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• Majetek

• Obsah ročníku 2000

• Karlovarský symfo−
nický orchestr

• Partnerská města

• Nový zákon o obcích

• Požární ochrana

• Kulturní a sportov−
ní programy

• Účelové dotace

• Zápisy do ZŠ

• Starosta Knoll

V LISTĚ

Zásady rozúčtování do−
dávky tepla a vody
Fond rozvoje bydlení
Prodej domů

KARL OVARSKÉ

Zastupitelstvo města vyhlašuje
udělování Ceny města Karlovy
Vary za rok 2000.

Cena města se uděluje jako
morální ocenění autorů význam−
ných děl, objevů nebo vědeckých
prací či osobám, které podaly
mimořádný výkon a ony samy nebo
předmět jejich ocenění mají vztah
ke Karlovým Varům.

Cena je udělována na základě
písemného návrhu s podrobným
zdůvodněním. Návrh musí obsaho−
vat celé jméno občana navrhované−
ho k ocenění a adresu jeho trvalého
bydliště. Návrh předkládají
členové Zastupitelstva města a
komisí Rady města Karlovy Vary.
Občané pak mohou podávat své
návrhy prostřednictvím výše
jmenovaných.

Termín podávání těchto návrhů
na odbor lázeňství, cestovního
ruchu, kultury a vzdělanosti MM je

Hodnoceným obdobím je rok
2000.

do 28. února 2001

Marie Kubátová, oddělení kultury

V tomto roce chceme navázat na
úspěšný rok loňský, kdy se městu
podařilo odstranit dlouhodobé
problémy tj. likvidaci rozestavěného
skeletu obchodního domu na Dolní
Kamenné, navrácení Národního domu
do majetku města a dokončení doprav−
ního terminálu Karlovy Vary, dolní
nádraží, který nám konečně začal
sloužit.

V oblasti dopravní infrastruktury je
hlavní akcí roku 2001 výstavba
okružní křižovatky ulic Bezručova,
Vítězná, Bulharská, nábřeží Palacha,
která bude dokončena v listopadu.
Dále by měla být zahájena rekonstruk−
ce mostu Arcivévody Karla na jižním
vstupu do lázeňského území u Galerie
umění. Do rozpočtu je také navržena
kompletní rekonstrukce Moskevské
ulice v úseku od Magistrátu města po
ulici Dr. Bechera. Bude se pracovat na
výměně inženýrských sítí na třídě
TGM tak, aby byla připravena pro
rekonstrukci povrchu.

Pravděpodobně většinu karlovar−
ských občanů tíží dokončení státní
silnice I. třídy č. 6 − průtahu městem.
V minulém roce se podařilo zásadně

Komunikace

postoupit − byla podána žádost o
vydání územního rozhodnutí a město
uzavřelo dohodu o přípravě a spolufi−
nancování této akce s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR. Tento krok zname−
ná, že ještě letos bude dokončeno
majetkoprávní vypořádání trasy
průtahu a zadána dokumentace pro
stavební povolení a zhotovení stavby.
Tím by měl být dodržen harmonogram
přípravy, který předpokládá zahájení
prací v září 2002. V této souvislosti se
daří i projektová příprava dopravních
staveb navazujících na průtah, které
bude město financovat tj. propojení
čtvrtí Tuhnic a Rybáře novou spojkou
a mostním objektem.

Sportovně naladěné občany města
určitě potěší dokončení nové cyklistic−
ké stezky mezi Starou a Novou Rolí
vedenou překrásnou údolní nivou řeky
Rolavy, kdy je část cyklostezky na
katastru Stará Role již hotova. Stejně
tak jim zajisté ani neunikl velký svátek
moderního sportovního odvětví −
triatlonu, které bude mít v Karlových
Varech v červnu své Mistrovství
Evropy. Jeho centrem se stane areál
Rolavy. Pro zdárný průběh tohoto

Sportoviště

mistrovství bude vystavěno startovací
molo a dokončí se komunikační okruh
kolem přírodního koupaliště, který
bude posléze sloužit pro on−line
bruslení, běh i jízdu na kole. Souběžně
se bude pokračovat na projekční
přípravě tohoto areálu jako sportovně
kulturního a výstavního centra. Pro
vyznavače tenisu je v areálu
Lokomotivy Karlovy Vary připravena
výstavba nafukovací tenisové haly.

V oblasti školství je významnější
investicí vestavba a rekonstrukce
střechy ZŠ a ZUŠ ve Šmeralově ulici a
odstranění vlhkosti ve školní jídelně
v ulici Jízdárenské. Proběhne také
projektová příprava rekonstrukce
hřiště u ZŠ Konečná.

Základní devizou našeho města je
lázeňství a z něho vyplývající lázeňská
infrastruktura. Město v tomto roce
dokončí rekonstrukci Sadové koloná−
dy, která se již po první etapě začíná
probouzet do původní krásy. Budou
pokračovat i další stavební úpravy
Mlýnské kolonády a do Vřídelní
kolonády je plánována instalace
výtahu.

Školy

Lázeňství

Inženýrské sítě

Domy

Po dokončení inženýrských sítí
v Počernech bude pokračovat program
základní infrastruktury okrajových
částí realizací první etapy plynofikace
a kanalizace Rosnic a Čankova.
Projekčně se připravuje Rolavská
ulice ve Staré Roli a plynofikace
Olšových Vrat a Hůrek. Věřím, že i
v tomto roce bude spolupráce se
správci inženýrských sítí stejně dobrá
jako v předcházejícím období.

V letošním roce proběhne také
oprava některých domů v majetku
města na třídě T.G. Masaryka. Město
chystá také start nového programu
výstavby nájemních bytů v lokalitě
Mozartovy ulice a další přípravu
území pro tuto výstavbu.
Závěrem mi dovolte, abych Vás
všechny požádal o trpělivost a poro−
zumění při realizaci výše uvedených
akcí, které nás ve fázi stavební realiza−
ce omezují, ale bez kterých to bohužel
nejde.

Ing. Petr Keřka,
náměstek primátora města

Karlovy Vary

CO PŘIPRAVUJE MĚSTO KARLOVY VARY V INVESTICÍCH NA ROK 2001

Rekonstrukce části Sadové kolonády je již dokončena, koncem ledna se po zimní
odstávce otevře veřejnosti. Foto: Radek Kletečka

CENA MĚSTA
KARLOVY VARY
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Dnem voleb do zastupitelstev krajů
nabyl účinnosti

(dále jen „zákon“), který
stanovuje, že jedním z orgánů statutár−
ních měst je magistrát.

Karlovy Vary patřily mezi třináct
statutárních měst, vyjmenovaných
předešlým zákonem o obcích, již od
roku 1990. Tehdy však mohla svůj
úřad označovat jako magistrát pouze ta
statutární města, která byla územně
členěna na městské obvody. Nově
zákon předepisuje tento termín pro
všechna statutární města, kterých je
v současnosti šestnáct. Dosavadní
název úřadu města je proto od 12.
listopadu loňského roku nahrazen
magistrátem města

Změna názvu úřadu však není
jediná novinka, kterou nový zákon
přinesl. Protože

soustředíme se zde na
nejdůležitější ustanovení, která se
občanů bezprostředně dotýkají nebo
by je mohla zajímat.

Za orgány statutárního města
označuje zákon

a
.

Výčet pravomocí
obce se mění pouze formulačně. Nově
může zastupitelstvo zřídit jako své
iniciativní a kontrolní orgány výbory
(dříve komise). Vždy však zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor.

obce už nemá pravomoc
v případě ohrožení hospodářského
nebo veřejného života v obci ukládat
právnickým osobám povinnost
poskytnout osobní a věcnou pomoc.

nově jmenuje a odvolává
tajemníka magistrátu se souhlasem
přednosty okresního úřadu. Rozšiřuje
se i okruh jeho odpovědnosti, a to za
včasné objednání přezkoumání
hospodaření města a za informování
veřejnosti o činnosti města.

plní úkoly
uložené zastupitelstvem nebo radou,
pomáhá výborům a komisím rady
v jejich činnosti, vykonává přenese−
nou působnost tam, kde ji nevykonává
zastupitelstvo nebo jiný orgán města a
rozhoduje o poskytování informací
žadateli podle zvláštního zákona.

Občanem obce je fyzická osoba,
která je státním občanem České
republiky a je v obci hlášena k trvalé−
mu pobytu. Občan obce, který dosáhl
věku 18 let, má právo volit a být volen
do zastupitelstva obce, hlasovat
v místním referendu, vyjadřovat
stanovisko k zastupitelstvem projed−
návaným věcem, vyjadřovat se k ná−
vrhu rozpočtu obce a k závěrečnému
účtu, nahlížet do rozpočtu a závěreč−
ného účtu, zápisů z jednání zastupitel−

zákon č. 128/2000
Sb., o obcích

STATUTÁRNÍ MĚSTO

je tištěné znění
zákona občanům k dispozici na
informacích

,

PRAVOMOCI

zastupitelstva

Rada

Primátor

Magistrát města

OBČAN OBCE

.

(přízemí magistrátu
vpravo)

• zastupitelstvo města
• radu města
• primátora
• magistrát

stva, usnesení rady obce, výborů a
komisí a pořizovat si z nich výpisy.
Každý občan obce má dále také právo
podávat orgánům obce návrhy,
připomínky a podněty, které musí být
vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 60
dnů.

Pokud alespoň 0,5 % občanů obce
(v Karlových Varech tvoří předepsané
procento 281 občanů) podepíše žádost
o projednání určité záležitosti v oblasti
samostatné působnosti radou nebo
zastupitelstvem obce, musí být tato
projednána na jejich zasedání nej−
později do 60 dnů.

Stejná oprávnění má i fyzická
osoba, která je cizím státním občanem
a je v obci hlášena k trvalému pobytu,
pokud tak stanoví mezinárodní
smlouva (tou zatím Česká republika
vázána není, ale předpokládá se po
vstupu do EU).

Tato oprávnění, s výjimkou práva
volebního a práva na hlasování v refe−
rendu, má také fyzická osoba, která
dosáhla 18 let a vlastní na území obce
nemovitost.

Na rozdíl od minulé právní úpravy
se zákon nezmiňuje o peticích občanů.
Ty jsou nadále upraveny výlučně
zákonem č. 85/1990 Sb., o právu
petičním. Zákon pouze vyhrazuje radě
obce stanovit pravidla pro přijímání a
vyřizování petic a stížností. Rada
města Karlovy Vary stanovila tato
pravidla na svém listopadovém
jednání s účinností ode dne 1. 12.
2000. Jedná se o vnitřní předpis, který
upravuje především evidenci a
spolupráci jednotlivých odborů
magistrátu při vyřizování takových
podání s tím, že se zde respektuje
šedesátidenní lhůta pro vyřízení,
stanovená zákonem.

Občané se (s odkazem na vyhlášku
č. 150/1958 Ú.l.) mylně domnívají, že
povinností obce je vyřídit podání ve
třicetidenní lhůtě. Tato vyhláška však
není závazná pro obec ve věcech
samostatné působnosti.

Právními předpisy obce jsou:
, které

PETICE

PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCE

• obecně závazné vyhlášky

vydává obec v samostatné působnosti
a

, vydávané v přenese−
né působnosti.
Zákon obsahuje výčet oblastí, pro
jejichž regulaci může být vyhláška
vydána.

V oblasti hospodaření obce zákon
nově ukládá tři základní povinnosti:
a) chránit majetek před zničením,
poškozením, odcizením nebo zneuži−
tím;
b)chránit majetek před neoprávněný−
mi zásahy a včas uplatňovat právo na
náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení;
c) trvale sledovat, zda dlužníci včas a
řádně plní své závazky, a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení nebo zániku
z nich vyplývajících práv.

Bude−li obec chtít prodat, směnit
nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej nebo poskytnout jako
výpůjčku, musí toto před projednáním
v orgánech obce zveřejnit na úřední
desce nejméně pod dobu

.

Zákon rozšiřuje okruh správních
deliktů. Nově přibyl správní delikt

, přičemž sankce je zde
.

Skutková podstata
je nově

upravena s tím, že fyzické osobě, která
neudržuje čistotu a pořádek na svém
pozemku nebo na jí užívaném pozem−
ku, pokud tím naruší vzhled obce,
může být udělena pokuta

(dosud nebyla podle zákona
o obcích nepodnikající fyzická osoba
za takovou nečinnost postižitelná).
Podnikající fyzická osoba při výkonu
podnikatelské činnosti nebo právnická
osoba mohou být za stejné provinění
potrestány pokutou .
Uložení pokuty nezbavuje subjekty,
které se deliktu dopustily, povinnosti
odstranit závadný stav ve stanovené

• nařízení obce

15 dní

do 10.000 Kč

do výše
10.000 Kč

do 50.000 Kč

HOSPODAŘENÍ OBCE

UKLÁDÁNÍ POKUT

porušení povinností při označování
budov a veřejných prostranství
názvy a čísly

znečišťování
veřejných prostranství

(podle
předcházející právní úpravy bylo 30
dní)

(Podrobně KRL č.
11/2000.)

lhůtě. Pokud se tak nestane, může obec
stav napravit na náklady delikventů
nebo uložit pokutu opakovaně.

Co se týká porušení právních
předpisů obce, i nadále lze fyzické
osoby sankcionovat dle

.
Sankce je stanovena jako pokuta

. U podnikajících
fyzických osob a právnických osob
může obec při takovémto deliktu
uložit nově pokutu až

.

Dozor nad výkonem samostatné a
přenesené působnosti obce vykonávají
okresní úřady. Ty také mohou pozasta−
vit výkon obecně závazných vyhlášek,
nařízení obce, usnesení zastupitelstva
nebo orgánu obce, pokud tyto odporují
zákonu.

Nezjedná−li zastupitelstvo do tří
měsíců od pozastavení nápravu, podá
okresní úřad příslušnému soudu
žalobu na zrušení aktu, jehož výkon
byl pozastaven.

Nové označení Magistrát města
Karlovy Vary je víceméně formální
záležitostí vyplývající ze zákona.
Změna názvu si vynutila nezbytná
technická opatření, jako například
nové tiskopisy a razítka a označení
budovy magistrátu. Pro občany tohoto
města je důležité, že k výrazným
organizačním změnám nedošlo a
vlastní chod bývalého úřadu města
nebyl narušen. Na magistrátu fungují
jednotlivé odbory a oddělení jako
dosud, žádný nebyl zrušen nebo nově
zřízen.

§ 46 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích

DOZOR

MAGISTRÁT

do
výše 30.000 Kč

do výše
200.000 Kč

−red

CO TAKÉ PŘINESL NOVÝ ZÁKON O OBCÍCH

Termíny zápisů do prvních tříd
základních škol pro školní rok 2001/2002

ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská
ZŠ a ZUŠ Šmeralova  −

ZŠ 1. máje, Dvory  −
ZŠ nábřeží Jana Palacha  −
ZŠ Konečná  −
ZŠ Poštovní  −
ZŠ Libušina  −
ZŠ Truhlářská
ZŠ Krušnohorská −
ZŠ Modenská, Doubí −
ZŠ J.A. Komenského, Kollárova  −

ZŠ U Trati, Bohatice −

15. ledna 14 − 18 hodin
15. a 16. ledna 16 − 18 hodin

17. ledna 14 − 17 hodin
18. a 19. ledna 14 − 17 hodin

19. ledna 14 − 19 hodin
19. ledna 14 − 18 hodin
24. a 25. ledna 14 − 17 hodin

24. a 25.ledna 14 − 17 hodin
25. ledna 14 − 17,30 hodin

26. ledna 14 − 18 hodin
31. ledna a 1. února
14 − 17 hodin

8. února 14 − 16 hodin

(+ talentové
zkoušky do tříd s rozšířenou estetickou výchovou)

(zápis ve Školní ul.) −



KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR 3

Letos prvního ledna se změnil leto−
počet, století i t isíci let í . Na
Karlovarský symfonický orchestr
čekala navíc ještě jedna podstatná

změna. Dlouholetého ředitele Aloise
Ježka vystřídal v jeho funkci

, který si nejlépe vedl
ve výběrovém řízení na obsazení
tohoto místa. Nový ředitel je absolven−
tem brněnské konzervatoře a
Janáčkovy akademie muzických
umění, kde vystudoval řízení or−
chestru. Během studií byl vyslán na
tříměsíční stáž na univerzitě v USA.
Dosud působil na Církevní konzerva−
toři v Kroměříži jako profesor hudeb−
ně teoretických předmětů, dirigent a
sbormistr, ale současně také iniciátor a
vedoucí počítačového střediska a
webmaster. Je ženatý, manželka Petra
je rovněž absolventkou JAMU − obor
hráčka na violu.
Třicetiletý se ujal
šéfdirigentské taktovky Karlovarské−

Mgr.
Petr Pololánik

Mario Košik

ho symfonického orchestru (KSO)
v září loňského roku. Jeho jmenování
předcházelo náročné výběrové řízení,
do kterého se přihlásilo 120 uchazečů
z celého světa. Vítěz, kterému byl
dirigentský pultík svěřen zatím na dvě
sezóny, pochází ze Slovenska, kde
vys tudova l ř í zen í o rches t ru .
Spolupracoval se Slovenským
národním divadlem, hostoval v zahra−
ničí, mj. v Japonsku, na Slovensku
připravoval regionální festival pro
mladé, působil ve funkci poradce
ministra kultury SR. S hudbou začínal
jako hráč na housle.
Od nového roku jsou tito dva pánové
prvními muži našeho orchestru.
Budou muset velmi úzce spolupraco−
vat, přesto mohou být jejich pohledy
na budoucí fungování KSO odlišné.

Položili jsme jim proto víceméně
obdobné otázky − odpovědi máte na
této stránce.

− Petr Pololánik, −Mario KošíkPP MK

Co Vás vedlo k rozhodnutí přihlásit
se do konkurzu? Vybral jste si tento
orchestr z nějakého osobního důvo−
du?

Změní toto rozhodnutí nějak
výrazně Váš osobní život?

Jste spokojen s kvalitou zdejšího
orchestru?

PP:

MK:

PP:

MK:

PP:

Ve zdejším orchestru, podobně
jako v mnoha jiných u nás, mám pár
někdejších kolegů, v zásadě ale jde o
mé první setkání s karlovarskými
symfoniky. Jako dirigent jsem dosud
sledoval pouze uměleckou úroveň
orchestru, funkce ředitele mi je ale
sympatická právě svojí všestranností a
komplexností.

V té době jsem již byl prakticky
smířený s tím, že mne dirigování
neuživí, neboť příležitostí stanout
s taktovkou u pultíku je velmi po−
skrovnu. A právě tehdy mi svitlo
světýlko naděje v podobě vypsání
konkurzu na místo šéfdirigenta
zdejšího orchestru. Byl to malý zázrak.
Zaslal jsem přihlášku s nahrávkou a
dostal se do užšího výběru. Pozvání do
dalšího kola mě neobyčejně potěšilo,
mj. i proto, že jsem měl řídit díla mých
oblíbených autorů. Oznámení o
úspěchu patří k nejkrásnějším v mém
dosavadním životě.

Karlovy Vary jsem do té doby neměl
možnost osobně navštívit. Věděl jsem
sice o existenci zdejšího orchestru, ale
hnacím motorem se pro mě stal až
konkurz.

Myslím, že hned první podstatnou
změnou pro nás bude samo přesídlení
z jižní Moravy do Karlových Varů.

Neřekl bych. Právě jsem ukončil
tříleté doktorandské studium na
univerzitě v Bratislavě, mohl jsem se
tedy vydat do světa. Jsem srozuměn
s tím, že údělem dirigenta je kočovný
způsob života. Zatím nemám vlastní
rodinu, takže mne nic neváže.

Domnívám se, že KSO v součas−

nosti dobře plní své poslání v rámci
regionu. Přesto neznám orchestr,
který by na své kvalitě nemusel
soustavně pracovat.

Kvalita je vždy závislá na
podmínkách činnosti. Zde bylo po
odchodu pana Bostocka dva roky
dirigentské vakuum.

Myslím, že se mi postupně daří
přivádět orchestr k vyššímu standardu.
Chtěl bych docílit vyrovnanosti všech
koncertů, což je možné jen při jednot−
ném vedení. Střídání hostujících
dirigentů není vždy přínosem, zvláště
pak tehdy ne, když jim jde více o
vlastní prezentaci se před publikem,
než o kvalitu provedení díla.

Mým záměrem nebude činnost
orchestru omezovat, ale specifikovat.
Je to otázka konkurenceschopnosti
orchestru v dnešním světě.

Dosavadní činnost orchestru
byla a je nasměrována dobře. Není
tedy důvod chystat nějaké závratné
změny. Chtěl bych se proto zaměřit na
rozšiřování již zavedených akcí.
Především nabídnout posluchačům
více abonentních koncertů − ročně
čtyřiadvacet, ve kterých by se střídalo
větší i menší obsazení. Rád bych také
rozšířil zaměření na operní díla.
V tomto směru je uzavřena dohoda
s místním divadlem na uvedení jedné
opery v letních měsících v jeho
historické budově. Pochopitelně
předpokládám, že toto představení
vyvezeme i mimo Karlovy Vary.

Třicet promenádních koncertů
zůstane zachováno, kromě nich by měl
orchestr hrát ještě další − mimořádné,
např. pro cestovní agentury apod.

MK:

PP:

MK:

Kam bude směřovat budoucí
činnost tohoto hudebního tělesa?
Ponecháte dosavadní šíři jeho
činností?

KSO byl založen v minulém století
jako orchestr lázeňský. Hodláte ho
profilovat i jiným směrem? Na co se

zaměříte dramaturgicky?
Zachováte současné převážně

pěvecké koncerty?

Šel byste do složitějších věcí i za
cenu možného odlivu posluchačů?

Vážná hudba Vás tedy obklopuje
profesně, co ostatní žánry?

PP:

MK:

PP:

MK:

PP:

Podobně jako v minulosti by KSO
měl oslovovat především lázeňské
hosty a návštěvníky města. Tomu
pochopitelně musí odpovídat i
programové schéma. V repertoáru
chci proto zohlednit jak zdejší spo−
lečenskou poptávku, tak i obecně vyšší
nároky kladené na atraktivitu součas−
ných hudebních produkcí.

Nerad bych hovořil o lázeňském
orchestru, cítím v tomto pojmenování
poněkud pejorativní nádech, který
není na místě. Karlovy Vary mají
symfonický orchestr, který hraje i
kolonádní koncerty. Město takového
významu má na víc, než může obsáh−
nout běžné hudební těleso hrající v ko−
lonádních prostorách. S profilací na
vyšší ambice začal již slovutný Václav
Neumann při svém zdejším tříletém
působení na počátku padesátých let.
Od té doby tento trend pokračuje.

Jaký smysl by mělo takové
počínání? Naším cílem je přeci
posluchače získávat a ne o ně přichá−
zet!

Na další sezónu, tedy 2001/2
máme naplánované skladby osobností
20. století jako jsou Prokofjev, Šosta−
kovič či Martinů, i současných autorů,
které chceme vyvážit hudbou populár−
ních klasiků. Doufám, že ctitelé staré
hudby neodejdou zklamáni nebo
rozhořčeni, rádi bychom je nenásilně
dovedli k poznání a pochopení
moderní vážné muziky.

Hudbu dělím pouze na dobrou a
špatnou. Nemám problémy se žádný−
mi hudebními styly a žánry, naopak:

Jaká je
hudba Vašeho srdce, nabídnete ji
Karlovarákům?

v žánrové syntéze vidím velkou
budoucnost. Myslím, že by takováto
hudební setkání "bez hranic" neměla
chybět ani v dramaturgii KSO.

Moje srdce je hudbě otevřeno do
široka, největší láskou ale zůstávají
Mozart a Dvořák. Co z mých oblíbe−
ných autorů budu moci nabídnout
Karlovarským záleží do značné míry
na složení zdejšího orchestru. Ještě
není zcela doplněn. Zatímco v součas−
né době má cca 65 hudebníků, v bu−
doucnu bych viděl jako ideální
obsazení 70 − 75. Doplnit je nutné
zejména sekci smyčců, tak aby bylo
možné studovat i díla většího charak−
teru.

Pokud by se orchestr v budoucnu
transformoval na těleso krajského
formátu, pak by mohl mít ještě zhruba
o deset hudebníků více. To je ovšem
otázka možná i několikaletého
jednání. Bude záležet především na
vůli politiků.
Poslouchám pop, trochu jazz, spíš ten
moderní, elektronický, než klasický,
trochu country, lidovky… Nejsem
konzervativní.

Vše, čemu jsem se zprvu věnoval
jen jako svému hobby, se časem stalo
součástí mých dnešních profesionál−
ních aktivit. Dá se tedy říci, že má
práce je v podstatě i mým hobby.

Kromě hudby mě velmi zajímá
architektura. Kdybych se ještě jednou
měl narodit, asi bych ji vystudoval
nebo se stal designérem. Ostatní
koníčky mají návaznost na mé povolá−
ní − např. psychologie. Ta si mě našla
už na konzervatoři, považuji ji za
součást dir igentského umění .
Zajímám se ale třeba i o politiku a
ekonomiku, to abych byl "v obraze".

MK:

PP:

MK:

Aco hobby?

Přeji Vám hodně spokojených
posluchačů.

Hana Kaňovská

..."Chci vést posluchače k pochopení moderní hudby", říká šéfdirigent

"Orchestr musí být schopný konkurence", říká nový ředitel...
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Evropské kulturní centrum v ně−
meckém Baden−Badenu, partnerském
městě Karlových Varů, pořádá
každoročně semináře a workshopy,
kterých se účastní studenti z členských
zemí EU i jejich kolegové ze zemí
kandidátských. Loni v listopadu
využili pozvání

.

Bylo nás třicet žáků a dvě pedago−
žky, paní profesorky Hanková a
Neubertová. Samozřejmě, zájem byl
daleko větší, prošli jsme docela
přísným výběrem.

Využili jsme patrně nejhospodárněj−
šího způsobu cestování, jeli jsme
vlakem na víkendový lístek. Trochu
nás potrápil Norimberk, kde jsme měli
na přestup z koleje 1 na kolej 23
pouhých pět minut, ale zvládli jsme to.

Nejdřív jsme se ubytovali v ubytov−
ně pro mládež. Osazenstvo pokojů
bylo smíšené, na jednom pokoji spolu
bydleli Čech, Němec a Francouz.
Potom nás přiví tal prezident
Evropského kulturního centra a řekl
nám, že se možná naše skupiny
navzájem ještě neznají, připadáme si
cizí, ale že nás čeká hodně společné
práce, během které se staneme přáteli a
na konci že se nám možná bude těžko
loučit. Moc jsme tomu nevěřili, ale po
těch čtrnácti dnech jsme opravdu byli
docela naměkko, když jsme se roz−
loučit museli. Uteklo to tak rychle,
přesto jsme spolu stihli zažít spoustu
věcí.

No, někdy ne. V podstatě jsme
neměli společný jednací jazyk,
nemusím asi podotýkat, že česky
neuměl nikdo kromě Čechů,
Francouzi zase moc nemluvili němec−
ky a tak podobně. Byli jsme si toho
dobře vědomi už když jsme se na cestu
připravovali. Měli jsme krátce před−
stavit svoji školu, své město a Českou
republiku. Abychom nemuseli
všechno tlumočit do dvou jazyků,

studenti Prvního
českého gymnázia v Karlových
Varech

Kolik vás tam vlastně bylo?

Jak jste cestovali?

Aprvní dojem z Baden−Badenu?

Přesto seznamování asi nebylo
jednoduché...

představili jsme se beze slov − hudbou,
tancem, zpěvem, obrazem, filmem.
Sklidili jsme velký ohlas, každý čekal
víceméně popisnou přednášku o tom,
kolik má co obyvatel a jakou rozlohu,
ale to nám při představování nepřipa−
dalo až tak důležité. Chtěli jsme spíš
ukázat, kdo jsme a co umíme.

Tak především přednáškami a prací.
Řád byl poměrně přísný. Ráno v půl
osmé snídaně, dopoledne přednáška,
odpoledne workshop. Večer organiza−
ční schůzka k následujícímu dni,
někdy společná zábava a asi tak v deset
jsme konečně měli čas pro sebe.
Některé dny ovšem vypadaly jinak −
podnikli jsme exkurze do vědecko−
technologického muzea v Karlsruhe,
navštívili jsme Štrasburk a v něm
sídlo Evropského parlamentu. Jako
komparsisti jsme se zúčastnili natáče−
ní pořadu televize SWR. Nebo jsme si
rozdělili zajímavá místa Baden−
Badenu − hřbitov, kliniku a tak podob−
ně, a ve skupinkách, ve kterých byly
zastoupeny všechny tři národnosti,
jsme měli o daném místě podat zprávu.
To bylo hodně zajímavé. Středem naší
činnosti ale pořád zůstávaly přede−
vším workshopy − jejich výsledek
jsme měli na konci předložit. Brali

Říkáte, že to nebyly prázdniny. Jak
jste tedy těch čtrnáct dní trávili?

jsme to jako výzvu.

Rozdělili jsme se do sedmi skupin:
divadlo, sochařství, video, práce s ko−
vem, zpěv, mozaika, hodinářství.
Každá skupina měla okolo deseti lidí,
kteří měli společně vytvořit v daném
oboru nějaký projekt, realizovat jej a
představit ostatním. Radou a pomocí
nám hodně přispěli odborní lektoři −
umělci, kteří se danou oblastí zabývají.
Pracovat s takovými profesionály bylo
nesmírně poučné.

Divadelní
workshop, kterého jsme se zúčastnili,
jsme ukončili představením. Hra byla
v němčině, Jirka Skuhrovec hrál
hlavní roli a vůbec mu přitom nebylo
lehko.

To mi tedy nebylo! Text si budu
pamatovat asi do smrti.

Já jsem pracovala ve
video workshopu. Byla to čistě ženská
záležitost, nejvíc mezi námi bylo
Francouzek. Jeden z našich projektů
byla videosekvence lidí, kteří se
snažili v cizím jazyce říkat jazykola−
my.

My sochaři jsme šli ve
spolupráci ještě o trochu dál − neje−
nom, že v našem workshopu spolu
spolupracovali lidi různých národnos−
tí, ale spojili jsme se v projektu se
skupinou, která pracovala s kovem, a
dohromady jsme stvořili kašnu.
Baden−Badenským radním se natolik
líbila, že nyní zvažují, kam ji umístí.

Hlavním cílem setkání byla spolu−
práce. Lidi z různých zemí a s různými
kulturními a historickými kořeny se
měli sejít a společně něco vytvořit. Při−
tom je třeba spolu komunikovat,
odbourat prvotní ostych, snažit se
nacházet přijatelná řešení, pracovat
v týmu. Myšlenkou workshopů bylo,
že kromě toho, co všechno nás od sebe
odlišuje a činí jedinečnými, máme
také mnoho společného. Že i jako
Češi, Němci nebo Francouzi jsme

Workshop − co si pod tím mám
představit?

Avýsledky?

Co bylo pro vás hlavním přínosem
tohoto setkání?

Jiří Skuhrovec, Lucie Froňková,
Eva Burachovičová:

Jirka:

Blanka Farková:

Josef Fišer:

NE, URČITĚ TO NEBYLY PRÁZDNINY

NAD NOVÝM ZÁKONEM
O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Dnem 1. ledna 2001 nabyla

účinnosti změna zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně ve
znění zákona č. 237/2000 Sb.

Občané jsou podle tohoto zákona
povinni:
• počínat si tak, aby nedocházelo
ke vzniku požáru, zejména při
používání tepelných, elektrických,
plynových a jiných spotřebičů a
komínů,
• zajistit přístup k rozvodným
zařízením elektrické energie a k
uzávěrům plynu, vody a topení,
• obstarat požárně bezpečnostní
zařízení a věcné prostředky požární
ochrany v rozsahu stanoveném
zákonem,
• zajistit přístup k požárně bezpeč−
nostním zařízením a věcným
prostředkům požární ochrany za
účelem jejich včasného použití a
dále udržovat tato zařízení a věcné
prostředky v provozuschopném
stavu,
• o z n a m o v a t b e z o d k l a d u
hasičskému záchrannému sboru
každý požár vzniklý při činnos−
tech, které vykonává, nebo v
prostorách, které vlastní nebo
užívá,
• umožnit státnímu požárnímu
dozoru provést kontrolu dodržová−
ní protipožárních předpisů a ve
stanovené lhůtě splnit opatření jím
uložená,
• dohlédnout aby osoby, které
nemohou posoudit následky svého
jednání, nezpůsobily požár.

Zákon dále zakazuje:
• vědomě bezdůvodně přivolat
jednotku požární ochrany nebo
zneužít linku tísňového volání,
provádět práce, které mohou vést
ke vzniku požáru,
• poškozovat, zneužívat nebo
jiným způsobem znemožňovat
použití hasících přístrojů nebo
jiných věcných prostředků požární
ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení,
• používat barevných označení
vozidel, lodí a letadel jednotek
požární ochrany,
• provádět vypalování porostů.

Zdeněk Bujárek,
integrovaný záchranný systém

zároveň Evropané, máme společný
prostor, ve kterém žijeme. Historie
našich národů se proplétají tak, že jsou
od sebe v podstatě neoddělitelné.
Zjistili jsme, že pro porozumění je
často důležitější vůle než vybroušené
jazykové znalosti. A že setkávání a
komunikace vedou k porozumění,
kdežto nevšímavost a lhostejnost
přináší nedůvěru a nevraživost.

Výborně. Díky za rozhovor a přeji
Vám, aby jste lhostejnost a nevšíma−
vost potkávali co nejmíň.

Jan K.

PROJEKT RANÉ PÉČE

V rámci Mateřského centra v Karlových Varech vznikl nově

dětská sestra, fyzioterapeut, psycholog, logoped, speciální
pedagog, neurolog, sociální, pracovnice, instruktoRKA
plavání KOJENCŮ A DĚTÍ,

SPECIÁLNÍ PLAVÁNÍ POSTIŽENÝCH DĚTÍ

Radu a pomoc vám nabízejí:}

}

??trápí Vás pochybnosti ohledně
zdravého vývoje Vašeho dítěte
máte problémy s kojením
potřebujete radu a pomoc odborníků

projekt rané péče.

PROJEKT RANÉ PÉČE
VZNIKÁ ZA PODPORY NADACE
PROJEKT RANÉ PÉČE
VZNIKÁ ZA PODPORY NADACE

Kašna pro Baden−Baden se svými tvůrci

T.G. Masaryka 12
Karlovy Vary

(vchod od lázní v.)



I. Metodika.

II. Rozúčtování dodávky ÚT,
dodávky TUV a dodávky SV

na zúčtovací jednotky

účtovatelné náklady za dodávku
tepla k vytápění, náklady na přípra−
vu a dodávku TUV a náklady na
dodávku SV

přípustné hodnoty měrných ukaza−
telů

KF
na jednot−

livé spotřebitele

III. Rozúčtování nákladů na
dodávku tepla k vytápění

v zúčtovací jednotce
Náklady na dodávku tepla k vy−

tápění

Výsledná cena tepla

1. Dodávky jsou účtovány dodavateli
podle vlastního měřícího zařízení
zvlášť pro každou zúčtovací jednotku.
Rozdělení TUV z okruhů výměníko−
vých stanic na zúčtovací jednotky
provede dodavatel dle podkladu o
spotřebách TUV (součet spotřeb
poměrových bytových vodoměrů
v zúčtovací jednotce) odběratele.
Dodavatelé tepla a vody se při výrobě
a oceňování dodávek řídí obecně
závaznými předpisy o kvalitě dodávek
a způsobech zjišťování nákladů na
dodávky ÚT, TUV a SV.
2. Při rozúčtování spotřeby ÚT, TUV a
SV vychází vlastník objektu, správce
nebo jimi pověřená nezávislá odborná
organizace z podkladů dodavatelů
(fakturace) nebo provozovatelů
zdrojů. Na základě těchto podkladů
budou správci objektů vypočteny

pro jednotlivé zúčtovací
jednotky, tj. náklady které budou
rozúčtovány nájemcům (vlastníkům)
bytů, nebytových (NP) a ostatních
prostor. Nesmí být překročeny

spotřeby tepla dle vyhlášky č.
85/1998 Sb. Takto vypočtené náklady
budou následně předány , jež
provádí jejich rozúčtování

(nájemce, vlastníky
bytů a nebytových prostor).

zahrnují účtované platby v ce−
nách podle platných cenových před−
pisů, které byly vynaloženy v dané
zúčtovací jednotce za roční zúčtovací
období. bude
vypočtena ze spotřeby a ceny tepla za
příslušné období.

Zásady jsou vypracovány odbornou
společností

(dále jen KF) dle požadavku
(dohody) majitele (správce) objektů
v souladu se
z 2. listopadu 1994, o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích, prováděcí

z 2.
října 1995, kterou se stanoví pravidla
pro vytápění a dodávku teplé užitkové
vody, včetně rozúčtování nákladů na
objekty a mezi konečné spotřebitele ve
znění
z 30. března 1998,

o cenách ve znění
a

− Indikátory pro rozdělování nákladů
na vytápění místností otopnými tělesy
bez napájení elektrickou energií
pracující na principu odparu kapali−
ny).

Koncept FAST s.r.o.
Ostrov

zákonem č. 222/1994 Sb.

vyhláškou MPO č. 245/1995 Sb.

vyhlášky MPO č. 85/1998 Sb.
zákonem č.

526/1990 Sb.
zákona č. 135/1994 Sb. ČSN EN 835

se v rámci zúčtovací jednotky
rozdělí na složku základní (30−50%
nákladů) a složku spotřební (70−50%
nákladů), přičemž :

se rozdělí mezi
v poměru jejich

dle vyhlášky MPO
č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky
MPO č.85/1995 Sb. (podklad od
majitele −správce− objektu)

(dále jen IRTN) takto:

na jednotlivých otopných
tělesech bude

kde = vyhodnocovací součinitel
pro otopného tělesa
(dle typu, rozměru a počtu článků) −

= vyhodnocovací součinitel pro
otopného tělesa se

základní deskou IRTN −

= vyhodnocovací součinitelé

K = vliv − světová strana jenž činí: SV,
SZ, S −
K = vliv − v objektu

přízemí: nepodsklepeno PN −
nad nevytápěným sklepem PV−
pod střechou: pod plochou střechou
SP−
pod půdou, kde není místnost SS − 0
pod nevytápěnou střešní místností
SM −
nárožní: rohové místnosti (také vedle
průjezdu) MR −
ostatní: místnosti nad pasáží MP−
místnosti nad nevytápěnou halou
H −
místnosti vedle nevytápěného scho−
diště MS − (pouze v přízemí)

1. budou odečteny servisní
firmou Koncept FAST 1x ročně na
konci zúčtovacího období. Každý

, jehož kopii
obdrží,

jeho bytu
v rámci objektu.
2. před odečtem budou
spotřebitelé vyzváni servisní firmou
na konkrétní termín pro

− oznámením na vchody.
3. Pokud spotřebitel v ohlášeném

Náklady na dodávku tepla k vy−
tápění

základní složka 30 % nákladů na
dodávku tepla k vytápění zúčtovací
jednotky spotřebitele

započitatelné
podlahové plochy

spotřební složka 70% nákladů na
dodávku tepla k vytápění zúčtovací
jednotky se rozdělí mezi spotřebitele
úměrně údajům naměřených
hodnot indikátorů pro rozdělování
nákladů na vytápění otopnými
tělesy
Naměřený počet dílků v ampulích
IRTN

korigován vyhodnoco−
vacím součinitelem otopného tělesa
K: K = K x K x (K +K )

K
tepelný výkon

v tiskové sestavě označen Q
K
tepelný styk

v tiskové
sestavě označen C
K , K
nepříznivě situovaných místností
v objektu
Zvolená výše zohlednění

0,90
poloha místnosti

jenž činí:
0,80
0,85

0,75
0,8

0,85

0,80
0,80

0,90

0,95
Způsob odečtů IRTN
a dopočet spotřeby

IRTN

spotřebitel svým podpisem na
odečtovém formuláři

potvrdí odečtené stavy
měřidel a určení typů nepříznivě
situovaných místností

Nejméně 5 dní

umožnění
přístupu do bytu a odečtu v řádném
termínu

Q C S r

Q

C

r s

S

r

řádném termínu odečty ,
bude vyzván zvláštním sdělením
k umožnění

s upřesněním časového
rozpětí. Tento termín bude pro celý
objekt stejný a bude nejpozději do 7
dnů od řádného odečtu.

Seznam bytů, do kterých nebyl
umožněn přístup v řádném ani náhrad−
ním termínu předá KF majiteli (správ−
ci) objektu.
4. Pokud spotřebitel odečet
ani v náhradním termínu bude proka−
zatelnou formou vyzván servisní
firmou Koncept FAST k umožnění
odečtu .
Majitel (správce) tyto odečty

, přičemž náklady na
odečet v mimořádném termínu uplatní
KF vůči majiteli (správci), a ten
následně vůči příslušnému spotřebite−
li.
5.

v náhradním, resp. v mimořád−
ném termínu a

, bude

, než
je průměrná hodnota spotřební složky
v místnostech indikací.

(správce)

.

bytů zúčtovací jednotky budou
náklady na ÚT rozúčtovány v poměru
jejich započitatelných podlahových
ploch.
6. Na byty a NP nenapojené na vnitřní
rozvodné zařízení ÚT se

nákladů na vytápění.
7. Při v průběhu
zúčtovacího období budou hodnoty
spotřební složky nákladů bytu roz−
děleny odečtem naměřených hodnot
(meziodečet IRTN). Základní složka
nákladů a spotřební složka nákladů
v případě neprovedení meziodečtu,
pomocí průměrné procentuální
klimatické náročnosti v jednotlivých
měsících.
8. Postup při zjištění
měřičů a při zjištění ovlivňování jejich
funkčnosti.
a) při poškození IRTN,
nebo jeho plomby a neprodleném
nahlášen této skutečnosti správci
objektu bude: odstranění závad
provedeno na objednávku správce
objektu nebo uživatele bytu firmou KF
− spotřeba do doby nové instalace
dopočtena dle průměrného podílu
spotřeby tepla v jednotlivých měsících
z naměřených hodnot IRTN do konce
zúčtovacího období.
b)při poškození IRTN,
nebo jeho plomby ze strany uživatele
bytu, nebo při zjištěném ovlivňování
jeho funkčnosti bude:

neumožní

odečtu v náhradním
termínu

neumožní

v mimořádném termínu
písemně

objedná u KF

Neumožní−li spotřebitel odečet
ITRN

platné odečty budou
provedeny ve více než 75% bytů
zúčtovací jednotky spotřební
složka ÚT připadající na 1m
započitatelné podlahové plochy
neodečteného bytu o 50% vyšší

Majitel objektu stano−
vuje dopočet spotřební složky ve
výši průměrné hodnoty na 1m
započitatelné podlahové plochy +
50%

V případě odečtení méně než 75%

rozúčtovává
základní složka

změně spotřebitele

poškození

nezaviněném

zaviněném

2

2

− správce objektu, resp. servisní firma
KF vůči uživateli bytu uplatňovat
plnou náhradu IRTN, včetně montáže
a mimořádného odečtu
− spotřeba určena dle .
9. Pokud
z důvodu, že uživatel montáž neumož−
nil bude spotřeba určena dle .
10.Odstranění závad na IRTN provede
KF na základě objednávky správce
objektu.
11.V případě montážního zásahu na
otopném tělese (havárie, provozní
nutností vyvolaná změna výkonu
apod.) zabezpečí správce objektu
zpětnou montáž téhož opraveného
tělesa nebo montáž nového otopného
tělesa se stejným výkonem (při
montáži je nutno manipulovat s
otopným tělesem tak, aby nedošlo k
vylití kapaliny z ampule IRTN.
Spotřeba do doby instalace nové
ampule bude dopočtena pomocí
průměrné procentuální klimatické
náročnosti v jednotlivých měsících.
Případné

oznámí toto
správce objektu firmě KF. Firma KF
provede příslušné změny v evidenci
pro zpracování rozúčtování.

zahrnují účtované platby v ce−
nách podle platných cenových
předpisů, které byly vynaloženy v da−
né zúčtovací jednotce za roční zúčto−
vací období.

bude vypočtena ze spotřeby a
ceny za příslušné období.

se v rámci zúčtovací
jednotky se rozdělí na s

zúčtovací jednotky se rozdělí mezi
spotřebitele v poměru

v zúčtovací jednotce. V zúčto−
vací jednotce, kde u spotřebitelů

, se
spotřební složka nákladů rozdělí podle
průměrného počtu osob bydlících
v bytech v zúčtovacím období. V NP
stanoví správce objektu počet osob
podle způsobu využívání TUV.

zúčtovací jednotky se rozdělí mezi
spotřebitele v poměru jejich

dle vyhlášky
MPO č. 245/1995 Sb. ve znění vyhláš−
ky MPO č. 85/1998 Sb. (podklad od
majitele /správce/ objektu).

(voda
pro ohřev) se v rámci zúčtovací
jednotky se rozdělí na spotřební
složku a základní složku.

zúčtovací jednotky se rozdělí mezi
spotřebitele v poměru naměřených

bodu 5
nebyly měřiče instalovány

bodu 5

změny instalovaného
výkonu otopného tělesa

IV. Rozúčtování nákladů na
přípravu a dodávku TUV

Náklady na přípravu a dodávku
TUV

Výsledná cena tepla a
vody

Náklady na dodávku tepla k pří−
pravě TUV

potřební
složku a základní složku.
Spotřební složka 90% nákladů na
teplo k přípravě teplé užitkové vody

naměřených
hodnot poměrových vodoměrů
TUV

nejsou instalovány vodoměry

Základní složka 10% nákladů na
teplo k přípravě teplé užitkové vody

započita−
telné podlahové plochy

Náklady na dodávku TUV

Spotřební složka 95% nákladů na
dodávku teplé užitkové vody

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA DODÁVKU TEPLA A VODY
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hodnot poměrových vodoměrů TUV
v zúčtovací jednotce. V zúčtovací
jednotce, kde u spotřebitelů nejsou
instalovány vodoměry, se spotřební
složka nákladů rozdělí podle průměr−
ného počtu osob bydlících v bytech
v zúčtovacím období. V NP stanoví
správce objektu počet osob podle
způsobu využívání TUV.

nákladů na
dodávku teplé užitkové vody zúčtova−
cí jednotky se rozdělí mezi spotřebite−
le v poměru jejich započitatelné
podlahové plochy dle vyhlášky MPO
č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky
MPO č. 85/1998 Sb. (podklad od
majitele /správce/ objektu).

1. Vodoměry TUV budou odečteny
servisní firmou Koncept FAST 1x
ročně na konci zúčtovacího období.
Každý spotřebitel svým podpisem na
odečtovém formuláři, jehož kopii
obdrží, potvrdí odečtené stavy měřidel
jeho bytu v rámci objektu.
2. Nejméně 5 dní před odečtem budou
spotřebitelé vyzváni servisní firmou
na konkrétní termín pro umožnění
přístupu do bytu a odečtu v řádném
termínu − oznámením na vchody.
3. Pokud spotřebitel v ohlášeném
řádném termínu odečty neumožní,
bude vyzván zvláštním sdělením
k umožnění

s upřesněním časového
rozpětí. Tento termín bude pro celý
objekt stejný a bude nejpozději do 7
dnů od řádného odečtu.
4. Pokud spotřebitel neumožní odečet
ani v náhradním termínu bude proka−
zatelnou formou vyzván servisní
firmou Koncept FAST k umožnění
odečtu .
Majitel (správce) tyto odečty písemně
objedná u KF, přičemž náklady na
odečet v mimořádném termínu uplatní
KF vůči majiteli (správci), a ten ná−
sledně vůči příslušnému spotřebiteli.
5. Neumožní−li spotřebitel odečet
vodoměrů v náhradním, resp. v mimo−
řádném termínu a platné odečty budou
provedeny ve více než 75% bytů
zúčtovací jednotky, bude spotřební
složka neměřených odběrů vody
připadající na 1m započitatelné
podlahové plochy bytu
vyšší, než je průměrná hodnota
spotřební složky s měřenou spotřebou.

V případě odečtení méně než 75%
bytů zúčtovací jednotky budou
náklady na TUV rozúčtovány dle
průměrného počtu osob bydlících
v bytech v zúčtovacím období (u NP se
průměrný počet osob stanoví odbor−
ným posouzením).
6. Spotřebitelům, kteří se odpojili od
vnitřního rozvodu TUV se rozúčtová−
vá základní složka nákladů na teplo
k přípravě TUV.
7. Při v průběhu

Základní složka 5%

Způsob odečtů vodoměrů TUV
a dopočet spotřeby

odečtu v náhradním
termínu

v mimořádném termínu

až o 300%

Majitel (správce) objektu stanovuje
dopočet spotřební složky ve výši
průměrné hodnoty na 1m započita−
telné podlahové plochy + 150%.

změně spotřebitele

2

2

zúčtovacího období budou hodnoty
spotřební složky nákladů bytu roz−
děleny odečtem naměřených hodnot
(meziodečet). Základní složka
nákladů a spotřební složka nákladů
v případě neprovedení meziodečtu,
lineárně v poměru počtu dní jednotli−
vých spotřebitelů.
8. Postup při zjištění poškození měřičů
a při zjištění ovlivňování jejich
funkčnosti.
a) při poškození a
neprodleném nahlášen této skutečnos−
ti správci objektu bude:
− odstranění závad provedeno na
objednávku správce objektu nebo
uživatele bytu firmou KF
− spotřeba do doby nové instalace
dopočtena lineárně z naměřených
spotřeb nových vodoměrů a počtu dní
do konce zúčtovacího období.
b)při poškození ze strany
uživatele bytu, nebo při zjištěném
ovlivňování jeho funkčnosti bude:
− správce objektu, resp. servisní firma
KF vůči uživateli bytu uplatňovat
plnou náhradu vodoměru, včetně
montáže a mimořádného odečtu
− spotřeba určena dle bodu 5.
9. Pokud
z důvodu, že uživatel montáž neumož−
nil bude spotřeba určena dle bodu 5.
10.Odstranění závad na vodoměru
provede KF na základě objednávky
správce objektu.
11.V případě montážního zásahu do
instalace vodoměrů (havárie, provozní
nutností vyvolaná výměna vodoměru
apod.) zabezpečí správce objektu
montáž vodoměru a zajistí odečty
starého a nového vodoměru servisní
firmou KF.

Náklady na dodávku SV 100 %
nákladů na dodávku SV se v rámci
zúčtovací jednotky rozdělí mezi
spotřebitele v poměru naměřených
hodnot poměrových vodoměrů SV.

1. Vodoměry SV budou odečteny
servisní firmou Koncept FAST 1x
ročně na konci zúčtovacího období.
Každý spotřebitel svým podpisem na
odečtovém formuláři, jehož kopii
obdrží, potvrdí odečtené stavy měřidel
jeho bytu v rámci objektu.
2. Nejméně 5 dní před odečtem budou
spotřebitelé vyzváni servisní firmou
na konkrétní termín pro umožnění
přístupu do bytu a odečtu v řádném
termínu − oznámením na vchody.
3. Pokud spotřebitel v ohlášeném
řádném termínu odečty neumožní,
bude vyzván zvláštním sdělením
k umožnění odečtu

s upřesněním časového
rozpětí. Tento termín bude pro celý
objekt stejný a bude nejpozději do 7
dnů od řádného odečtu.
4. Pokud spotřebitel odečet
ani v náhradním termínu bude proka−
zatelnou formou vyzván servisní
firmou Koncept FAST k umožnění

nezaviněném

zaviněném

nebyly měřiče instalovány

V. Rozúčtování nákladů
na dodávku SV

Způsob odečtů vodoměrů SV
a dopočet spotřeby

v náhradním
termínu

neumožní

odečtu v mimořádném termínu.
Majitel (správce) tyto odečty písemně
objedná u KF, přičemž náklady na
odečet v mimořádném termínu uplatní
KF vůči majiteli (správci), a ten ná−
sledně vůči příslušnému spotřebiteli.
5. Neumožní−li spotřebitel odečet SV
ani v mimořádném termínu určí se
spotřeba bytu takto:
− − odhad dle spotřeby
v minulých zúčtovacích obdobích
nebo
− dle v zú−
čtovacím období a ročního směrného
čísla spotřeby vody (vyhl. MLVH
č.144 / 1978 Sb.)

V případě odečtení méně než 75%
bytů daného objektu budou náklady na
dodávku SV rozúčtovány v poměru
průměrného počtu osob v zúčtovacím
období dle podkladu Majitele (správ−
ce) objektu.
6. Při v průběhu
zúčtovacího období budou hodnoty
spotřební složky nákladů bytu roz−
děleny odečtem naměřených hodnot
(meziodečet). Základní složka
nákladů a spotřební složka nákladů
v případě neprovedení meziodečtu
bude vypočtena lineárně v poměru
počtu dní jednotlivých spotřebitelů.
7. Postup při zjištění
měřičů a při zjištění ovlivňování jejich
funkčnosti.
a) při poškození a
neprodleném nahlášen této skutečnos−
ti správci objektu bude:
− odstranění závad provedeno na
objednávku správce objektu nebo
uživatele bytu firmou KF,
− spotřeba do doby nové instalace
dopočtena lineárně z naměřených
spotřeb nových vodoměrů a počtu dní
do konce zúčtovacího období.
a) při poškození ze strany
uživatele bytu, nebo při zjištěném
ovlivňování jeho funkčnosti bude:
− správce objektu, resp. servisní firma
KF vůči uživateli bytu uplatňovat
plnou náhradu vodoměru, včetně
montáže a mimořádného odečtu,
− spotřeba určena dle bodu 5.
8. Pokud
z důvodu, že uživatel montáž neumož−
nil bude spotřeba určena dle bodu 5.
9. Odstranění závad na vodoměru
provede KF na základě objednávky
správce objektu.
10.V případě montážního zásahu do
instalace vodoměrů (havárie, provozní
nutností vyvolaná výměna vodoměru
apod.) zabezpečí správce objektu
montáž vodoměru a zajistí odečty
starého a nového vodoměru servisní
firmou KF.

dopočtem

průměrného počtu osob

změně spotřebitele

poškození

nezaviněném

zaviněném

nebyly měřiče instalovány
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PRODEJ DOMŮ
Zastupitelstvo města Karlovy

Vary schválilo prodej nemovitostí
na svém jednání
• v listopadu:

Borová 544/39
Hlávkova 819/3
K Linhartu 163/20
Krymská 1710/11, 1711/13
Krymská 1700/19, 1699/21

Raisova 1123/7, 1114/9
Rohová 551/7

• v prosinci:

I. P. Pavlova 473/23, 609/25
Kpt. Jaroše 199/1
Moskevská 1460/68
Nová louka 295/19
Rohová 541/11, 552/9
Sokolovská 564/51
Školní 625/6, 626/8
Třeboňská 619/35
Vítězná 515/12, 524/14
Vítězná 2065/12A
Vyšehradská 666/9
Západní 1209/13

Nad Dvorem 545/8

Borová 542/35

Město Karlovy Vary v zájmu
zlepšení úrovně bydlení, životního
prostředí a vzhledu města poskytne
finanční prostředky formou půjčky
podle stanovených pravidel a
podmínek Obecně závazné vyhláš−
ky města Karlovy Vary č.11/1994 o
Fondu rozvoje bydlení (dále jen
FRB) právnickým nebo fyzickým
osobám, vlastnícím obytnou
budovu, nebo bytovou jednotku na
území města Karlovy Vary, které
přijmou závazek poskytnutou
půjčku dle uzavřené smlouvy
použít ve prospěch těchto obytných
budov, nebo bytů.

Tiskopisy žádostí o půjčku a
podmínky Obecně závazné vyhláš−
ky o půjčce z FRB lze získat na
informacích v přízemí vpravo
budovy magistrátu. Případné
upřesňující informace budou
poskytnuty u vedoucí bytového
oddělení odboru majetkoprávního a
hospodářského Magistrátu města
Karlovy Vary, II. patro, tel.: 311 82
68.

MĚSTO KARLOVY VARY
vyhlašuje

výběrové řízení o vytvoření a
použití prostředků z "Fondu
rozvoje bydlení" pro rok 2001

do středy 24. 1.  do 17.00 hod.

"Půjčka z FRB"

Možnost podání žádosti k účasti ve
výběrovém řízení na poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro
rok 2001 je

Řádně vyplněné žádosti se všemi
potřebnými doklady se přijímají na
podatelně Magistrátu města
Karlovy Vary, Moskevská 21,
zásadně v řádně zalepené obálce
s označením .

O výsledku výběrového řízení
budou žadatelé písemně vyrozumě−
ni.

OMAH

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ ...

Jednání
zastupitelstva města

se uskuteční
23. ledna v GH Pupp
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Domy schválené ZM k prodeji − 1/4, 2/4, 4/4, 5/8, 6/9, 7/11, 10/1,
11/3
Posunutí termínu vyúčtování nájemného − 6/9
Proběhly první licitace − 1/4
Problematické nemovitosti ve městě − 10/5
Prodloužení termínu vyúčtování nájemného − 3/4
První výsledky licitací − 2/4
Půjčky na zkvalitnění bytů − 3/4
Seznam volných bytů − 1/4, 6/9
Šance pro dlužníky − 2/4, 3/1, 4/1
Volné byty města − seznam − 4/4
Vyúčtování nájemného za rok 1998 z RK HUP servis − 5/8
Záměr prodeje obydlených bytových domů − seznam − 4/4
Zvýšení maximálního nájemného z bytu − 4/4

Mgr. Zdeněk Šmíd − Byl jsem vším stejně rád − 5/6
PhDr. Zdeněk Pachovský − Hudba je nepostradatelnou součástí
života − 5/6
Termín k podání návrhů − 1/6, 2/10
ZŠ a ZUŠ Šmeralova ul., Karlovy Vary − Chceme mít školu
plnou od rána do večera − 5/7

Zničená dětská dřevěná houpačka − 3/9
Morový sloup − 4/6
Zničené odpadkové koše − 6/9
Autovrak na komunikaci − 10/2

Čestný titul pro monsignora Giovanniho Coppu − 11/4

Nová divadelní scéna Husovka − 12/4
Předplatné Městského divadla v Karlových Varech − 6/3
Rozhovor s ředitelem Čestmírem Kopeckým − 7/4

Autovrak na komunikaci − 10/2
Blokové čištění místních komunikací − 4/2, 5/2, 6/2, 8−9/8
Dopravní terminál bude dostavěn ještě letos − 2/1
Městská hromadná doprava − tarif platný od 1. 1. 2001, zvláštní
jízdní řády − 12/3
Regionální doprava v mezinárodním měřítku, jízdní řád − 5/8
Stoletá historie dolního nádraží − 2/3
Termíny zkoušek řidičů taxislužby − 1/2
Vlak Sněhulák − 2/10

Informace o novém zákonu o evidenci obyvatel − 7/1

Pozvánka k návštěvě informačního Eurostánku + anketa − 4/7

O Vánocích (Zdeněk Šmíd) − 12/5

Rozpočet města Karlovy Vary na rok 2000 − 2/5−8

Den otevřených dveří památek města Karlovy Vary − 8−9/1
Dny evropského kulturního dědictví − 8−9/1
Jak se píše kronika − 12/5
Karlovy Vary před sto lety − 10/8
Stoletá historie Dolního nádraží − 2/3
Z historie karlovarského Westendu − 7/8

Jaký bude poslední rok druhého tisíciletí − 2/2

E−mailové adresy úřadu města − 7/2

Návštěvnost oficiálních internetových stránek města − 11/8
Pozvánka na internet − oficiální stránky ÚM − 5/5

První akci realizoval odbor investic na vlastní půdě − 8−9/5

Obsah KRL v roce 1999 − 1/7−8

Národní dům z pohledu právníka − 11/8

Diana opět zve na nedělní vycházky − 7/7
Den otevřených dveří památek města Karlovy Vary − 8−9/1
Dny evropského kulturního dědictví − 8−9/1
Oslavy 150. výročí narození T.G.Masaryka − 2/11, 3/9
Podmínky pro povolení veřejné produkce − 4/2
Účelové dotace na kulturu − 1/5, 3/9, 12/9

Lázně V − Alžbětiny lázně (+ přehled cen za lázeňské procedury) −
5/3
Program zahájení lázeňské sezóny − 4/1
Procházka světem karlovarských kolonád − 1/5
Propagace lázeňského města Karlovy Vary − 4/4
Zámecká kolonáda − 4/5
Záchrana lázeňských lesů − 12/7

Obnovení vítání občánků: Narodil se človíček − 7/1

Informace o 35. MFF Karlovy Vary − 7/5
MFF 2000: Z Varů až na druhý konec světa − 7/5

Oznámení vlastníkům nebytových prostor − 1/4, 2/4

Tříkrálová sbírka v Karlových Varech − 12/4

Co všechno vyřídíte na odboru školství a kultury − 1/9
Co a jak vyřídíte v přízemí magistrátu města − 11/2

Jak s komunálním odpadem − 11/7

Karlovy Vary před sto lety − 8−9/3

Bernkastel − Kues, Kusatsu, Carlsbad v Kalifornii, Baden−Baden −
7/3

Sbory dobrovolných hasičů − 4/9

Domy schválené ZM k prodeji − 1/4, 2/4, 5/8, 6/9, 7/11, 10/1, 11/3
Proběhly první licitace − 1/4
Problematické nemovitosti ve městě − 10/5
První výsledky licitací − 2/4
Seznam volných bytů − 1/4, 6/9
Šance pro dlužníky − 1/4

"K CENTRUM" v Karlových Varech − zařízení pro drogově
závislé − 3/2
Skateboard a in line bruslení − 8−9/4

Kulturní a sportovní akce dotované městem − 5/9, 6/10, 7/9, 8−9/9,
10/9, 11/9,
Program Dne studentů "Karlovy mladé Vary" − 11/10

INVESTICE

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

KAUZY MĚSTA

KULTURA

LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH

MATRIKA

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

NEBYTOVÉ PROSTORY

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

OBČAN NA RADNICI

OBČANSKÁ PORADNA

PAMÁTKY

PARTNERSKÁ MĚSTA

POŽÁRNÍ OCHRANA

PRODEJ − DOMY V MAJETKU MĚSTA

PREVENCE KRIMINALITY

PROGRAMY

POLICIE
Činnost a výsledky městské policie za rok 1999 − 4/3
Kriminalita na Karlovarsku v roce 1999 − 4/3
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Jen málokterá osobnost se zapsala
natrvalo do historie Karlových Varů
tak výrazně, jako jeden z jeho starostů
− JUDr. Eduard Knoll. V čele našeho
města stál nepřetržitě po dlouhých
téměř čtrnáct let − 1877 až 1890. Nebýt
tragické souhry náhod, byla by doba
jeho starostování nepochybně ještě
delší.

Hned napoprvé byl zvolen do
městského zastupitelstva v prosinci
roku 1873. Brzy se projevil jako velmi
aktivní komunální politik. Již v březnu
následujícího roku předává spolu
s tehdejším starostou na ministerstvu
ve Vídni petici proti nové daňové
reformě. Ve stejném roce byl zvolen i
poslancem českého Zemského sněmu,
kde setrval i po další volební období až
do roku 1882. V roce 1875 byl navíc
zvolen velitelem zdejších dobrovol−
ných hasičů. Do čela města byl vybrán
v pouhých šestatřiceti letech po
obecních volbách v únoru 1877. A
právě tento rok lze označit za počátek
stavebního vzestupu lázeňského
města.

Díky činorodému starostovi, jeho
iniciativě, mohlo město zaznamenávat
rychle za sebou jdoucí úspěchy, nové
stavby a zařízení, které lázním pro−
půjčovaly moderní výraz. Již v prvním
roce jeho starostování byla otevřena
nová všeobecná nemocnice, náhrada
za dosavadní Špitál Svatého ducha.
Dokončena byla nádherná židovská
synagoga v Sadové ulici, postaven
anglikánský kostel na Zámeckém
vrchu, vykoupeny pozemky pro
stavbu nového divadla. V říjnu 1878
byla podle plánů Fellnera a Helmera
započata stavba litinové Vřídelní
kolonády. Naproti Vojenskému
lázeňskému ústavu vyrostly během
následujících dvou let Nové lázně
(později Lázně IV, dnes Atrium). V
osmdesátých letech minulého století
byla dokončena klasická monumentál−
ní stavba Mlýnské kolonády, na místě
staré divadelní budovy vyrostlo
reprezentativní Městské divadlo. Tím
však výčet zdaleka nekončí.

Je obdivuhodné, co vše se podařilo
během třiadvaceti let v čele radnice
realizovat tomuto muži, obdařenému
mimořádnou energií a duševní silou,
všeobecně uznávanému, podporova−
nému obecní radou i celým městským

zastupitelstvem.
Jeho zásluhou byl rozpočet města

systematicky uspořádán, provedena
četná vylepšení.

U Ohře na dnešním Čertově ostrově
byla postavena moderní jatka, v Tuh−
nicích se objevila vodárna s nádržemi
a městskou čističkou k zabezpečení
filtrované užitkové vody, zrekonstruo−
valo se stávající vedení pitné vody.
Vznikl městský park (dnes Dvořákovy
sady) s restaurací, koncertní sál a
litinová kolonáda Sadového pramene.
Ve vnitřním městě byly všechny
dřevěné mosty nahrazeny železnou
konstrukcí. Byla vybudována městská
solivárna a postupně ještě rozšířena.
Tržní pramen a Pramen císaře Karla
IV. zastřešila provizorní dřevěná
kolonáda.

Město dostalo novou kanalizaci,
novou mateřskou školu císaře
Františka Josefa (Na Vyhlídce), II.
lidovou školu v dolní části města, ale
také Elisabetinu třídu s gymnáziem
(dnes nábřeží Jana Palacha). Rozšířen
byl i městský hřbitov.

Město také odkoupilo majetek Malé
Versailles včetně příslušných okolních
pozemků coby základ pro budoucí
rozšíření zástavby vilovou čtvrtí
(pozdější Westend).

Na mapě města se objevily nové
ulice − Sadová, Zahradní, Františka
Josefa (dnes T.G. Masaryka),
Nádražní (dnes Dr. Davida Bechera) či
Morgenziele ( dnes část Varšavské a
nábřeží Osvobození).

Vznikl park J.W. Goetha a park
císaře Františka Josefa, stejně jako
Vyhlídka korunní princezny Štěpánky
(dnes Goethova), restaurace na
Abergu i na vrchu Tři kříže.

Ke Karlovým Varům byly připojeny
Tuhnice, aby zde podél Centrálního
nádraží (dnes Dolní) vyrostla nová
část města. Nedaleko započala i
výstavba městské elektrárny.

Ten, kdo do Karlových Varů zavítal
po delší přestávce, nemohl ani vlast−
ním očím věřit, jak rychle se město
změnilo. Nevznikaly pouze nové
ulice, ale staré byly rozšiřovány.
Město neváhalo vynaložit částku
téměř půl miliónu guldenů k vyplacení
starých domů, které zdemolovalo, aby
na jejich místě vyrostly chodníky a
bylo zpevněno řečiště říčky Teplé,
vyzdily se její břehy. Aby nedošlo
k dalším neočekávaným výbuchům
Vřídla, byl proveden hluboký vrt a
prozkoumána vřídelní deska stejně
jako prameny, kolem kterých byl
realizován ochranný okruh. Stavěly se
nové domy, na Staré louce vznikly
prodejní butiky. Volná místa před
domy v Mariánskolázeňské ulici však
úmyslně zastavěna nebyla, aby zůstalo
zachováno volné proudění vzduchu do
města. Také na zdravotní záležitosti
bylo pamatováno − do služby byl přijat
druhý městský lékař a zřízena zdravot−
ní komise.

Po dokončení Nových lázní do nich
přesídlila městská rada. Radní zlepšili

tržní řád, ustanovili druhého dozorce
nad lesy poté, co získaly nové plochy
ke kultivaci. Ve snaze zajistit klid a
pořádek navýšili počet strážníků z 22
na 30 mužů a zdvojnásobili noční
stráž.

Zlepšila se péče o chudé občany, mj.
i založením starobince. Jako velitel
městských hasičů se starosta Knoll
zasloužil i o uspořádání záležitostí
požární ochrany. Nechal zavést
telegraf, který zajišťoval spojení s to−
várnami v okolí, a postavit vodní nádrž
jako rezervoár vody pro hašení.

Vedle své funkce starosty byl
Eduard Knoll aktivním členem
okresního zastupitelstva a okresní
školní rady, předsedou vedení karlo−
varské spořitelny, spoluzakladatelem
Goethova pomníku, velitelem a
čestným členem dobrovolného
hasičského sboru, předsedou okresní−
ho hasičského sboru, čestným hejtma−
nem karlovarského c.k. privilegované−
ho střeleckého sboru, členem Spolku
pro dějiny Němců v Čechách, stejně
jako čestným členem mnoha dalších
spolků.

Jeho zásluhy ocenilo městské
zastupitelstvo několikrát zvýšením
příjmu a jako uznání jeho desetileté
prospěšné činnosti pro dobro města
mu v pouhých sedmačtyřiceti letech
propů jč i lo čes tné občans tv í .
Především ho však pětkrát za sebou
zvolilo starostou. Při poslední volbě v
roce 1889 obdržel 34 z 35 hlasů.

Pak přišla nejničivější povodeň za
celou historii města. Starosta Knoll
osobně řídil práce u Trojičného sloupu
na Tržišti, kde hasiči a záchranný sbor
sbírali plavící se dříví, které ohrožova−
lo domy. Když obdržel hlášení, že na
Staré louce jsou v ohrožení lidé,
odebral se rychle do domu U dvou
čápů, zadním vchodem se dostal až na
balkon a tam se stal svědkem toho, jak
se většina vodou překvapených
majitelů obchodů zachraňuje na
střechách a volá o pomoc. Zachránci
házeli ohroženým provazy a tak se je
dařilo dostávat do bezpečí. Jednomu
občanovi se však provaz vysmekl a on
spadl do vln. Tehdy se s výkřikem:
"Ještě toto!" skácel starosta Eduard
Knoll k zemi raněn mozkovou mrtvicí.
Obrovské vypětí při záchranných
pracích, kdy šlo o majetek i životy
spoluobčanů si vybralo daň nejvyšší.
Nedozvěděl se již, že se stal jedinou
obětí velké vody. Muž, jehož zahlédl
mizet ve vlnách byl vytažen dále po
proudu − živý.

Dne 27. listopadu 1890 se konal
pohřeb, kterého se zúčastnilo obrov−
ské množství lidí. I to byl důkaz velké
obliby zemřelého.
Tělesné ostatky byly vystaveny již od
časného rána před hlavním oltářem
v chrámu Máří Magdaleny. Proudy
obyvatelstva, plačícího a vzpomínají−
cího, postupovaly kolem katafalku, u
něhož drželi čestnou stráž představite−
lé střeleckého a hasičského sboru.
Všude bylo plno věnců. Odešla

osobnost, která svým životem a prací
naplnila krédo ze vstupní řeči při
prvním zvolení starostou města.
Eduard Knoll tehdy mimo jiné řekl:
"Budu stále věrným vykonavatelem
závěrů městského zastupitelstva a jako
první úředník a první služebník města
budu mít svůj dům vždy a každému
otevřen."

O rok později rozhodlo zastupitel−
stvo zřídit Eduardu Knollovi na
náklady města čestný hrob na hřbitově
v Drahovicích. Provedení objednalo u
karlovarského architekta usedlého ve
Vídni − Alfréda Bayera. V říjnu roku
1892 byly ostatky starosty Knolla
uloženy do nové hrobky. Na jaře
následujícího roku byla dřívější
Maloversailleská ulice pojmenována
po Knollovi (dnes tř. Krále Jiřího).

Na konci devadesátých let dvacáté−
ho století byla péčí města hrobka
zrestaurována. Karlovy Vary tak
opětovně vyjádřily svůj vděk muži, za
jehož starostování vyšly rychlými
kroky na cestu od malého provinčního
městečka k světově známým a na tuto
roli plně připraveným lázním.

Z

U příležitosti výročí zvolení do
funkce největšího ze zdejších starostů,
bude tomuto karlovarskému velikánu

na domě Corso
na Staré louce odhalena pamětní
deska. Město tak připomene dalším
generacím muže, jehož éře v čele
radnice se říká "Zlatý věk Karlových
Varů".

článku PhDr. Zdeňka Musila
vybrala Hana Kaňovská

22. února ve 14 hodin

STAROSTA OD SLOVA STARATI SE

KARLOVARŠTÍ SENIOŘI
MAJÍ SVOU KLUBOVNU

Sedlecké ul. 2

ve všední dny od 14 do 16
hodin

Rozhodnutím zastupitelstva
města byla kladně vyřízena žádost
městské organizace Svazu důchod−
ců o místnost po rušeném Centru
sociální pomoci v na
Růžovém vrchu. Navzdory tomu,
že klubovna není právě nejlépe
dostupná, navštívilo tyto prostory
již v prvním měsíci provozu více
než sto seniorů.

V místnosti je pro ně k dispozici
knihovna a půjčovna časopisů,
které pravidelně dodávají společ−
nost ABO s.r.o. a redakce
Karlovarského týdeníku.

Od nového roku zde probíhají
také intenzivní jazykové kurzy,
besedy se zajímavými lidmi a
oblíbené kulturní pořady starší
generace.

Klubovna je umístěna v suterénu
domu s pečovatelskou službou,
otevřena

a nejlépe dostupná

.
Vážení senioři, těšíme se na Váš

příchod!

autobusy
č. 5 nebo 14 − výstupní stanice
Sedlecká

Ing. Eduard Mayer,
předseda MO Karlovy Vary
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Přidělení účelových dotací na kulturní aktivity v roce 2001 − nepovinné.
Zastupitelstvo města schválilo přidělení účelových dotací pro rok 2001
následujícím subjektům:
Agentura Helter Skelter 40 .000 Kč
Agentura Karlex 65. 000 Kč
Aragonit − občanské sdružení 3. 000 Kč
ART 38 a.s. 255. 000 Kč
Centrum pro zdravotně postižené 25. 000
Česká křesťanská akademie 50. 000
Český svaz bojovníků za svobodu 5. 000
DAD kvintet 30. 000
Divadelní studio D 3 30. 000
Divadlo Dagmar 50. 000
Filmový klub Karlovy Vary 40. 000
Fórum mladých 40. 000
Fron Karel 6. 000
Galerie umění Karlovy Vary 50. 000
Karlovarská oblast UVU 10. 000
Karlovarské hudební divadlo 100. 000
Karlovarský dívčí sbor SpgŠ 10. 000
Karlovarský pěvecký sbor 25. 000
Klub Paderewski 175. 000
Klub přátel Karlových Varů 30. 000
Komorní soubor Paleta 3 .000
Masarykovo demokratické hnutí 5 .000
Mírový klub Johna Lennona 10. 000
Muzea a knihovny okresu Karlovy Vary 32 .000
Obec Slovákov 30. 000
Rondo − umělecká agentura 50. 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Rada města schválila kritéria zápisu
dětí do mateřských škol, zřízených
"Statutárním městem Karlovy Vary"
s platností od 1. ledna 2001:
do mateřských škol budou přijímány
děti starší tří let do naplnění kapacity
dle těchto kritérií:

1) dítě starší 3 let zaměstnaných rodičů
2) dítě starší 3 let rodiče, vedeného
v evidenci Úřadu práce,
3) dítě starší 5 let matky na mateřské
dovolené s dalším dítětem,
4) dítě starší 3 let, s nímž je matka na
mateřské dovolené, maximálně na 3
dny v měsíci,
5) ostatní děti starší 3 let

a) občané Karlových Varů

(děti, uvedené v bodě 2 až 5 jsou
přijímány podmínečně na dobu
určitou, tj. do doby podání žádosti o
přijetí dítěte z bodu 1; děti uvedené
v bodě 4 mají navíc v rozhodnutí o
přijetí omezení doby pobytu dítěte
v mateřské škole max. na 3 dny v mě−
síci).

1) dítě starší 3 let z obcí, které uzavřely
dohodu se zřizovatelem,
2) ostatní děti starší 3 let,
(děti z jiných obcí mohou být přijímá−
ny podmínečně na dobu určitou, tj. do
doby přijetí dítěte občana Karlových
Varů, jestliže kapacita MŠ je vyčerpá−
na).

b) občané z jiných obcí

OLKV

Sdružení pořadatelů Mezinárodního duhového festivalu 40.000
Svaz důchodců ČR 5. 000

ZUŠ Antonína Dvořáka 50. 000
ZŠ a ZUŠ − Šmeralova 35. 000
DDM Karlovy Vary a ZUŠ Horní Slavkov 15. 000
Zvláštní škola a Pomocná škola 5. 000

Kč
Kč

Umělecká asociace KV 95 20. 000 Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

• Pozemek mlékárny

• Průtah městem

• Infocentrum

• ČSAD MHD Karlovy Vary

v Drahovicích je poté, co závod přešel
do konkursu, na prodej. O jeho koupi
se uchází i město Karlovy Vary a to s
úmyslem vytvořit zde území logicky
navazující na Čertův ostrov. Pozemky,
klasifikované jako městské smíšené,
by měly zahrnovat především parko−
vací dům, částečně zeleň, popřípadě
obytné i komerční prostory.

O spolupráci při dokončení průtahu se
dohodly Ředitelství silnic a dálnic ČR
Plzeň, které je hlavním investorem a
město Karlovy Vary, na jehož území
stavba vznikne. Město by podle této
dohody mělo financovat související
objekty nákladem 47,3 miliónů
z celkových 1,813 miliard Kč, které si
stavba vyžádá. Zároveň bude spolu−
pracovat při řešení majetkoprávních
vztahů k pozemkům dotčeným touto
stavbou. Dostavba průtahu by mohla
začít v roce 2002, dokončení je
předběžně plánováno na rok 2006.

Obecně prospěšná společnost tohoto
jména nahradí dosud fungující
městskou informační kancelář Kur−
info. Rozhodlo o tom zastupitelstvo
města na svém prosincovém zasedání.
Reorganizovaná informační kancelář
bude mít dvě pobočky jednu ve
stávajících prostorách Kur−infa ve
Vřídelní kolonádě, druhou v nově
otevřené budově dopravního terminá−
lu na Dolním nádraží, kde by měla
začít fungovat do konce března.

změnilo svůj název na Dopravní

podnik města Karlovy Vary, a.s. Pokud
by totiž zůstalo u původního pojmeno−
vání, musela by společnost hradit
ročně částku 100 tisíc Kč za používání
ochranné známky. Nový název platí od
počátku letošního roku.

Před koncem loňského roku bylo
dokončeno hned několik dopravních
staveb. Kromě poměrně ostře sledova−
né dostavby dopravního terminálu na
Dolním nádraží byla též odstraněna
poslední panelová komunikace ve
Staré Roli v ulici Nerudova a opraven
nedaleký most přes řeku Rolavu
v Nádražní ulici, který prošel komplet−
ní rekonstrukcí. Kolem řeky Ohře se
také stavělo nový povrch dostala
komunikace v Tašovicích v ulici
U Brodu a sedmadvacet parkovacích
stání vzniklo na záchytném parkovišti
před zákazem vjezdu do lokality
Svatošských skal.

Stavební ruch zde začal prakticky již
v prosinci loňského roku. Nákladem
přes šedesát miliónů korun se buduje
kruhový objezd, který by měl tuto
nejsložitější křižovatku ve městě
zpřehlednit a provoz na ní učinit
plynulejší pro všechny směry. Nová
křižovatka bude též pamatovat na
podchod pro chodce, směřující po
nábřeží Jana Palacha ve směru od
základní školy na Čertův ostrov.
Stavba bude dokončena letos v lis−
topadu. V souvislosti s nezbytnými
stavebními pracemi a souvisejícím
dopravním omezením prosíme
všechny spoluobčany o toleranci.

• Dopravní stavby

• Most 1. máje
• Lázeňské lesy

• Pracovní příležitosti

Novým ředitelem této příspěvkové
organizace jmenovala rada města na
svém posledním jednání 18. prosince
Ing. Evžena Krejčího, který vystřídá
svého dlouholetého předchůdce Ing.
Gustava Salingera, odcházejícího na
penzi. Nový ředitel pracuje v lesnictví
od roku 1984, v současné době je
revírníkem Lesů České republiky na
polesí Cihelny. Do své nové funkce
nastoupí v polovině února.

na veřejně prospěšné práce se rozhodla
zřídit i pro letošní rok rada města ve
svých příspěvkových organizacích.
Správa lázeňských parků vytvoří pět
pracovních míst, Správa přírodních

léčivých zdrojů a kolonád dvě,
Lázeňské lesy tři, a Městská policie
jedno místo. Mají sloužit pro umístění
dlouhodobě nezaměstnaných ucha−
zečů o práci. Na mzdy zaměstnanců,
vykonávajících veřejně prospěšné
práce přispívá úřad práce. Oproti
loňskému roku vzrostl počet těchto
pracovních míst o čtyři.

se správcem portfolia cenných papírů
schválilo zastupitelstvo města na svém
prosincovém zasedání. Úkolem
dosavadního správce bylo portfolio
„vyčistit", a tuto úlohu splnil. Město
nyní uvažuje o změně filosofie správy
portfolia.

• Zrušení smlouvy

Jan Kopál

ÚČELOVÉ DOTACE NA KULTURU

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY

Demolicí původní lávky začala stavba kruhového objezdu Foto: R. Kletečka

KRITÉRIA ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
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KULTURA
DIVADLO DAGMAR

9. − 12. 2. Divadlo Dagmar dětem
DUHOVÁ PALETA

do 10. 2. Výtvarné práce studentů z Hofu
7. 2. Papírový svět

FILMOVÝ KLUB

25. 1 Lola běží o život,
1. 2. Na dno vášně,
8. 2. Muž, který luže,
15. 2. Hlavní nádraží,
22. 2. Urga,

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

do 28. 1. Karel Fron − Poetické koláže
do 28. 1. Ladislav Švarc − Keramická tvorba 1960 − 2000
do 21. 1. Dotýkání, aneb pohlaďte si sochu

21. 1. Kejklíř

HVĚZDÁRNA HŮRKY

Čtvrtek, pátek, sobota
Komety poslové štěstí?
Za drahokamy Orionu

KARLOVARSKÉ MUZEUM

do 7. 2. muzeum uzavřeno
od 14. 2 Litografické veduty Karlových Varů −

KLUB PADEREWSKI

18. 1. Slávek Janoušek −

26. 1. Večírek s poezií a hudbou − Bathic, Kašpar a Pelcové, básně
ze Sokolova −

30. 1. Ty syčáci −

do 31. 1. Tváře a lesy − Vítězslav Škorpil −
5. 2. Jen pro pány (a nejen pro ně) −

14. 2. Jana Koubková − Recepty proti samotě −

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

20. 1. Sáňkujeme −
21. 1. Bacílek −
25. 1. Autorské čtení −
28. 1. Pohádky ze zahrádky
31. 1. Balada z listí

MALÁ GALERIE

do 31.1. Pět minut v Africe
od 5. 2. Práce výtvarného soustředění v Augsburgu − do 28. 2.

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

do 9. 2. muzeum uzavřeno
Svět kolonád

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, tel.: 317 81 11,
začátky představení v 19.30

ZŠ a ZUŠ Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 344 70 21

−

Kino Drahomíra, Vítězná 48, tel. 323 39 33, 322 91 85,
začátky představení v 19.30

Goethova stezka 6, tel.: 32 243 87
Otevřeno úterý až neděle 9,30 − 12.00 a 13.00 − 17.00

15.00
k derniéře výstavy Dotýkání aneb Pohlaďte

si sochu)

K Letišti 144, Karlovy Vary, tel. 322 57 72

18.30
19.30

Nová louka 23, tel.: 322 62 52−3, otevřeno středa − neděle 9 −12 a 13−17

Lázeňská 5, info tel.: 0603/ 375 555, začátky představení v 19.30

divadelní scéna KAPSA, Vítězná 51, kontakt: L. Balák, tel.:322 00 86
15.00
15.00
19.00
15.00
19.00

ZUŠ A. Dvořáka, Kollárova 17, tel.: 322 32 40
pondělí 15.30−18, úterý − čtvrtek 13−18, pátek 13−16

Lázeňská 3, tel. 322 38 88
Otevřeno středa až neděle 9−12 a 13−17 hod.

− divadelní přehlídka

vernisáž prací výtvarné přípravky a žáků 1. stupně
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary (do 1. 3.)

. Německo, 1998
Španělsko, Francie, 1997

ČSSR/Francie, 1968
Brazílie/Francie, 1997

Rusko, Francie 1991

− české moderní sochařství ze
sbírek GU K. Vary

− vesele − neveselá loutkoherecká pohádka ze života na
motivy bratří Grimmů (

− audiovizuální pořady a pozorování
− premiéra nového pořadu

− pořad se koná pouze, je−li jasno

. výstava

večer plný pohody, humoru a krásných písní
v doprovodu Vojty Kupčíka, hráče na elektrické housle

skupina Bathic s gotickou hudbou, Vladimír
Paleček,  Helge a Petr Skořepa ze Sokolova se svou poezií a
Martin Kašpar s otcem a synem Pelcema a svými písněmi

„Komorní big beat“ Patra Váši, vedoucího legendár
ních skupin Z kopce a Ošklid, ke spolupráci si přizval kytaristy
Petra Zavadila a Tomáše Frohlicha, členy brněnského Pluta

výstava fotografií
otevření výstavy replik ženských

pozadí − přednášku na dané téma přednese Jiří Suchý
vystoupení přední

jazzové zpěvačky.

sáňkování, sraz před divadélkem Kapsa
pohádka

poezie a próza

(včetně stálé výstavy)
1. patro − − stálá výstava − obrazy Wilhelma Gause

do 1. 4.

SPORT
HOKEJ EXTRALIGA

21. 1.
26. 1.
2. 2.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU

KARATE, KICK BOXING

20. 1.
MALÝ FOTBAL

10. 2.
KOŠÍKOVÁ

Extraliga, starší dorostenky:
20. 1.
21. 1.
3. 2.
4. 2.
Extraliga, ml. dorostenky:
27. 1.
28. 1.

Oblastní přebor, muži
20. 1.
3. 2.
4. 2.
10. 2.
Dorostenecká liga
27. 1.
28. 1.

KUŽELKY

27. 1. 10. 2.

20. 1., 3. 17. 2. −
LYŽOVÁNÍ BĚŽECKÉ

26. − 29. 1.

Po celou zimu jsou v areálu golfové−
ho hřiště připraveny běžecké stopy

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

10. 2. X. Karlovarská číše
ŠACHY

3. − 4. 2.
TENIS

10.−11. 2.

Zimní stadion, Dolní Kamenná ul., HC Becherovka, tel. 344 91 74
17.00
17.30
17.30

Každou sobotu, 18.30 − 20.00, vstupné 20 Kč, bližší informace tel.: 456 74

Sportcentrum − veřejná tělocvična, Mozartova 6, tel.: 322 10 43
10.00

hala AC Start, Západní ul., kontakt: M. Demjan, tel.: 0606 618 855

BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, tel.: 322 33 55

17.00
10.00
17.00
10.00

17.00
10.00

BK Thermia K. Vary, hala SPgŠ, kontakt: O. Bartošek, tel.: 322 60 61

17.00
17.00
10.30
10.30

16.00
10.30

Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), tel.: 322 94 28
9.00

, Na Vyhlídce 20, tel.: 322 52 67 (zápasy na hřištích Kuželk. klubu)
14.00

dvě různé třídenní trasy,
jednodenní trasa, info: R. Mašek, K. Čapka 1410, Sokolov

Olšová Vrata, Pražská 125, Tel.: 333 11 01

, kontakt: J. Sieglová, tel.: 477 18
hala SPgŠ

hrací místnost: Šachová kavárna Thermal
9.00

, tel.: 322 26 62, Slovenská 5A

HC Becherovka − Litvínov
HC Becherovka − Slavia
HC Becherovka − Kladno

hala TJ Slavia, XII. Karlovarský turnaj − full−contact

hala TJ Slavia, mezinárodní turnaj

Loko Karlovy Vary − Hradec Králové
Loko Karlovy Vary − Trutnov
Loko Karlovy Vary − Sparta Praha
Loko Karlovy Vary − Aritma Praha

Loko Karlovy Vary − Hradec Králové
Loko Karlovy Vary − Nová Paka

Thermia Karl. Vary − Sokolov
Thermia − Aš
Thermia − Cheb
Thermia Karl. Vary − Ostrov

Thermia − Sokolov
Thermia − Aš

a zápasy SKK Aa B − západočeský přebor

a zápasy Slovanu A ZPČ přebor
−

XXXII. Lyžařský přejezd Krušných hor,

(při dobrých sněhových podmínkách)

− , mezinárodní pohárový závod

Česká národní liga mládeže

halový oblastní přebor dorostu

Karl. Vary
Karl. Vary

Karl. Vary
Karl. Vary

TJ Slovan

Golf Resort,

.

TJ Slovan

KŠ Tietz K. Vary,

TJ Slovan − TC Gejzírpark

Změna programu vyhrazena Sestavila Jitka Arnoldová a HaKa

27. 1.  bruslení pro veřejnost z důvodu utkání hvězd odpadá

Informační telefonní linka o aktuálních sněhových podmínkách
v lyžařských areálech − tel.: 141 16

AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM

pobočka Karlovy Vary
Krále Jiřího 39
360 01 Karlovy Vary BANK

Raiffeisen

ZAMĚSTNÁNÍ
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary nabízí

volné místo v provozním odboru
písemné nabídky zasílejte na níže uvedenou adresu


