. po Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku, '
Nad Dvorem, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová
2. út Západní, Plzeňská, Studentská
3. st Sportovní, Mattoniho nábřeží, Drahomířino nábřeží,
Vítězná od okružní křižovatky k Drahomířinu nábřeží,
Drahovický most
5. pá U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky,
Lomená, Dalovická, Táborská
32. týden
8. po Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská k Doubskému
mostu + chodníky v Doubí
9. út Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství,
Poštovní, Gorkého, Bečovská
10. st Lidická část, Havlíčkova, Jiráskova, Palackého nám.,
Italská, Americká, Vrchlického část
11. čt nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná část, Chodská část,
Mozartova část, Pod Tvrzí
12. pá Kostelní, Rolavská, Vítězslava Nezvala, Javorová,
Jabloňová, Palackého
33. týden
15. po Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce,
Bezručova, Ondřejská
16. út Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní,
Mozartova, Baarova, Mánesova
17. st Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
18. čt Svahová, Moskevská, Dr.Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,
Jaltská, nám. M. Horákové, část, Mozartova část,
Pod Tvrzí
19. pá Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru
k rozcestí U koníčka
34. týden
22. po Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Bánskobystrická,
Roháče z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá,
U Spořitelny
23. út Dlouhá, Krátká, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská,
Příčná
24. st Krokova, Lidická část, Národní část, Gagarinova,
Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova,
Chodská část, Kollárova
25. čt Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Třešňová,
Kladenská
26. pá Závodu míru dům č. 682-689, Závodu míru - chodníky
podél komunikace, Nádražní
35. týden
29. po Nákladní, plato Horní nádraží, Ostrovský most,
Jáchymovská část od křiž. Sedlecká ke křiž. Nákladní
30. út Vrázova, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova,
Šumavská, Moskevská část
31. st B. Němcové, Švermova, Vrchlického část, 5. května část,
Anglická, Rumunská
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Obecně závazná vyhláška o spádových oblastech základních škol
Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva za dne
19.4. 2005, ve smyslu § 178 odst.
(2) písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a dle ustanovení § 10 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) vydává tuto obecně
závaznou vyhlášku č. 2 /2005:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Karlovy Vary (dále jen
„město“) je povinno vytvářet
podmínky pro plnění povinné
školní docházky. Město stanoví
touto vyhláškou spádové obvody
s přihlédnutím k případným
alternativním vzdělávacím
programům. Jelikož je ve městě
více než jedna základní škola,
stanoví se spádové obvody
pouze pro základní školy
zřizované městem. Město se
může dohodnout se sousední
obcí nebo s okolními obcemi na
vytvoření společného spádového
obvodu základní školy.
(2) Žáci z okolních obcí budou
přijímáni do všech základních
škol zřízených městem Karlovy
Vary do naplnění kapacity.
Čl. 2
Spádové obvody základních
škol
Spádovost škol je v souladu
s úvodním ustanovením určena
takto:
ZŠ KV Konečná 25
Čankovská, Českých bratří,
Hraniční, Konečná, Mládežnická,
Mlýnská, Na Hrádku, Na Jezu, Na
Rolavě, Nejdecká, Požární,
Severní, Sibiřská, Třeboňská,
U Koupaliště, Železniční.
ZŠ a ZUŠ KV, Šmeralova 15
Banskobystrická, Buchenwaldská (část krematorium - Železniční), Celní, Dělnická, Elišky
Krásnohorské, Horní Kamenná,
Hybešova, Karoliny Světlé,
Kosmonautů, Ladislava Koubka,
Majakovského, Nákladní,
náměstí 17. listopadu, Pobřežní,
Roháče z Dubé, Sladovnická,
Slepá, Sokolovská, Šmeralova.
ZŠ Dukelských hrdinů KV
Moskevská 25
B ě l e h r a d s k á , D r. D a v i d a
Bechera, Dr. Engla, Dr. Janatky,
Jaltská, Jízdárenská, Krále Jiřího,
Krymská (část Jaltská - Charkovská), Křižíkova, Moskevská
(část Dr. Bechera - Charkovská),
náměstí dr. Milady Horákové,
n á m ě s t í R e p u b l i k y, P e t r a
Velikého, Poděbradská, Sadová
(část Bristol -Petra Velikého),
Svahová, T.G. Masaryka (část
Bulharská- Jan Becher),
Wolkerova, Západní (část nám.
Republiky - Charkovská), Zeye-

rova (část T.G.M. - Varšavská)
ZŠ KV Libušina 31
Balbínova, Divadelní, Divadelní
náměstí, Fügnerova, Hálkův vrch,
Hornická, Husovo náměstí,
Hynaisova, Jarní, Josefa Lady,
Julia Mařáka, K Lesu, K Letišti,
K Výhledu, Ke Golfu, Kolmá,
Lázeňská, Libušina, Luční vrch,
Mariánská, Mariánskolázeňská,
Moravská, Motýlí, Na Hůrkách,
Na Milíři, Na Vrchu, Na Vyhlídce,
Nad Vyhlídkou, Nebozízek, Nová
Louka, Ondřejská, Petřín, Pod
Hájem, Pod Hvězdárnou, Pod
Jelením skokem, Polní, Pražská,
Raisova, Revoluční, Scheinerova, Slovenská, Stará Louka,
stezka Jeana de Carro, Strahovská, Škroupova, Tržiště,
Tylova, Tyršova, U Imperiálu,
U Rybníčka, U Tří křížů, Vřídelní,
Vyšehradská, Zámecký vrch,
Zítkova.
ZŠ J.A Komenského KV
Kollárova 19
5. května, Anglická, Baarova,
Blahoslavova, Boženy Němcové,
Čechova, Dalovická, Drahomířino nábřeží, F.X. Šaldy,
Gagarinova, Havlíčkova, Hřbitovní, Chodská, Jasmínová,
Jiráskova, Jungmannova, Kpt.
Nálepky, Kollárova, Krokova,
Kvapilova, Květinová, Lidická,
Lomená, Maďarská, Mánesova,
Mattoniho nábřeží, Mozartova,
náměstí Emy Destinové, náměstí
Karla Sabiny, náměstí Václava
Řezáče, Národní, Na Výšině,
Ondříčkova, Pod Tvrzí, Polská,
Prašná, Příkopní, Rumunská,
S.K. Neumanna, Sluneční,
Sportovní, Stará Kysibelská,
Švermova, Táborská, Teplárenská (část U Trati - Dalovická),
Úvalská, Viktora Huga, Vítězná
(část Jateční - St. Kysibelská),
Vrchlického, Východní, Zbrojnická
ZŠ KV nábřeží Jana Palacha 20
Americká, Bulharská, Bezručova,
Foerstrova, Horova, I.P. Pavlova,
Italská, Jateční, Jugoslávská,
Karla Čapka, Karla IV., Koptova,
Máchova, Mlýnské nábřeží,
nábřeží Jana Palacha, nábřeží
Osvobození, Palackého náměstí,
Sadová (část Zahradní - Bristol),
Skalníkovy sady, T.G. Masaryka
(část Pošta 1 - Bulharská),
Varšavská, Vítězná (část nábř.
Osvobození- Jateční), Zahradní
Zeyerova (část Dr. Bechera T.G M.).
ZŠ KV 1. máje 1
1. máje, Adolfa Heimanna,
Benátská, Cihelní, Cihelny,
Česká, Garibaldiho, Horní Alej,
Hradištní, Chebská, Chodovská,
Jahodová, Jánošíkova, Josefa
Truhláře, Karla Kučery, Keřová,
Kpt. Jaroše, K Linhartu,

K Přehradě, Komenského, Lesní,
Lipová, Loketská, Modenská,
Myslivecká, Na Průhoně, Nová,
Potoční, Plzeňská (část U Podjezdu
Studentská), Růžová,
Říční, Sklářská, Slovanská,
Sokolská, Sopečná, Souběžná,
Spálená, Starorolská, Strmá,
Studentská, Svatošská, Šikmá,
Šípková, Terezínská, U Brodu,
U Dětské vesničky, U Jezírka,
U Kolny, U Lomu, U Ohře, U Ovčárny, U Rybníčků, Úzká, Valentina Meerwalda, V Aleji, V Lučinách, Závodní.
ZŠ KV Poštovní 19
Alšova, Bečovská, Brigádníků,
Brožíkova, Budovatelů, Gorkého,
Charkovská, Chelčického, Jižní,
Krymská (část Jaltská - Charkovská), Moskevská (část Dr. Bechera - Charkovská), Myslbekova, Plzeňská (část Západní U Podjezdu), Pod Lesem, Poštovní, Přátelství, Sládkova, Šumavská, U Podjezdu, Vrázova,
Západní (část nám. Republiky Plzeňská)
ZŠ KV Krušnohorská 11
Boční, Buchenwaldská (část
krematorium - Sedlecká), Dubová, Hroznětínská (část Jáchymovská - Na Vlečce), Chomutovská, Františka Halase, Fričova, Jáchymovská (část Kamenického - Mostecká), Jáchymovská
(část Nákladní - Kamenického),
Jana Opletala, Jezerní, Ke Hřišti,
Klínovecká, Krušnohorská,
K Zahradám, Kamenického,
Merklínská, Mostecká (část
Jáchymovská - Na Pasece),
Nádražní stezka, Na Výfuku, Na
Pasece, Na Stezce, Na Vlečce,
Ostrovská, Otovická, Plešivecká,
Prokopa Holého, Rosnická,
Sedlecká, Šeříková, Teplárenská
(část Jáchymovská - U Trati),
U Trati, Vilová, Vodárenská,
Železná, Žitná.
ZŠ KV Truhlářská 19
Akademika Běhounka, Borová,
Čankov, Dlouhá, Dobrovského,
Družstevní, Dvořákova, Dykova,
Fibichova, Hlávkova, Holečkova,
Hornická kolonie, Horní, Husova,
Jabloňová, Janáčkova, Javorová,
Jedlová, Karlovarská, Kladenská,
Korunní, Kostelní, Krátká, Kryzánkova, Luční, Nádražní, Na
Kopečku, Na Výhledě, Nad
Dvorem, Nerudova, Nejdlova,
Nezvalova, Nové domky, Okružní, Palackého, Partyzánská,
Počernická, Počerny, Příčná,
Rohová, Rolavská, Rosnice,
Rybářská, Slezská, Smetanova,
Spojovací, Sukova, Svobodova,
Školní, Tisová, Truhlářská,
Třešňová, Tuhnická, U Hřiště,
Vančurova, Větrná, V Polích,
Zlatá, Žižkova.

Čl. 3
Pravomoci ředitele
základní školy
(1) Ředitel rozhoduje o zařazení
dětí do školní jídelny, školní
družiny a školního klubu, pokud
počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout2)
Ředitel rozhoduje o zařazení dětí
do speciálních základních škol,
základních škol, zvláštních škol,
pomocných škol a školských
zařízení jim sloužících3).
(2) Do základních škol se
přednostně zařazují děti, které
mají trvalý pobyt ve spádovém
obvodu školy nebo jsou umístěny
v dětském domově ve spádovém
obvodu školy 4).
Totéž se vztahuje i na děti, které
z jakéhokoliv důvodu změní místo
svého trvalého či dlouhodobého
pobytu přestěhováním do
spádového obvodu ZŠ v průběhu
jejich povinné školní docházky.
Při přijímání dětí do specializovaných základních škol ředitel
může uplatnit jako kritérium pro
výběr specializaci dané školy.
Čl. 4
Působnost obce
(1) Město Karlovy Vary, které je
zřizovatelem základní školy, je
povinno oznámit obci, v níž má
žák trvalý pobyt, jeho přijetí do
základní školy ve svém spádovém obvodu.
(2) Město rozhoduje o přijetí dětí
do školní jídelny, školní družiny
nebo školního klubu, pokud počet
přihlášených dětí přesahuje počet
dětí, které lze přijmout.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná
vyhláška města Karlovy Vary č.
19/2001 o spádových obvodech
základních škol zřizovaných
městem Karlovy Vary.
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška byla vyhlášena dne
17. 5. 2005 a nabývá účinnosti
dnem 1. 6. 2005.
Primátor města Karlovy Vary
Mgr. Zdeněk Roubínek
1. náměstek primátora města
Karlovy Vary
Mgr. Jana Petříková
2) § 7 odst. (4), (5), § 119, § 120 č.
561/2004 Sb., o předškolním,základní, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) dále jen školský
zákon
3) § 49 odst. (1) (3) zákona
č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
4) § 36 odst. (5) a (7), § 165
odst.(2) písm e) zákona
č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
st 1.

14.00 RC Srdíčko Dětský den Malování skřítků,
soutěž o skřítkovskou lampičku
19.30 Komorní scéna “U” F. Carter: Škola Malého stromu
Ceroki, hraje Dětské studio a Studio Divadla Dagmar
čt 2. 19.30 Paderewski Vzpoura hraček, režie: H. Týrlová,
ČSR, 1946, Zlopověstné dítě, režie: L. Králová
a M. Novák, ČR, 2003, Pasažérka, režie: A. Munk,
Polsko 1963, FK
pá 3. 19.30 Lázně III Mimořádný koncert E. Grieg: Peer Gynt Suita č. 1 a č. 2, P. I. Čajkovskij: Klavírní koncert č. 1
b moll op. 23, Ms. Hong-Chu Youn - klavír (Jižní Korea),
dirigent: M. H. Silva (Venezuela/Španělsko)
20.00 Rotes Berlin Brnohardcore No.1, DJ Nnesser
(Illuzionist), Scissal (Naše Věc), Kolpa (Colektif), Bratří
v triku, DJ Boule, breakdance SSB (street style breakers)
so 4. 19.30 Městské divadlo J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda,
P. Malásek: Cikání jdou do nebe, Divadlo Bez zábradlí,
muzikál, hrají: V. Konečná, M. Kavalčík, L. Geprtová/
J. Tesařová, S. Zindulka, F. Čapka aj., režie
a choreografie: R. Balaš
ne 5. 15.00 Divadlo Dětí Jak létu zpívaly noty
19.30 Městské divadlo L. Vaculík, P. Malásek: Edith - vrabčák
z předměstí, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, taneční muzikál,
titulní role R. Fišarová, režie a choreografie: L. Vaculík
út 7. 15.00 RC Srdíčko Vyšetření EAV přístrojem, diagnostika
zdravotního stavu, J. Hrnko
18.00 RC Srdíčko Živá cesta s Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
19.30 Městské divadlo A. R. Gurney: Milostné dopisy, Divadlo
bez zábradlí, humorné i dojemné osudy nesourodé
dvojice přátel, V. Freimanová a Z. Žák, režie: B. Ščedrin
19.30 Paderewski Setkání s Jitkou Molavcovou
st 8. 19.30 Komorní scéna “U” F. Carter: Škola Malého stromu
Ceroki, hraje Dětské studio a Studio Divadla Dagmar
19.30 Městské divadlo Strauss a Lehár Gala, KSO, slavné
operetní melodie, sólový zpěv: G. Kopperová, R. Šicho,
dirigent: M. Formáček
19.30 Husovka E. Walsh: Na posteli, Studio Rubín Praha,
režie: J. Šimko - duel mezi otcem a dcerou postiženou
dětskou obrnou, hrají: O. Pavelka a H. Vagnerová
čt 9. 19.30 Lázně III Symfonický koncert se sólisty ZUŠ
A. Dvořáka, A. Kostková: housle, V. Svobodová: viola,
M. Pavelec: housle, D. Kadeřábková: klavír, J. Šimandl:
klavír, dirigent J. Štrunc st.
19.30 T.G. Masaryka Melodie světových muzikálů: Slavné
muzikálové a popové melodie
19.30 Paderewski Když Otar odešel, režie: J. Bertuccelli,
Fr/Belgie, 2003, FK
19.30 Husovka Jana Koubková + EU Band, jazzový koncert
pá 10. 19.30 Městské divadlo I. Dousková: Hrdý Budžes, Divadlo
Příbram, tragikomika husákovské normalizace „očima“
zvídavé žákyně druhé třídy ZDŠ. hrají: Barbora
Hrzánová (oceněna Thálií 2003) aj., režie: J. Schmiedt
20.00 Rotes Berlin Jamaican Heartbeat, DJ Commandante
Syncro, DJ Kakao Junior
so 11. 19.30 Městské divadlo Mozartissimo, HVL ART Agency,
netradiční koncertní uvedení části oper W. A. Mozarta,
účinkují: S. Houda-Šaturová (soprán), A. Hedrych
(basbaryton) a Novákovo trio, aranžmá: J. Krček
20.00 Husovka Koncert hudební skupiny Irish Dew, osobité
interpretacemi tradiční irské a skotské hudby i původní
skladby v "keltském" duchu
ne 12. 15.00 Divadlo Dětí Kterak beruška Uška o sedmou tečku
přišla
po 13. 19.30 Městské divadlo A. Procházka: Věrní abonenti Agentura
Harlekýn V. Hanzlíček, komedie o divácích, pro diváky,
hrají: V. Vydra, J. Boušková, A. Procházka,
K. Hrachovcová, A. Černá, aj., režie: A. Procházka
út 14. 15.00 RC Srdíčko Vyšetření EAV přístrojem, diagnostika
zdravotního stavu, J. Hrnko
18.00 RC Srdíčko Živá cesta s Reiki v praxi, MUDr. Kadleček
19.30 Thermal, velký sál M. Horníček a P. Dostál: Dva na
smetišti, R. Brzobohatý, O. Brzobohatý, S. Pogodová
st 15. 18.30 Paderewski Židovská mystika, přednáška Křesťanské
akademie v podání V. Sadka, profesora Husitské

teologické fakulty UK v Praze
19.30 Komorní scéna “U” Koně, scénická koláž z příběhu
koní literárního světa i skutečného světa kolem nás,
hraje Studio Divadla Dagmar
čt 16. 19.00 Karlovarské hudební divadlo Balada Z listí, studentské
představení o (ne)normální rodině a o tom jak čas letí
19.30 Paderewski Zvětšenina, režie: M. Antonioni, V.
Británie, 1966, FK
pá 17. 19.00 Karlovarské hudební divadlo Balada Z listí, studentské
představení o (ne)normální rodině a o tom jak čas letí
19.30 Husovka L. Holberg: Jeppe z vršku, režie: A. Ratajská,
v hlavní roli F. Olšovský, premiéra
19.30 Lázně III Populární koncert Hudba z kolonád II, Bizet,
Grieg, Offenbach, Brahms, Massenet, Mozart,
Boccherini, Binge, Trojan, Dvořák, Fibich, Smetana,
dirigent: R. Krečmer
19.30 Městské divadlo Bohemia balet Praha Šípková
Růženka a Bolero, soubor Bohemia Balet,
choreografie: P. Zuska, šéf baletu Národního divadla
v Praze
20.00 Rotes Berlin Killafornia, DJ Chosé Killa, DJ Diome
so 18. 19.30 Městské divadlo Muzikály z Broadwaye, Městské
divadlo Brno, koncertní představení, kostýmované,
sólisté, zpívající a tančící company, originální, anglická
verze, filmové a foto projekce, režie: S. Moša
20.00 Rotes Berlin IV. Divadelní ples, každoroční ohlédnutí
za divadelní sezónou spojené s předáváním
Minerálních cen deMenthalie, Divadlo Bezdirky, hraje:
Fish Flesh Field a H. Dollar aj.
ne 19. 15.00 Divadlo dětí Děti dětem, divadelní představení dětí
z divadelní dílničky KHD
19.30 Paderewski Roura k rouře pasuje aneb vzorně svorná
rodina, Studio Divadla Dagmar, námět J. Prevért
po 20. 19.30 Komorní scéna “U” Pašije, scénická koláž z textů
českých i světových autorů; dnešní pohled na hledání
odpovědi základních otázek společného bytí
út 21. 15.00 RC Srdíčko Vyšetření EAV přístrojem, diagnostika
zdravotního stavu, J. Hrnko
18.00 RC Srdíčko Živá cesta s Reiki v praxi,
MUDr. Kadleček
19.00 Kostel sv. Anny, Sedlec Missa Solemnis,
autor a dirigent: M. Bok, Karlovarský pěvecky sbor,
Dětský symfonický orcehstr ZŠ a ŽUŠ K. Vary, Rybáře
19.30 Komorní scéna “U” L. Lagronova, Terezie z Lisieux,
Sv. Jan od Kříže, M. Samec: Terezka, život Sv.
Terezie z Lisieux, o tom, že můžeme i přes
bezbřehost své nedokonalosti objevit vlastní cestu
19.30 Městské divadlo Trampoty aneb show Petra
Novotného a Yvetty Blanarovičové, zábavný pořad
19.30 Husovka L. Holberg: Jeppe z vršku, režie: A. Ratajská,
v hlavní roli F. Olšovský, Divadelní studio D3
st 22. 19.30 Komorní scéna “U” Koně, scénická koláž z příběhů
koní literárního světa i skutečného světa kolem nás,
Studio Divadla Dagmar
čt 23. 19.30 Komorní scéna “U” I. Bunin: Mezi čtyřmi stěnami,
monology žen o lásce naruby
19.30 Paderewski Tichý hlas, režie: M. Herman, V. Británie,
1998, FK
19.30 Lázně III Abonentní koncert A 11, W. A. Mozart:
Symfonie D dur „Haffnerova“, K. 385, V. Blodek:
Koncert pro flétnu a orchestr d moll, L. van Beethoven:
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 Osudová, J. Štruncová:
flétna, dirigent J. Stárek (SRN)
19.30 Městské divadlo L. Vaculík, P. Malásek: Edith vrabčák z předměstí, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, taneční
muzikál, titulní role . Fišarová, režie a choreografie:
L. Vaculík
19.30 T.G. Masaryka: Večer karlovarských kapel
pá 24. 20.00 Rotes Berlin Red Bull In the Music, DJ Mario
& DJ J.A.Z.Z.Y.
so 25. 19.30 Městské divadlo J. Doga, E. Lotjanu, J. Janda,
P. Malásek: Cikáni jdou do nebe, Divadlo Bez
zábradlí, muzikál, hrají: V. Konečná, M. Kavalčík,
L. Geprtová /J. Tesařová, S. Zindulka, F. Čapka aj.
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19.30
20.00
ne 26. 19.30
19.30
19.30
20.00
út 28. 15.00
18.00
st 29. 19.30
19.30
čt 30. 14.00
16.00
19.30

Husovka Divadlo bez Názvu: Voskar Fest
Rotes Berlin Slot Game Hip-Hop Night, DJ Maniac
Husovka Divadlo bez Názvu: Voskar Fest
Komorní scéna “U” M. Samec, H. Franková: Král
William, drama synů a dcer, scénická koláž z děl
W. Shakespeara
Městské divadlo The Backwards, The Beatles revival
band
Rotes Berlin Becherovka Latino - Disco Vocalo,
DJ Harvy & DJ Peepa
RC Srdíčko Vyšetření EAV přístrojem, diagnostika
zdravotního stavu, J. Hrnko
RC Srdíčko Živá cesta s Reiki v praxi, Dr. Kadleček
Městské divadlo Mozartissimo, účinkují: S. HoudaŠaturová (soprán), A. Hedrych (basbaryton)
a Novákovo trio, aranžmá: J. Krček
Paderewski Pavel Bobek, doprovod L. Nopová
a skupina M. Nopa
Divadlo dětí Letní scéna KHD Pod Chebským mostem:
Ples Kvítka Vítka, soutěže a hry pro malé i velké
Divadlo dětí Pohádka divadelního souboru
z ÚSP Mariánská, diskotéka a volná zábava
pro vytrvalé
Paderewski Jízda, režie: J. Svěrák, ČR, 1994, FK

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ KarlovyVary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
do 24. 6.
Výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz
otevírací doba: úterý až neděle 9.30 až 12. 00 a 13.00 až 17.00
vždy první středu v měsíci vstup zdarma
do 19. 6.
Karel Pauzer: Trochu přírodopisu, svět rostlin
a zvířat v sochařských dílech bizardních tvarů
a v kresbách
do 19. 6.
Hana Purkrábková: Vybraná společnost,
figurální a zvířecí plastiky a kresby
13. 6. 19.30 koncert: Iva Bittová & Škampovo kvarteto:
Moravská lidová poezie v písních, v úpravách
L. Janáčka, B. Martinů a I. Bittové, v rámci
mezinárodního festivalu Mitte Europa

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772
Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
4. 6. 10.00 Den dětí na hvězdárně, pořady a soutěže pro
děti od 5 do 15 let, v celé hodiny promítání
pohádky a výukové pořady, pozorování
út a pá 16.00 O nezbedných a jiných hvězdičkách, pro děti
od 5 do 9 let , pásmo pohádek s pozorováním
oblohy čt a so16.00Ledové světy, pořad
o transneptunických objektech
ne 14.00 Kráva na Měsíci, pásmo pohádek
s pozorováním oblohy pro děti od 5 do 9 let
ne 15.00 Magie karlovarské krajiny, audiovizuální pořad
dr. S. Burachoviče
čt, pá a so
21.30 O nezbedné hvězdičce, pro děti od 5 do 9 let,
pohádková mytologie souhvězdí
čt, pá a so
23.00 Klenoty jarní oblohy, pozorování od 9 let
WEBCAST na adrese http://astro.sci.muni.cz/live
Výukový tábor 17. července až 3. srpna Dobrodružství v Eridanu pro
děti 8 až 14 let, cena: 3.800 Kč, 17ti denní pobyt,stravování 5x
denně, úrazové pojištění, program, kvalifikovaní vedoucí, ubytování
ve stanech s podsadami, výuková celotáborová hra s odborným
programem, pozorování noční i denní oblohy

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875,
e-mail:klubpaderewski@volny.cz
do 30. 6.
Miroslav Koupil: kaligramy, výstava kaligramů

KRAJSKÁ KNIHOVNA
I. P. Pavlova 7, tel: 353 221 365, paciskova@knihovnakv.cz
Oddělení pro děti a mládež
7. 6. 13.00 Dětská výtvarná dílna Léto budiž pochváleno,
výtvarné nápady na prázdniny
Půjčovna pro dospělé
21. 6. 18.00 Básníci a spisovatelé u pramenů, autorské čtení
a beseda s regionální autorkou Evou Hanykovou
Studijní oddělení
Lidická 40, tel: 363 224 034, bloudkova@knihovnakv.cz
7. 6. 19.30 Expedice Grónsko 2004, promítání filmu
a vyprávění Ondry Kotase a Jirky Kabátka
každý čt 16.00 Kurz českého znakového písma, ve spolupráci
s Karlovarským klubem neslyšících a hluchoněmých
Pobočka Čankovská U Koupaliště 854, tel: 353 565 085
2. 6. 15.00 Čteme si pro radost: Cestujeme s knihou, povídání
o známých autorech a kulturách cizích zemí

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 252
otevřeno: st až ne 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00
od 2. 6.
Doteky múzy, výstava výtvarných prací ze
Sociálního ústavu na Mariánské a v Radošově,
(do 19. 6.), vernisáž středa 1. 6. v 17.00
od 30. 6.
Vřídlovec, unikátní výstava výrobků z karlovarského
vřídelního kamene, (do 2. 10.), vernisáž středa
29. 6. v 17.00

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
otevřeno: st až ne 9.00 až 12.00 a 13.00 až 17.00
2. 6. 18.00 Výstup na horu Athos - místo, kam nevkročila
noha ženy, přednáška ing. M. Balíka
do 12. 6.
Tři japonské kamenné zahrady: Karlovy Vary,
Furth im Wald, Gstaad, putovní fotovýstava
do 12. 6.
Bernkatel-Kues v proměnách času, fotovýstava,
partnerské město Karlových Varů
od 16. 6.
Historické Karlovy Vary, fotografie Karlových Varů
od
konce 19. do poloviny 20. století, (do 28. 8.),
vernisáž středa 15. 6. v 17.00

MATEŘSKÉ CENTRUM
MŠ Východní 6, Drahovice, tel.: 353 230 847
8. 6. 16.00 Jen ho nechte, ať se zlobí aneb máme doma
batole, přednáška PhDr. M. Kopárkové
Příměstský tábor 1. až 15. 7. a 25. 7. až 5.8., pro děti od 3 do 15 let;
pestrý program zaměřený na výtvarný projev (zajímavé techniky),
manuální tvorbu (i pro kluky), tradiční táborové činnosti: výlety,
karneval, táborák, divadlo, stopovačka, olympiáda, soutěže...
Každý všední den od 6.30 (příchod do 9.00) do 17.00 (dle dohody a
programu), cena: od 250 Kč/den, 1.100 Kč/1 týden, 2.000 Kč/2 týdny,
2.800 Kč/3 týdny, 3.600 Kč/4 týdny

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
1. 6.

Varšavská 13, tel.: 353 236 605, 608 947 794
14.00 Dětský den: Malování skřítků, soutěž
o skřítkovskou lampičku, přines nebo namaluj
v Srdíčku skřítka

SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A KOLONÁD
Vřídelní kolonáda, starý suterén
Podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny
2. NP Vřídelní kolonády trvalá expozice minerálů
Vstupné do exkurzních tras 40 až 45 Kč, vstupenky v Infocentru
Vřídelní kolonáda, Galerie Na Ochozu
do 30. 6. výstava: Vřídlovec, jak ho neznáte
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

OBEC OTOVICE
při příležitosti 680 let vzniku pořádá ve dnech 24. 6 až 25. 6.
slavnost s kulturním pořadem, stánkovým prodejem, staročeským
jarmarkem a výstavkou v budově ZŠ, průvodem mažoretek aj.
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SPORTOVNÍ KALENDÁŘ
KANOE MATTONI 2005

provoz: po až pá
13.00 až 21.00
so a ne, volné dny 9.00 až 21.00

15. až 19. června

ATLETIKA

Doprovodný program Kanoe Mattoni 2005
Od středy 15. 6. do pátku 17. 6. před hotelem Thermal
doprovodný program od 15 hod. sport, od 17 hod. koncerty;
v sobotu a neděli od 9 hod. začátek celodenního programu.
VSTUP NA VŠECHNY DOPROVODNÉ PROGRAMY JE ZDARMA
Středa 15. 6.
Sport:
15.00 Mattoni Cup ve veslování na trenažérech
Koncerty:
17.30 Roe-Deer,
19.00 Jana Kirschner
Čtvrtek 16. 6.
Sport:
15.00 Mattoni freestyle open - U rampa, exhibice
kola BMX, inline
Koncerty:
17.00 Priessnitz
18.30 Tatabojs
Pátek 17. 6.
Sport:
15.00 Mattoni K2 inline open - veřejné závody
a exhibice K2 inline skate
16.00 kvalifikace v eskymáckých obratech,
Thermal
18.00 až 21.00 trénink Mezinárodního závodu Kanoe
Mattoni, Březová - Thermal
21.30 až 23.00 Romantická noční plavba, Poštovní dvůr Thermal
Koncerty:
17.30 Southpaw
18.50 Support Lesbiens
Sobota 18. 6.
Juniorské finále Mattoni Grand Drink, soutěže v přípravě
nealkoholických koktejlů, jejíž mezinárodní seniorské finále se
uskuteční v listopadu
Sport:
10.00 Hucky suck exhibice
12.00 Basketbalová exhibice hráčů Mattoni NBL
9.30 až 11.00 Mistrovství ČR dorostu ve sjezdu, Březová Poštovní dvůr
11.00 až 15.00 Mezinárodní závod Kanoe Mattoni a Český
pohár ve sjezdu, Březová Thermal
14.00 až 17.00 kvalifikace v eskymáckých obratech,
Thermal
15.00 až 17.00 Závod příchozích, Březová Thermal
Koncert:
11.00 Iva Frühlingová
13.00 Kryštof
Neděle 19. 6.
Sport:
13.00 Aquila aerobic exhibice Českého svazu
aerobiku
9.00 až 13.00 Mezinárodní závod Kanoe Mattoni a Český
pohár ve sprintu, kolonáda Thermal
Koncert:
12.00 Aneta Langerová
16.00 Chinaski
13.30 M a t t o n i v o d n í k a r n e v a l - s o u t ě ž
netradičních plavidel o ceny v hodnotě
250.000 Kč
Podrobné informace a přihlášky na Závod příchozích, na
Romantickou noční plavbu a na Závod v eskymáckých obratech
naleznete na: www.kanoemattoni.cz

ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
Víceúčelové hřiště pro veřejnost po až pá 15.00 až 19.00

VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
ZŠ J.A.K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863,
Multifunkční sportovní areál AMOS: atletický ovál, víceúčelová
hřiště pro košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt,
cvičná tenisová stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok,
technický sektor pro vrh koulí: možnost využití pro petanque
možnost zamluvit si termín
provoz: po až pá
14.00 až 19.30
so a ne, svátky 10.00 až 19.30
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
multifunkční sportoviště s umělými povrchy: tenis, kopaná, 2 hřiště
s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
možnost zamluvit si termín

JEZDECTVÍ
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816
11. a 12. 6. Oblastní mistrovství juniorů a mladších jezdců skokskokové závody všech kategorií, spojené mistrovství pro kraj
karlovarský a plzeňský
18. a 19. 6. Oblastní mistrovství drezúra všech kategorií,
kvalifikační závody pro mistrovství ČR v drezúře, KMK v drezúře,
mezinárodní účast SRN, spojené mistrovství pro kraj KV a PLZ

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice,
kontakt 353 227 426
Česká liga starší žáci, hřiště Stará Role:
4. 6. 10.00 SK Buldoci - Meteor Praha
Česká liga mladší žáci, hřiště Stará Role:
4. 6. 11.45 SK Buldoci - Meteor Praha
ČFL, hřiště Drahovice:
5. 6. 10.30 SK Buldoci - FK Chomutov
19. 6. 10.30 SK Buldoci - FK Náchod Deštné
Krajský přebor starší žáci, hřiště Drahovice:
5. 6. 13.30 SK Buldoci - S. Žlutice
19. 6. 13.30 SK Buldoci - FK Baník Sokolov B
Krajský přebor mladší žáci, hřiště Drahovice:
5. 6. 15.15 SK Buldoci - S. Žlutice
19. 6. 15.15 SK Buldoci - FK Baník Sokolov B
Mladá liga - přípravka, hřiště Dvory:
5. 6. 15.15 SK Buldoci - SKP Sokolov
13. 6. 16.00 SK Buldoci - FK Ostrov
Česká divize starší dorost, hřiště Dvory:
11. 6. 10.00 SK Buldoci - FK Chomutov
Česká divize mladší dorost, hřiště Dvory:
11. 6. 12.15 SK Buldoci - FK Chomutov
Krajská soutěž dorost, hřiště Dvory:
11. 6. 14.00 SK Buldoci - FK N. Role
Krajský přebor dorost, hřiště Doubí:
12. 6. 12.30 SK Buldoci - FC Cheb
Krajský přebor muži, hřiště Dvory:
12. 6. 17.00 SK Buldoci - FC Cheb

NOHEJBAL
SK Liapor, U Brodu 47, Doubí kontakt 606 748 494
Extraliga:
11. 6. 14.00 SK Liapor - Sokol SDS Exmost Modřice
12. 6. 10.00 SK Liapor - UASK Vyškov
25. 6. 14.00 SK Liapor - ELNA Počerady
Dorostenecká liga:
12. 6. 12.00 SK Liapor - Kombinát Vřesová
16. 6. 12.00 SK Liapor - Bílá Hora Plzeň

TENIS
TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
17. a 18. 6.
Turnaj porcelánek
18. a 19. 6.
Okresní turnaj předžáků dětí
4., 11. a 25. 6. Oblastní soutěže dospělí a starší žactvo
5., 12. a 26. 6. Oblastní soutěže dorost a mladší žactvo
18. 6. až 20. 6. Oblastní přebory dospělí a starší žactvo
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN
V neděli 5. června bude parkoviště vedle zimního stadionu
vyhrazeno hasičům a jejich dětským obdivovatelům.
Dobrovolní i profesionální hasiči Karlovarského kraje zde dětem
předvedou nejen svou techniku, ale zapojí malé diváky i do řady
soutěží a ukázek. Historické i moderní automobily, historické
hasičské stříkačky, možnost zastříkat si z opravdové proudnice či
prozkoumat hasičské auto, to vše bude pro děti připraveno.
Zveme malé i velké diváky od 9.00 hod.
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Úspěšní karlovarští sportovci
Taneční formace RAPpresent
působí v Karlových Varech téměř
deset let. Oficielně se tanečně
prezentuje již čtvrtým rokem. Od
této taneční sezóny vznikl nový
závodní tým RAPpresent Karlovy
Vary pod vedením trenérské
trojice Jana Jirkovského, Petry
Fenklové a Heleny Pušové, kteří
mají s tanečním stylem „hip hop“
a trenérským vedením letité
zkušenosti a sami se účastnili
nesčetně závodů a soutěží
s velmi dobrými výsledky.
Tanečníci RAPpresent K.V. se
vloni stali mistry ČR v kategorii
funk/hip-hop. Tím si zajistili
postup na MS v australském
Adelaide a zde se jim pak podařilo
vybojovat titul bronzových mistrů
světa ve stejné kategorii. Za třetí

Foto: A. Loziak - Apollo 1
místo na MS 2004 v Austrálii byli
při nedávném MČR 2005 fitness
týmů oceněni titulem trenér roku
2004 v kategorii funk/hip-hop.
Jan Jirkovský a Petra Fenklová

jsou již po několik sezón také
hostujícími tanečníky ve formaci
Crazy Funk Stylers (Praha), se
kterou dosáhli taktéž mnoha
úspěchů: 6. místo MS 2002

(Francie), 1. místo MČR 2003, 7.
místo MS 2003 (Praha), 1. místo
MČR 2005 a čerstvé 4. místo MS
2005 (Belgie/Gent)z května
tohoto roku. Tam do finále
postupili z pátého místa, nakonec
skončili za týmy Belgie, Dánska
a Francie.
Letos již zvítězili v regionálním
kole DANCE LIFE 2005 pro
karlovarský a plzeňský kraj. Tímto
úspěchem si nominaci a automatický postup z prvního místa na
soutěž daleko větší a prestižnější,
DANCE LIFE 2005 / Open Europe
Cup v kategorii hip hop formace,
aby zde reprezentovali město
Karlovy Vary. Soutěž se koná
začátkem června v Brně.

Primátor Zdeněk Roubínek přijal další úspěšné karlovarské sportovce: malé fotbalisty SK Buldoci (vpravo) a družstvo střelců (vlevo)

BK LOKOMOTIVA KARLOVY VARY
Chceš se stát prvoligovou basketbalistkou?
Pod záštitou MŠMT ČR a ČBF Praha a ve spolupráci se ZŠ Konečná KV
doplňujeme od školního roku 2005/2006 basketbalovou třídu děvčat 6.
roč. ZŠ
Nabízíme: -basketbalové vybavení (míče, dresy apod.)
-regeneraci (bazén), posilovnu
-nový sportovní areál při ZŠ Konečná na Čankovské (umělý trávník, 4
venkovní basketbalová hřiště)
-školní klub (práce na PC, zájmové kroužky cizích jazyků)
dále BK Lokomotiva K.Vary pořádá po celý rok nábor dívek od 1. tříd do
družstev mladších minižákyň.
Hlásit se můžete pondělí a úterý 14.30 až 16.00 ve sportovní hale BK
Lokomotiva Karlovy Vary, Jízdárenská 1
čtvrtek 15.30 až 16.45 a pátek 14.00 až 15.15 v tělocvičně ZŠ Konečná ul.
u paní Ježkové, tel.: 723 171 960
nebo získat informace na telefonu 353 225 018
Pro sezónu 2005/2006 rovněž doplňujeme družstva:
žákovská liga starších žákyň, extraliga mladších a starších dorostenek
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