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V LISTĚ
• Prominutí poplat−

ku z prodlení

• Prodej domů

• Účelové dotace

• Koeficient růstu ná−
jemného

• Úklid města

• OZV 
−o Fondu rozvoje bydlení     
− o místním poplatku za       
vjezd do vybraných míst

• Karlovarské 
hudební divadlo

• Městská policie

• Sportovci roku

K A R LO V A R S KÉ

12.45 DaD kvintet −  spirituály, jazzové písně
14.00 Muzikálové a filmové melodie − Top orchestr J. Smolíka
15.00 Pochod zdraví − pantomima, režie Michal Hecht
15.45  Keltská hudba − DaD a malý komorní orchestr Varvary        

  Divišové
17.00 Tam−tam orchestra − smršť samby a latinskoamerických       

  rytmů, trio M. Vacíka
21.00 Večerní zábavný program − BigBand Karlovy Vary,        

módní přehlídka
PROSTRANSTVÍ PŘED HOTELEM THERMAL
15.00 − 18.00 Dětské odpoledne − hudba, scénky, soutěže, nafukovací      

skákadla, motorky, horolezecká stěna, skupina Kamarádi,     
klauni, dětské diskotéka a módní přehlídka 

GRANDHOTEL PUPP
20.00 Slavnostní večer 300 let Grandhotelu Pupp v Karlo−      

vých Varech − Filmové, hudební a taneční pásmo                           
   “Město a Pupp ve filmu”

Předprodej v GH Pupp

neděle 6. května
DO NOVÉ SEZÓNY

ZÁMECKÁ VĚŽ
13.00 Slavnostní fanfáry

GRANDHOTEL PUPP
17.00 Slavnostní koncert KSO − Bedřich Smetana: Má vlast

dirigent: Radomil Eliška
Předprodej vstupenek: předprodeje KSO
MĚSTSKÉ DIVADLO
19.30 G. Donizetti: Nápoj lásky − opera Městského divadla     

Ústí nad Labem − Předprodej vstupenek: Městské divadlo
Předprodej od 25. dubna
Změna programu vyhrazena              Sestavila Jitka Arnoldová

čtvrtek 3. května 
VÝSTAVY ZAHAJUJÍ

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
17.00 Partnerská města se představují

Zámecká kolonáda, historie místa

pátek 4. května
HOLD PRAMENŮM

MLÝNSKÁ KOLONÁDA
17.00 Slavnostní ceremoniál Svěcení pramenů

Msgr. Giovanni Coppa
CHRÁM SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
17.30 Slavnostní mše

MĚSTSKÉ DIVADLO
20.00 Slavnostní večer − s předáváním Ceny města

Předprodej vstupenek: Městské divadlo
MLÝNSKÁ KOLONÁDA
21.20 Koncert KSO − P. I. Čajkovskij: Slavnostní předehra 1812

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 10 − dirigent: Mário Košik
THERMAL Ohňostroj

sobota 5. května
KARLOVY VARY 600 LET OTEVŘENÝM MĚSTEM

TRŽNÍ KOLONÁDA − Město v době Karla IV.
9.30 Slavnostní fanfáry

9.30 − 18.00 Kejklíři, hudebníci, tradiční trh, Karel IV. s družinou
MLÝNSKÁ KOLONÁDA − Zlatý věk lázní  léčba klidem i neklidem
11−18 .00

11.00 Jana Koubková kvartet
12.00 Pochod zdraví − pantomima, režie Michal Hecht

Jazz, spirituály, pantomima, filmové a muzikálové      
melodie, keltské písně, latinskoamerické rytmy,      
pouliční divadlo − v produkci Klubu Paderewski

Foto: Miloš Heller

PROGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

Družina “Otce vlasti” na Mlýnské kolonádě



SPORT, TELEGRAFICKY2

Komise tělovýchovy a sportu při 
radě města měla nelehký úkol vybrat   
z více než stovky navržených jednotli−
vými karlovarskými sportovními 
kluby ty nejlepší sportovce a kolekti−
vy. Kategorie byly čtyři − nejlepší 
sportovec do 15 let, do 20 let, od 21 let 
výše a družstva, vždy zvlášť ženy a 
muži. Na základě bodových koeficien−
tů se rozhodla takto:
• Dívky do 15 let − Jitka Moudrá, 
atletika, TJ AC Start
• Dívky do 20 let − Jana Peterková, 
golf, Golf Club
• Ženy − Kateřina Karbusová, 
aerobic, Fit Club Boba
• Chlapci do 15 let − Michal 
Buchtel, vodní slalom, SK Hubertus
• Chlapci do 20 let − Martin Pejsar, 
duatlon ,TJ Slavia
• Muži − Vladimír Smrž, skialpi−
nismus, TJ Slovan
• Družstvo žen − šerm, žačky TJ 
Lokomotiva: Lucie Pražáková, 
Š t ě p á n k a  H á j k o v á ,  J u l i e  
Ekimanová a ZuzanaMaňasová
• Družstvo mužů − nohejbalisté SK 
Liapor: Karel Bláha, Vlastimil 
Kubín, František Veselý, Jiří 

Dvořák, Josef Tirpák, Michal 
Kokštein, Gerpard Knop, Michal 
Valenta a Milan Zedník.

Těchto celkem šest oceněných 
jednotlivců a dvě družstva převzali 16. 
března na Plese sportovců z rukou 1. 
náměstka primátora Mgr. Zdeňka 
Roubínka Cenu města pro nejlepší 
sportovce za uplynulý rok. V příštích 
číslech KRL čtenáře s těmito nositeli 
ceny seznámíme blíže.

O tom, že komise vyhlašující 
nominace neměla jednoduchý výběr, 
svědčí výsledky těch, na které se již 
ocenění nedostalo: atleta Karla 
Hellmicha, zlatého v 3000 m překá−
žek MČR veteránů v hale i venku, 
cyklistů Ludvíka Killingera, 18. na 
ME masters do 50 let a Radka 
Krummera, 22. na ME a 18. na MS, 
jezdkyně Jany Jirsové, zlaté na MR 
žactva v parkuru, karatisty Ing. 
Richarda Růžičky, bronzového na 
ME, kickboxerky Dany Janebové−
Špiříkové, „Mistryně světa“ v 
kategorii full kontakt a light kontakt 
žen do 65 kg či jejích kolegů Romana 
Koločaie, Petra Hodka a Martina 
Molnára, vítězů Czech open ve svých 
kategoriích, duatlonistů Martina 

Mikeše, Jana Kubíčka a Báči, vítězů 
Českého poháru družstev, nohejbalis−
tů Jana  Vankeho a  Tomáše 
Zrzaveckého, mistrů ČR v kategorii 
žáků,  nohejbalistek Kateřiny 
Vejdovské, členky družstva, které 
získalo titul v nohejbalu, Barbory 
Králíkové, stříbrné na MS či družstva 
nohejbalu žen ve trojicích, které 
získalo celkem 13 titulů v ČR ve všech 
disciplínách a 7 titulů přeborníků ČR. 
Dále šermíři Václav Němeček, mistr 
republiky a Kamila Valhová, 41. na 
MS kadetů v USA, duatlonista Jan 
Kubíček, člen bronzového družstva 
na MS v juniorů a 6. v jednotlivcích, 
kanoista Martin Buchtel, juniorský 
mistr republiky a reprezentant, či 
tenistka Klára Zrůstová, mistryně 
republiky v deblu.
Tento výčet by mohl pokračovat dále, 
protože o talenty ve Varech opravdu 
není nouze.

Na Plese sportovců převzali ocenění 
dále, tentokrát z rukou přednosty 
okresního úřadu, další význační 
sportovci. Například Petra Šípová, 
členka bronzového družstva na MS v 
duatlonu juniorek, Petr Novák, mistr 
republiky v klasickém lyžování 

staršího dorostu a člen juniorské 
reprezentace, Martina Moravčíková, 
dvojnásobná mistryně ČR v plavání, 
Andrea Pillerová, mistryně ČR 
vodních záchranářů, Martin Smolík, 
triatonista, který nás reprezentoval     
v světově proslulém závodu Ironman 
na Havaji, Martin Mikeš, bronzový 
na ME do 23 let v duatlonu či družstvo 
starších dorostenek Basketbalového 
klubu Lokomotiva.

Pro cenu si došli také nejúspěšnější 
trenéři − Jan Novák, běžecké lyžová−
ní, Josef Primus, basketbal a Kristina 
Moudrá, lehká atletika.
Zvláštní cenou bylo oceněno celoži−
votní houževnaté trenérské úsilí člena 
AC Start Miroslava Kitzbergera a 
záchrana životů, za kterou si na 
pódium přišli pro cenu členové Vodní 
záchranné služby Adéla Dvořáková a 
Jaroslav Bouša.

Vyhlášeni byli také nejúspěšnější 
sportovci okresu 20. století: basketba−
listka Zdena Mottlová, hokejista 
Václav Šinágl, fotbalista Jiří 
Feureisl, boxer Josef Chovanec, 
cyklista Antonín Bartoníček, lyžař 
Rudolf Höhnl a atlet Josef Šilhavý.

oddělení školství a tělovýchovy OLKV

• Romské kulturně−společenské 
centrum
bylo slavnostně otevřeno 20. března na 
adrese Západní 63 (stanice autobusu 
Stadion Závodu míru) za účasti 
zástupců romských sdružení, města 
Karlovy Vary a britského velvyslanec−
tví. Město do projektu centra přináší 
rekonstruované prostory a provoz 
hodlá v letošním roce dotovat částkou 
přes tři sta tisíc korun. Steven 
O'Connor, pracovník britské amba−
sády, přislíbil pomoc při nákupu 
výpočetní techniky pro potřeby centra.
• Prodej 3% akcií Becherovky
schválilo zastupitelstvo města. 12.823 
kusů akcií společnosti Jan Becher  
Karlovarská Becherovka bude 
prodáno za cenu minimálně 5.250 
korun za kus. Tím do městské poklad−
ny přibude přes 67 miliónů Kč. 
Finanční analýza uvádí, že tříprocent−
ní podíl nedával městu žádné možnosti 
řídit rozhodování valné hromady 
společnosti a dividendové příjmy        
z těchto akcií činily pouze několik 
desítek tisíc ročně. Cena jedné akcie   
v RM systému je okolo 1.200 korun, 
avšak jejich likvidita je prakticky 
nulová. Výhodná cena, kterou město 
za akcie dostane, souvisí s privatizač−
ními podmínkami, stanovenými 
vládou.
• Město vstoupilo do sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů 
v České republice (SVOL). Členství   
v SVOL je přínosem hned z několika 
důvodů: zlevní pojištění městských 
lesů a zprostředkuje výměnu poznatků 

a nových odborných informací, jak 
lesnických, tak například o poskytova−
ných dotacích a rozvojových progra−
mech. Výše členského příspěvku činí 
devět tisíc korun ročně.
• Změna územního plánu
týkající se napojení plánované části 
průtahu na městské komunikace byla 
přijata zastupitelstvem na jeho 
březnovém jednání. Napojení na 
průtah mělo původně vést v trase 
současné Plynárenské lávky. Nový 
projekt počítá s přemostěním Ohře o 
několik set metrů výše proti proudu, 
přes Tuhnický meandr. Toto řešení 
ušetří při stavbě průtahu a souvisejí−
cích pracích řádově desítky miliónů 
korun.
• Sympozium o pohybu pracovních 
sil
se konalo v karlovarském sanatoriu 
Thermal ve dnech 2. a 3. dubna. 
Předmětem jednání byla problematika 
přechodných období po vstupu České 
republiky do Evropské unie, která 
navrhuje opatření, podle nichž by 
pracovníci z nově přistupujících zemí 
neměli mít po přechodnou dobu právo 
ucházet se volně o práci kdekoliv        
v Unii. Organizátor sympozia sezval 
jak zástupce německého a českého 
příhraničí, tak i centrálních orgánů 
obou států. O zkušenostech s volným 
pohybem pracovních sil po začlenění 
do Unie referovali zástupci Francie 
jako zakládající země a Španělska, 
které k Unii přistoupilo v roce 1986 
spolu s Portugalskem.
• Evropský šampionát v billiardu 

se v Karlových Varech konal ve dnech 
1. až 9. dubna. Zúčastnili se jej hráči    
z více jak tří desítek evropských zemí, 
mezi nimi i handicapovaní. Turnaj, 
jehož hlavním dějištěm byl Grand− 
hotel Pupp, proběhl pod záštitou 
primátora města a krajského hejtmana 
JUDr. Josefa Pavla. Výsledky a další 
podrobnosti najdete na internetových 
stránkách http://www.billiardem.cz.
• Velitelem městské policie

bude nejméně do konce letošního roku 
Bc. Marcel Vlasák, dosavadní zástup−
ce velitele. Rozhodla o tom rada města 
na svém jednání dne 12. března.
• Novým vedoucím odboru měst−
ského informačního systému
byl na dobu určitou jmenován Petr 
Bönsch, dosavadní zástupce vedoucí. 
Bývalá vedoucí odboru, ing. Jolana 
Prokešová, odchází na mateřskou 
dovolenou.                          Jan Kopál

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU 2000
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Ve vybavení Romského kulturně společnského centra nechybí ani počítač.
                                                                                                  Foto: Ivan Babej
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Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary
o vytvoření a použití prostředků z “Fondu rozvoje bydlení”

Město Karlovy Vary na základě 
usnesení Zastupitelstva města 
Karlovy Vary ze dne 20. 3. 2001 dle 
ustanovení § 10 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, vydává tuto obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2001

Čl. 1
(1) Město Karlovy Vary v zájmu 
zlepšení úrovně bydlení, životního 
prostředí a vzhledu města zakládá 
"Fond rozvoje bydlení města Karlovy 
Vary" (dále jen "fond", zkratka FRB−
KV), který slouží k opravám bytového 
fondu města a k poskytování půjček na 
zvelebení obytných budov a jejich 
staveb na území města podle dále 
stanovených pravidel a podmínek.
(2) Fond se zakládá na základě 
dohody s Ministerstvem financí ČR. 
Právo disponovat těmito prostředky je 
trvale podmíněno dodržováním 
uvedené dohody s MF ČR a 
u s t anoven ími  t é to  vyh lá šky ,  
popřípadě jejich doplňků a novel.

Čl. 2
Příjmy fondu

(1) Příjmem fondu je:
a) dotace a případná výpomoc ze 
státního rozpočtu,
b) prostředky z rozpočtu města 
Karlovy Vary,
c) příjem ze splátek půjček a úroků,
d) dary a případná výpomoc z prost−  
ředků sponzorů (např. bank, podniků, 
firem apod.),
e) dotace, případná výpomoc z roz− 
počtu okresního úřadu (dále jen OkÚ), 
p o p ř í p a d ě  j i n é h o  ú z e m n í h o  
(regionálního) orgánu,
f) jiný příjem.
(2) Případný přírůstek stavu fondu se 
nestává výnosem (ziskem) města 
Karlovy Vary a musí být beze zbytku 
ponechán fondu k použití podle jeho 
pravidel.

Čl. 3
Výdaje fondu

(1) Prostředky fondu je možno 
používat k opravám a modernizaci 
bytového fondu na území města 
Karlovy Vary a k poskytování půjček 
při nejnižším úroku 4 % a nejdelší 
lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž 
je půjčka poskytnuta subjektům, a to 
podle pravidel dále uvedených.
(2) Adresátem půjčky z fondu podle 
odst. 1 tohoto článku může být pouze 
subjekt, tj. fyzická nebo právnická 
osoba, která vlastní obytné budovy 
nebo jejich stavby na území města, a 
která přijme závazek poskytnutou 
půjčku, podle stanovených a ve 
smlouvě uvedených pravidel ve 
prospěch těchto obytných budov nebo 
jejich staveb použít.

b) Jednotlivé tituly půjček lze 
kumulovat s výhradou půjčky − 
obnova fasády a půjčky − zateplení 
obvodového pláště, které nemohou být 
poskytnuty na jeden objekt. Půjčku 
nelze získat opakovaně na jeden titul u 
jednoho domu.
c) Půjčky lze čerpat pouze do konce 
kalendářního roku, v němž byl zřízen 
příslušný účet. Úroky a jistina se platí 
podle smlouvy o půjčce a splácí se 
rovnoměrně měsíčními splátkami 
(anuitní splátky), počínaje lednem 
roku následujícího po roce, v němž 
byla půjčka poskytnuta.
d) Zvláštní dohodou si může dlužník 
dohodnout rychlejší splácení půjčky.

Dále lze z fondu poskytnout půjčku 
charitativní organizaci, která provádí 
rekonstrukci či modernizaci objektu 
ve městě na obytnou budovu s malo− 
metrážními byty. Lhůta splatnosti je 8 
let, 6 % úrok, horní hranice do 60 tis. 
Kč na 1 byt. Režim splácení je stejný 
jako v odst. 5.

Čl. 4
Výběrové řízení

(1) Osoba, která splňuje podmínky 
dle článku 4 odst. 3 této vyhlášky, 
může získat půjčku z fondu výhradně 
na základě výběrového řízení. 
Výběrová řízení organizuje Magistrát 
města K. Vary (dále jen MM). 
(2) Podmínky výběrového řízení musí 
být vyvěšeny na úřední desce a 
vhodným způsobem zveřejněny v tis− 
ku. Lhůta na podání žádosti k účasti ve 
výběrovém řízení se stanoví od 21 dnů 
do 45 dnů ode dne vyvěšení podmínek 
tohoto výběrového řízení.
(3) Obsah žádostí se stanoví vývěskou 
dle odst. 2 tohoto článku. Žádost musí 

vždy obsahovat:
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě 
statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické 
osoby
c) přesné označení předmětné obytné 
budovy nebo její stavby:
I. adresu, číslo popisné (je−li již vydáno), 
číslo parcely,
II. prohlášení či jiný doklad o vlastnictví 
domu či stavby,
III. stavební povolení či jiný příslušný 
doklad o přípustnosti akce, na níž či        
v jejímž rámci je žádáno o půjčku,
IV. příslušnou projektovou dokumen− 
taci.
a) předběžnou dohodu s dodavatelem 
akce, na niž je žádána půjčka s orientační 
cenou akce, při svépomoci odhad 
nákladů, které při realizaci budou 
doloženy fakturami a účty,
b) přesný popis účelu, na který je půjčka 
nebo půjčky požadovány, při kumulaci 
titulů je třeba popis provést odděleně,
c) předpokládanou lhůtu dokončení 
předmětné akce,
d) požadovanou částku úvěru podle 
tabulek v čl. 3 a způsob jejího výpočtu,
návrh na s tanovení  záruky za  
poskytovanou půjčku ve výši alespoň 
130% předpokládaného úvěru.Vzor 
žádosti je uveden v příloze č.1 této 
vyhlášky.
(4) MM může pro snazší zpracování 
žádosti podle odst. 3 tohoto článku vydat 
závazný formulář, který bude k dispozici 
v den vyhlášení výběrového řízení.
(5) Komise FRB−KV složená ze 2 členů 
finančního výboru, 1 člena komise 
urbanistiky, 2 zaměstnanců odboru 
majetkoprávního a hospodářského a 1 
člena zastupitelstva města na návrh MM 
vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a 
navrhne konkrétní závěr výběrového 
řízení. Konkrétní obsazení komise 

stanoví rada města, která má právo 
změnit navržené složení komise v pří− 
padě zániku některého výboru nebo 
komise.
(6) Výběrové řízení vyhlašuje a o 
výběru rozhoduje zastupitelstvo 
města. Výběrové řízení je ukončeno 
nabídkami k uzavření smluv o 
půjčkách. Výsledek nepodléhá právu 
odvolání se.
(7) O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni uchazeči vyrozuměni 
neprodleně. Vybraní žadatelé jsou 
vyzváni k uzavření smlouvy o 
půjčce.Právo na uzavření smlouvy 
zaniká, pokud se žadatel nedostaví      
k uzavření smlouvy do 30 dnů po 
vyrozumění o výsledku výběrového 
řízení.
(8) Z výše uvedeného důvodu se 
žádost, u které MM zjistí nesprávné 
nebo neúplné údaje, nevrací žadateli   
k přepracování po uplynutí dne 
stanoveného jako poslední k podání 
žádosti o půjčku.

Čl. 5
Smlouva o úvěru

(1) S žadatelem, který splní podmínky 
výběrového řízení a o jehož výběru 
rozhodne zastupitelstvo města (dále 
jen "uživatel") uzavře město Karlovy 
Vary smlouvu o úvěru.
(2) Smlouva musí vždy obsahovat 
ustanovení o:
a) rozsahu, způsobu a podmínkách 
čerpání;
b)  rozsahu a způsobu splácení úvěru;
c) úročení;
d) zajištění pohledávek věřitele;
e) závazcích dlužníka;
f) porušení smlouvy;
g) oprávnění věřitele;
h) smluvní pokutě;
i) doručování;
j) a závěrečná ustanovení.
(3) V souladu s ustanovením článku 5 
odst. 2 písm. d této obecně závazné 
vyhlášky, se uživatel zaváže zajistit 
ú v ě r  r u č i t e l s k o u  s m l o u v o u  
(podmínkou je solidní a solventní 
ručitel), nebo na základě dohody 
dalšími zajišťovacími instrumenty 
(zástavní smlouvou, zajištěním 
závazků převodem práva, zajištění 
postoupením pohledávky).

Čl. 6
Režim čerpání 

prostředků fondu
Město poskytne na základě smlouvy 

o úvěru půjčku na zvláštní účet 
uživatele, který je zřízen dle smlouvy 
mezi uživatelem a bankovním 
ústavem. Smlouva o zřízení účtu u 
bankovního ústavu musí obsahovat 
ustanovení, kterým uživatel (budoucí 
dlužník) neodvolatelně a závazně 
umožní bance informovat město 
(budoucího věřitele) o stavu a 
pohybech na účtu uživatele.

(pokračování na straně 4)

(a) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

název/účel lhůta úrok  horní hranice půjčky 
•Obnova střechy (krytina i 
konstrukce) starší 10 let 3 roky 4%  do 300 tis. Kč na 1dům
•Změna topného média,  
připojení na CZT, zřízení plyn. 
nebo el. topení ve stáv. domě 4 roky 4% do 80 tis. Kč na 1 byt
•Zřízení malé čistírny odpad.
vod ke stávajícímu domu 4 roky 4% do 30 tis. Kč na 1 byt
•Dodatečná izolace domu proti 
spodní vodě + stáří 10 let 3 roky 4% do 75 tis. Kč na 1dům
•Obnova fasády domu včetně 
oplechování u domu 
staršího 10 let 4 roky 4% do 15 tis. Kč na 1 byt
•Zateplení obvodového pláště 
domu staršího 5 let 4 roky 4% do 30 tis. Kč na 1 byt
−včetně výměny oken  do 50 tis. Kč na 1 byt
•Vybudování WC, koupelny 
nebo sprch. koutu v bytě, kde 
dosud není 3 roky 4% do 30 tis. Kč na 1 byt
•Při půdní nebo střešní nástavbě 
bytů rušící ploché střechy 8 let 6% do 150 tis. Kč na 1 byt
•Při vestavbě bytu do půdního 
prostoru 8 let 6% do 105 tis. Kč na 1 byt
•Zřízení malé čistírny odpad. 
vod při nové výstavbě domu 6 let 6 % do 30 tis. Kč na 1 byt
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Koeficient růstu 
nájemného z bytu
Rada města schválila koefici−

ent růstu nájemného z bytu:
podle odst. 3 vyhl. č. 41/1999 

Sb., kterou se novelizuje vyhl. č. 
176/1993 Sb., o nájemném z by− 
tu a úhradě za plnění poskytova−
ná s užíváním bytu.
Pro období

od 1. července 
do 31. prosince 2001
je koeficient inflace stanoven 

ve výši 1,04
(dle Cenového věstníku MF ze dne 
27. února 2001).

Jana Funková, 
zástupce vedoucího odboru 

majetkoprávního a hospodářského

Půjčky z “Fondu 
rozvoje bydlení”
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 vyhlášky 
města Karlovy Vary č. 3/2001 o 
Fondu rozvoje bydlení (dále jen 
FRB) právnickým nebo fyzickým 
osobám, vlastnící obytnou budovu, 
nebo bytovou jednotku na území 
města Karlovy Vary, které přijmou 
závazek poskytnutou půjčku dle 
uzavřené smlouvy použít ve pro−
spěch těchto obytných budov, nebo 
bytů.

Tiskopisy žádostí o půjčku a 
podmínky Obecně závazné vyhláš−
ky o půjčce z FRB, lze získat od    
13. 4. 2001 na informacích v přízemí 
vpravo budovy Magistrátu města 
Karlovy Vary. 

Případné upřesňující informace 
budou poskytnuty u vedoucí 
bytového oddělení odboru majet−
koprávního a hospodářského 
Magistrátu města Karlovy Vary, 
II. patro, tel.: 311 82 68.

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

od pátku 13. dubna do 
pátku 11. května do 

15.00 hod.
Řádně vyplněné žádosti se 

všemi potřebnými doklady se 
přijímají na podatelně Magistrátu 
města Karlovy Vary, Moskevská 
21, zásadně v řádně zalepené 
obálce s označením „Půjčka          
z FRB".

O výsledku výběrového řízení 
budou žadatelé písemně vyrozumě−
ni.

OMaH

Prominutí poplatků
 z prodlení

Zastupitelstvo města schválilo 
prominutí části dluhů všech 
třetích osob (dlužníků) vůči městu 
Karlovy Vary, které vznikly z ná− 
jemních vztahů k bytům ve vlast− 
nictví města Karlovy Vary a které 
jsou tvořeny poplatky z prodlení  
z dlužného nájemného z nájem−
ních vztahů k bytům ve vlastnictví 
města Karlovy Vary a úhrad za 
plnění poskytovaná z užívání 
bytů, a to za současného splnění 
následujících podmínek:
1.Uzavření dohody o splátkách    
v době od 1. 4. do 31. 12. 2001 
mezi dlužníkem a Magistrátem 
města Karlovy Vary prostřednic−
tvím příslušné realitní kanceláře 
formou notářského zápisu. 
Poplatky za vyhotovení notářské−
ho zápisu uhradí dlužník. V této 
dohodě budou započteny poplat−
ky z prodlení do data podpisu 
dohody o splátkách. Jedná se o 
prominutí pouze těch poplatků     
z prodlení, které vzniknou od data 
uzavření dohody o splátkách do 
data úhrady dluhu. V případě, že 
lhůta splátky je delší než 18 
měsíců, je nutno tuto dohodu o 
splátkách schválit ZM . V případě, 
že dlužník poruší dohodu o 
splátkách nebo opětovně neuhradí 
nájemné nebo úhrady za plnění 
poskytovaná z užívání bytů, jsou 
poplatky z prodlení započítány    
v plné výši.
2.Toto prominutí nezahrnuje 
případy, kdy bude o úhradu dluhu 
dlužníka vůči městu K. Vary, 
vzniklého z nájemních vztahů      
k bytům ve vlastnictví města K. 
Vary, vedeno nebo skončeno 
soudní  řízení.
3.Toto prominutí nezahrnuje 
případy, kdy byl využit tzv. 
Generální pardon, a to z důvodu, 
že by došlo k zneužívání těchto 
akcí.
4.Toto prominutí se nevztahuje na 
dluhy vzniklé po datu 1. 4. 2001.

Úklid města
Od 12. dubna začne město dle 

schváleného plánu provádět čištění 
komunikací. Oproti předchozím 
rokům jsme reagovali na připomínky 
občanů, kteří měli oprávněné výhrady 
k tomu, že při systému blokového 
čištění byl v některých částech města, 
zejména v těch okrajových, úklid po 
zimě proveden v již dosti pokročilém 
jaru. Vytvořili jsme nový systém, ve 
kterém bude během čtrnácti dnů po 
zimě a čtrnácti dnů před zimou 
rozhodující měrou město uklizeno. 
Práce na úklidu komunikací budou     
v této době koordinovány s úklidem 
parků a další zeleně. Při tvorbě plánu 
jsme kladli důraz na včasný úklid 
okrajových částí města. Úklid komu−
nikací po zimním období a před zimou 
ukládá vlastníkům komunikací zákon 
o pozemních komunikacích. Při tomto 
se kromě odklizení zbytků posypo−
vých materiálů zajišťuje funkčnost 
odvodnění údržbou vodotečí a ulič−
ních vpustí. Po provedení základního 
úklidu následuje již zaběhlý plán 
blokového čištění.

Větší důraz bude kladen celoročně 
na úklid autobusových zastávek a 
parkovišť. Také pro denní ruční úklid  
jsou pro jednotlivé části města vytvo−
řeny nové plány pochůzek.

Ing. Milan Novák, 
vedoucí odboru dopravy

Správní rada
o.p.s. Infocentrum

Karlovy Vary
vypisuje výběrové řízení
na funkci ředitele

Písemná přihláška musí  
obsahovat:
• předložení profesního životopi−
su vč. dokladu o vzdělání (VŠ 
vzdělání výhodou) 
• aktivní znalost dvou světových 
jazyků (Nj,  Aj)
• písemné zpracování koncepce 
fungování o.p.s. Infocentrum 
Karlovy Vary na období 5 let vč. 
zhodnocení současného stavu
• přihlášky v obálce označené "VŘ 
− o.p.s. Infocentrum" zašlete do 

30. dubna 2001
na adresu:

Sekretariát Správní rady
Jitka Arnoldová

Magistrát města Karlovy Vary
odbor lázeňství, 

kultury a vzdělanosti
Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary
Tel: 017/ 3118 273, 
Fax: 017/3118276

e−mail: olkv_ mm@kvary.cz

Bližší informace  včetně zakláda−
cí listiny o.p.s. Infocentrum si 
vyžádejte tamtéž.

Provoz mateřských škol
v letních měsících 

červenec a srpen 2001
K 29. červnu budou uzavřeny všechny školky.

V době od 2. července do 24. srpna 
zajistí letní provoz 

MŠ Východní a MŠ Dvory.
Od 27. srpna budou opět v provozu všechny MŠ.
V době letního provozu nebudou přijímány děti matek na mateřské 
dovolené, děti rodičů evidovaných na úřadu práce (pokud nepředloží 
nástup do zaměstnání) a děti z jiných obcí (nenavštěvují−li MŠ 
celoročně).

Dokončení ze str. 3

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

(1) Jestliže se při poskytování půjček 
kumulují u jednoho uživatele půjčky   
s rozdílnou dobou splatnosti u téže 
obytné budovy (stavby), použije se při 
uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle 
přání uživatele, zpravidla ta delší.

(2) Skutečnost, že splácení jistiny 
může být ve stanovených případech 
zahájeno později než od ledna roku 
následujícího po roce poskytnutí 
půjčky, nemá prodlužující vliv na 
celkovou dobu splácení poskytnuté 

půjčky.

(3) Půjčka může dosáhnout maximál−
ně 75 % ceny oprav platných v den 
zahájení výběrového řízení.

(4) Systém poskytování půjček 
upravených touto vyhláškou podléhá 
kontrole města − MM − odboru majet−
koprávního a hospodářského, rady, 
zastupitelstva města, Ministerstva 
financí − dodržení účelovosti poskyt−
nutých prostředků.

(5) Část půjčky, nevyčerpaná do 
smluvního termínu, bude po jeho 
uplynutí převedena z účtu uživatele 
zpět na účet fondu.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška byla 
vyhlášena a nabývá účinnosti dnem 

Tímto dnem se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 11/1994 o vytvoření a 
použití prostředků "Fondu rozvoje 
bydlení" schválená zastupitelstvem 
města dne 28. 6. 1994.

Primátor města Karlovy Vary 
JUDr. Josef Pavel

1. náměstek primátora 
města Karlovy Vary 

Mgr. Zdeněk Roubínek

OZV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z "FRB"
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Již třináct let působí v našem městě 
Karlovarské hudební divadlo. Tento 
soubor má jednoho společného 
jmenovatele, uměleckého vedoucího, 
hudebního skladatele a libretistu, 
Libora Baláka. Ten po celou dobu své 
nezávislé divadlo tvrdošíjně vede       
v dobách dobrých i zlých.

Libore, co všechno jsi se svým 
souborem již zažil, kdy a jak vlastně 
Karlovarské hudební divadlo (KHD) 
vzniklo?

Sešli jsme se v roce 1988. Tehdy 
vznikl pěvecký sbor KHD a postupně, 
spontánně se změnil na těleso 
divadelní. Naší premiérou byla 
inscenace rockové opery „V sudu“      
v Divadle Vítězslava Nezvala, která se 
uskutečnila ještě před sametovou 
revolucí.

Po listopadu 1989 jsme se sebrali a 
rozjeli po celé republice. Hráli jsme 
téměř všude, od Aše po Košice. Sbor 
původně sto dvaceti lidí včetně 
hudebníků a techniků se s přípravou 
druhé rockové opery „Neemigranti“ 
z r edukova l  na  č ty ř i  des í tky  
profesionálních členů. Druhá vlna 
zájezdů přinesla obrovský efekt a 
zdánlivou konjunkturu. Čtyřikrát jsme 
zcela vyprodali Karlínské hudební 
divadlo i další scény, povšimla si nás i 
televize. Všechny rockové opery, i ty 
následující, vyšly také na deskách. Ve 
skutečnosti se ale KHD řítilo do 
propasti. Narůstající náklady na 
vystoupení − dopravu, pronájem 
aparatur, ubytování a nemalý tým −
doslova srazily divadlu vaz. Při vší té 
slávě zbyl miliónový dluh, štěstěna se 
odvrátila.

V době, kdy jsme dávali třetí 
r o k o v o u  o p e r u  “ J a n  A m o s  
Komenský”, vznikla v KHD formou 
pokusu a improvizace nová větev  
"představení" − pohádek pro děti. 
Připomeňme letopočet − psaly se roky 
1992−1993, v českém divadelnictví 
vládla všeobecná krize. Vystoupením 
pro děti se tehdy věnoval málokdo.

Jak životaschopná byla tato 
„dětská větev“ KHD?

N a k o n e c  s e  u k á z a l a  j a k o  
nejdůležitější. Situace se dokonale 
obrátila. Dnes tvoří páteř naší činnosti, 

jako koníčka pak produkujeme větší 
představení. Letos v prosinci 
předvedeme karlovarské veřejnosti 
naši pátou rockovou operu „Karel IV.“

V letech 1993−2000 odehrálo KHD 
v  t u z e m s k u  i  v  z a h r a n i č í  
nepředstavitelné dva tisíce inscenací. 
V současné době máme tři soubory, 
které hraj í  měsíčně přes s to 
představení.

Na jednu stranu se může zdát, že se 
jedná o obrovskou konjunkturu 
popularity, že zažíváme tvůrčí a 
ekonomický růst. Druhou stranou 
mince je fakt, že soubor jezdí na 
zájezdy ve třech ojetých vozech, které 
pomalu dosluhují, zkouší jen díky 
pochopení a podpoře města v pros− 
torách Divadla dětí (dříve známého 
jako Divadlo Kapsa), honoráře umělců 
jsou vzhledem k jejich neuvěřitelnému 
vytížení smutně nízké, veškerý zisk 
padne na hudební nahrávky pro nová 
představení, kostýmy, scénu, prog− 
ramy a plakáty, telefony, poštovné...

Karlovarské hudební divadlo je 
státem nedotovaný soubor. Velice si 
ceníme pozitivního přístupu města, 
které nás v letošním roce podporuje 
částkou jednoho sta tisíc korun, avšak 
vzhledem k rozsahu naší činnosti je 
tato podpora stále nedostatečná. 
Prezentujeme Karlovy Vary ve všech 
větších městech a obcích České 
republiky, naše jméno stojí na tisících 
plakátovacích ploch každý měsíc, naše 
představení shlédnou měsíčně tisíce 
diváků, jak dětí, tak i jejich rodičů.

Jestlipak to není tím, že svou 
činnost dostatečně neprezentujete 
právě v Karlových Varech?

To určitě ne. Účinkujeme snad ve 
všech existujících školkách v okolí. 
Nevynecháváme ani nejmenší, 
připadalo by nám nespravedlivé, aby 
některé děti měly smůlu jenom proto, 
že nechodí do školky ve větším městě. 
Je pravda, že tato vystoupení někdy 
nepokryjí ani svoje náklady, vlastně je 
dotujeme z těch větších.

A přímo v Karlových Varech?
Maminky by vám mohly vyprávět. 

Každou neděli hrajeme od tří hodin 
odpoledne pro děti z Karlových Varů a 
okolí v Divadle dětí. Již od února  

máme plno. Každý měsíc také 
pořádáme doprovodné akce − pozor 
děti a rodiče, právě se blíží 
kuličkiáda! Ani o prázdninách na 
m l a d é  a  n e j m l a d š í  d i v á k y  
nezapomínáme. Vrcholí přípravy 
dramaturgie letošní Letní scény 
Divadla dětí pod mostem. A tady je 
místo pro veliké “Hurá!” −  po letech 
začínají být naši partneři a sponzoři k 
této scéně shovívavější, a tak budeme 
v provozu nejen o festivalu. Chceme 
po celý zbytek léta hrát každý den ve 
tři hodiny odpoledne pro děti, které 
zůstaly ve městě nebo sem přijely na 
prázdniny. Osm premiérových 
představení si připraví samy děti.

Říkáš, že divadlo funguje na 
hranici svých možností. Jak by sis 
tedy představoval ideální stav? A s ja− 
kým pocitem hledíš do budoucnosti?

Ideální stav… Divadlo by pro svůj 
plnohodnotný provoz a další rozvoj 
potřebovalo zhruba patnáct miliónů 
ročně. Věřím, že toho stavu také 
jednou dosáhne.

A moje pocity z budoucnosti? 
Dobré. Jde o to vědět, co chceme 
dokázat. A my to víme. Jsme z kosmo− 
politního města s bohatou kulturní 
tradicí a chceme se stát Mezinárodním 
divadlem dětí. Divadlo a hudba spojují 
národy odjakživa. V letošním roce 
hodláme vytvořit česko−slovenskou a 
česko−romskou sekci, v příštím roce 
chceme navázat sérií česko−německou 
a česko−americkou a také položit 
z á k l a d n í  k á m e n  b u d o u c í h o  
Mezinárodního divadla dětí.

Budoucnosti se zkrátka nebojím. 
Náš soubor zažil ve svých dětských 
letech již hodně krizí. Z původních 
120 členů se v nejtěžším roce 1996 

omezil na pouhých šest kmenových 
členů, kterým pomáhalo zhruba 
patnáct lidí z našeho nejbližšího okolí. 
Ti s námi vystupují i nyní a k tomu 
jsme v loňském roce „zlanařili“ na 
dvacet dalších, především mladých 
lidí. Na inscenaci Karla IV. nás bude 
pracovat celkem pětačtyřicet.

A  j e š t ě ,  k d y ž  m l u v í m e  o  
budoucnos t i ,  zveme všechny  
romantické duše, přijďte se s námi těšit 
z krás života v podání snad největšího 
klasika české poezie všech dob. 
Prvního května večer Pod mostem s 
námi zažijte Máchův Máj.

Proč to všechno vlastně děláte? 
Proč se pouštíte do tak nejistého 
podniku, jako je samostatné divadlo a 
ještě právě do představení pro děti?

P r á v ě  d ě t i  j s o u  p u b l i k e m  
nejcitlivějším. Nemůžeme zabránit 
tomu, aby sledovaly telenovely, 
reklamy na prací prášky a akční filmy, 
aby poslouchaly playlisty hit−rádií. 
Chceme jim ale ukázat, že bavit se dá i 
jinak. Jsem šťastný, že se děti i mladí 
lidé začínají zajímat o divadlo nejen 
jako diváci, ale mnoho z nich najde i 
potřebnou odvahu a zkusí hrát s námi. 
Pomalu objevují tu sílu autentického 
zážitku, kterou jim dá živé představení 
či hraní, i když ve skromných 
podmínkách. Doba se snad mění k lep− 
šímu.

Ale lhal bych, kdybych se 
vymlouval jenom na nějaký morální 
princip. Daleko největší pravda je, že 
jsme komedianti a divadlo hrát 
jednoduše musíme.

Prostě nemůžeme jinak.

Jan K.

KARLOVARSKÝ INFORMAÈNÍ MÌSÍÈNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve mìstì

pøináší èasopis

Je příjemné pozorovat projekty, 
které se daří úspěšně realizovat, je 
inspirující sledovat píli a vytrvalost 
všech, kteří Promenádu vydávají.

N e n í  v š a k  j e n  v ý b o r n ý m  
informačním měsíčníkem, který 
nezastupitelně doplňuje služby 
cestovního ruchu ve městě Karlovy 
Vary. Jde jí především o vzájemnou 
komunikaci a realizaci projektů 
podporujících rozvoj lázeňství v na− 
šem městě. Připomeňme sbírku na 
obnovu Městského divadla, projekt 
záchrany lázeňských altánů, či soutěž 
o nejlepší festivalovou výlohu…

Promenáda dnes reprezentuje 
zejména solidnost a preciznost. Může 
tak mnohé inspirovat, neboť dokázala, 
že má smysl vsadit na kvalitu a nebát 
se rozpohybovat stojaté vody a s nimi 
spojenou lhostejnost k našemu okolí.
Za to vše patří Promenádě a zejména 
pak Jitce Kulhánkové naše upřímné 
díky.

Věřme, že nás i v dalších desetiletích 
bude burcovat k větší aktivitě a hlavně 
k vnímání krásy okolo nás. Naše staré 
dobré Vary za to přece stojí.

−red

Promenáda je tu s námi již deset let

Foto: archiv KHD
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15. týden: 11.− 13. dubna

16. týden: 17. − 20. dubna

17. týden: 23. − 27. dubna

Středa: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová,      
Zahradní

Čtvrtek: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělěhradská,         
Jaltská

Pátek: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru 
k rozcestí

Úterý: Olšová Vrata, Hornická, Ke Golfu, Strahovská, Julia Mařáka,      
Josefa Lady

Středa: Pražská, K Letišti, Kapitána Malkovského, Na Hůrkách,             
Gogolova stezka

Čtvrtek: Česká, Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, Šikmá, Hradištní,       
U Brodu

Pátek: Počerny

Pondělí: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní,       
Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, Větrná, Kostelní

Úterý:  Závodu míru, Vančurova
Středa: Nová, Lesní, Jánošíkova, K Linhartu, Skalní, Komenského,          

Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře,         
Strmá

Čtvrtek: Sokolská, Jahodová, Svatošská, U Dětské vesničky, Keřová,      
Horní alej, U Ovčárny, K Přehradě

Pátek: Čankov, Rosnice

18. týden: 30. dubna − 4. května

19. týden: 7. − 11. května

20. týden: 14. − 18. května

Pondělí: Západní, Plzeňská, Studentská
Středa: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Sadová,      

Zahradní
Čtvrtek: Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská,          

Jaltská, nám. M. Horákové
Pátek: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Sokolovská od pivovaru na     

rozcestí

Ponděl: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Pražská, Hynaisova,      
Petřín

Středa: B. Němcové, Švermova, Vrchlického, 5. května, Anglická,        
Rumunská

Čtvrtek: Národní − část, náměstí K. Sabiny, Blahoslavova, Východní,       
Stará Kysibelská, Úvalská, Kollárova

Pátek:  Čertův ostrov− nábř. J. Palacha, Koptova, Čapkova, Foerstrova

Pondělí: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana       
Opletala, Sedlecká, Merklínská

Úterý : Železniční, Sibiřská, Severní, Konečná, náměstí 17. listopadu
Středa: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická, Na Kopečku,             

Rohová, Akademika Běhounka, Zlatá, Tisová
Čtvrtek: Smetanova, Školní, Hlávkova, Družstevní, Kladenská,               

Třešňová
Pátek: Kpt. Jaroše, 1. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, 

K. Kučery, A. Heimana

ROZPIS BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ

Město Karlovy Vary, na základě 
usnesení zastupitelstva města ze dne 
20. 3. 2001 ve smyslu ustanovení § 15 
zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o 
místním poplatku, ve znění pozdějších 
předpisů a dle ustanovení § 10 a § 84 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), vydává tuto obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2001.

Čl. 1 − Předmět poplatku
Tato obecně závazná vyhláška 

stanoví místní poplatek za povolení k 
1vjezdu s motorovým vozidlem  do 

vybraných míst vnitřního lázeňského 
území:
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, 
Petra Velikého, Sadová, Zahradní, 
Zámecký vrch, Pod Jelením skokem, 
Luční vrch, Tržiště, Lázeňská, Stará 
louka, Mírové nám., Mariánská, 
Mariánskolázeňská − část (od Lázní I  
k ul. Nová louka), Divadelní nám., 
nám. Svobody, Vřídelní, Karla IV., I. P. 
Pavlova − část (od hotelu Kolonáda     
k hotelu Thermal), Ondřejská, 
Moravská, Kolmá, Divadelní, Husovo 
nám., Libušina − část (od stanice 
lanové dráhy Imperiál  k  ul .  
Moravská), Tylova, Škroupova, 
Nebozízek, Vyšehradská (dále jen 
„lázeňské území“)

Čl. 2 − Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo 

právnická osoba, které bylo vydáno 
povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst uvede−
ných v Čl. 1.

Čl. 3 − Oznamovací povinnost
Oznamovací povinnost poplatníka 

je splněna  podáním žádosti k povolení 
vjezdu. Od oznamovací povinnosti 
jsou osvobozena vozidla uvedená v Čl. 

6 této vyhlášky.
Čl. 4 − Sazba poplatku

V případě ročního povolení je po 
dohodě s poplatníkem stanoven 
poplatek paušální částkou pro vozidla:
a) taxislužby (nepřenosné) 7.000 Kč
b)právnických a fyzických osob 
jejichž celková hmotnost nepřesahuje 
6.000 kg (přenosné pro max. 4 SPZ) 
7.000 Kč
c) zásobování potravinami a spotřeb−
ním zbožím, jejichž celková hmotnost 
nepřesahuje 3.500 kg (nepřenosné) 
3.000 Kč
d)zásobování potravinami a spotřeb−
ním zbožím, jejichž celková hmotnost 
přesahuje 3.500 kg (nepřenosné) 
7.000 Kč
e) s označením jedné SPZ (vyjma 
vozidel taxislužby) 3.000. Kč
Sazba poplatku za jednorázové 
povolení činí za jedno vozidlo a den 20 
Kč
Čl. 5 − Splatnost a správa poplatku

Poplatek je splatný současně s vy− 
dáním povolení k vjezdu. Správu 
poplatku vykonává Městská policie 
Karlovy Vary.

Čl. 6 − Osvobození a úlevy od 
poplatku

Od poplatku za povolení k vjezdu 
jsou osvobozeny:
(1)Uživatelé vozidel s elektrickým 
pohonem.
(2)Fyzické osoby mající trvalý pobyt 
nebo vlastnící nemovitost v lázeňském 

2území a osoby jim blízké . Od poplat−
ku jsou rovněž osvobozeny osoby, 
které v lázeňském území užívají 
nemovitost ke své hospodářské 
činnosti, nebo osoby, které jsou 
prokazatelně držiteli průkazu ZTP, a 

jejich průvodci.
(3)Uživatelé vozidel s právem před−
nosti v jízdě a vozidel jimi doprováze−
ných.
(4)Uživatelé vozidel městské hromad−
né dopravy (autobusy a viditelně 
označená servisní a pohotovostní 
vozidla).
(5)Uživatelé vozidel prokazatelně 
pověřených Městem Karlovy Vary     
k provádění pracovní činnosti ve 
prospěch města.
(6)Uživatelé vozidel záchranné zdravot−
ní služby, lékařů a pečovatelských 
služeb, Hasičského záchranného sboru 
ČR, Policie ČR, Městské policie 
Karlovy Vary a vozidel města Karlovy 
Vary včetně vozidel rozpočtových a 
příspěvkových organizací města, 
pohřebních služeb, při výkonu své 
činnosti.
(7)Uživatelé vozidel, kteří s nimi 
bezprostředně a prokazatelně odstraňují 
havárii způsobenou živelní pohromou, 
zřícením objektu či jeho části, nebo 
havárii inženýrské sítě.
(8)Uživatelé vozidel účastníků svatby 
pro příjezd a odjezd do obřadní síně     
v ul. Krále Jiřího.
(9)Lázeňští hosté ubytovaní v lázeň−
ském území

a) v den příjezdu a v den odjezdu     
z ubytovacího zařízení;

b) pokud mají zajištěno v lázeňském 
území parkovací místo určené pro 
potřeby hotelu či jiného ubytovacího 
zařízení.
(10)Správce poplatku může na 
písemnou žádost poplatníka z důvodů 
zmírnění nebo odstranění tvrdosti v 
jednotlivých případech poplatky snížit 
nebo prominout rozhodnutím po 
zaplacení příslušného správního 

3poplatku .
Čl. 7 − Kontrola a sankce

(1)Dodržování této vyhlášky jsou 
oprávněni kontrolovat určení zaměst−
nanci Města Karlovy Vary zařazení do 
MM Karlovy Vary a strážníci Městské 
policie Karlovy Vary.
(2)Porušování této vyhlášky se 

4postihuje podle zvláštních předpisů .
Čl. 8 − Zrušující ustanovení

Zrušují se:
Obecně závazná vyhláška města 

Karlovy Vary o dopravním řádu          
v lázeňském území a poplatku za 
povolení k vjezdu č. 13/1993, ve znění 
č. 2/1994, č. 1/1995, č. 1/1997

Čl. 9 − Přechodné ustanovení
Sazby poplatků za povolení vjezdu, 

které byly vyměřeny přede dnem 
nabytí účinnosti této vyhlášky zůstá−
vají v platnosti.

Čl. 10 − Účinnost
Tato vyhláška byla vyhlášena dnem 

vyvěšení na úřední desce a nabývá 
účinnosti dnem 1. 5. 2001.

Primátor města Karlovy Vary:
JUDr. Josef Pavel

Náměstek primátora města Karlovy 
Vary:

Mgr. Zdeněk Roubínek

1) §10 odst. 1 zákona č.565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů
2) §16 Občanského zákoníku
3) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správ−
ních poplatcích vybíraných správními 
orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů
4) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

OZV o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
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ván Bc. Marcel Vlasák. Odpověděl 
nám na otázku, na co se strážníci 
zaměřili v oblasti prevence kriminali−
ty?

Novinkou v naší práci je Program 
interaktivního vzdělávání.

Co je cílem této akce?
Zvyšování právního vědomí 

mládeže formou vzdělávacího cyklu, 
který vedou naši odborně vyškolení 
strážníci. Vzdělávání probíhá ve 
školách a klade si za cíl zapojit žáky 
aktivně do tématicky vedených 
diskusí. Vedle právního názoru na 
každodenní situace zaujímají žáci také 
morální postoje. Ne náhodou se právě 
morálka a náboženství staly základem 
práva.

Na kterou věkovou kategorii se 
zaměřujete?

Mládež a děti, jejichž věk korespon−

duje s věkem trestní odpovědnosti 
nebo se mu přibližuje, tzn. žáci 8. a 9. 
tříd základních škol a studenti prvních 
ročníků škol středních.

V první fázi jsme oslovili pilotní 
školu, která se stane jakýmsi vzorkem 
pro další své obdoby. Docílíme tak 
objektivního pohledu na práci 
„preventistů“ a ostatním školám dáme 
možnost konzultace na pedagogické 
úrovni.

Jak konkrétně chcete mládež 
oslovit?

Pásmem přednášek, lépe řečeno 
diskusních témat, které je rozvrženo 
do šesti základních bloků. Posloupnost 
témat není fixně dána a lze ji volit dle 
aktuální potřeby. Během přednášek 
využívají osvědčené techniky jako 
např. brainstorming, kdy žáci na 
základě modelové situaci shromažďují 

velké množství názorů či zaujímají 
morální postoje k diskutované proble−
matice. Výsledkem je přirozené 
formování názoru jednotlivce.

Po vyčerpání základního bloku 
budou vyškolení strážníci ”preven−  
tisté“ hledat a zpracovávat další 
vhodná témata, jež by plně korespon−
dovala s bezpečnostní situací v našem 
městě.

V budoucnu bychom velice rádi 
uvítali spolupráci se studenty právnic−
kých fakult, kteří by v rámci neplacené 
praxe poskytovali během přednášek 
své právní názory.

Tahle myšlenka vznikla v Karlo−
vých Varech?

Inspirovali jsme se u kolegů v Par− 
dubicích a v Mostě, kde mají v tomto 
směru již první zkušenosti.

Děkuji za informace.             HaKa
Od 1. dubna byl do funkce velitele 

Městské policie Karlovy Vary jmeno−

O způsobu, jakým bude řešen vjezd 
do lázeňského území od 1. května 
tohoto roku, kdy začne platit nová 
obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za povolení vjezdu s motoro−
vým vozidlem do vybraných míst a 
částí města, jsme hovořili s Ing. 
Milanem Novákem, vedoucím 
odboru dopravy magistrátu města.

Můžete nás v úvodu seznámit se 
stávajícím stavem?

Lázeňská část města je v současné 
době neúměrně zatížena vlivem 
dopravy. Tento stav neodpovídá 
nárokům kladeným na toto území, je   
v rozporu se statutem lázeňského 
místa. Také se v této oblasti měnila 
legislativa.

Jakým způsobem jste k tomu 
přistoupili?

Museli jsme nalézt řešení, které 
bude odpovídat platné legislativě a  
bude přijatelné také pro Policii ČR a 
okresní úřad. Tyto instituce se dle 
zákona o provozu na pozemních 
komunikacích společně podílejí na 
stanovení příslušného dopravního 
značení.

Dohodli jsme se, že v lázeňském 
území bude obecné užívání místních 
komunikací omezeno částečnou 
uzavírkou a vymezeno dopravními 
značkami ZÓNA a KONEC ZÓNY.   
V podmínkách rozhodnutí je uvedeno, 
která vozidla a za jakých podmínek 
mohou do této zóny vjíždět.

Samotný vjezd do lázeňského 
území bude zpoplatněn podle obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku 
za povolení vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst a částí 
města. 

Jsou omezena také vozidla, která 
do tohoto území zajíždějí pravidelně?

Zásobování lázeňského území lze 
provádět pouze v době od 6 do 10 
hodin a od 18 do 20 hodin, stavební 
práce v prostoru lázeňského území od 

6 do 20 hodin. Další diference je 
provedena výší místních poplatků za 
povolení k vjezdu. Poplatky jsou 
navrženy v rozdílné výši, která se 
odvíjí např. od účelu vjezdu nebo od 
celkové hmotnosti vozidla.

Jak řidič prokáže oprávněnost 
svého vjezdu?

Oprávněnost výskytu vozidla v lá− 
lázeňském území řidič motorového 
vozidla prokáže příslušným povole−
ním k vjezdu s motorovým vozidlem 
do lázeňského území v Karlových 
Varech nebo u lázeňských hostů 
potvrzením o zajištění parkovacího 
místa (týká se hotelů a ubytovacích 
zařízení lázeňských hostů), mimo den 
přihlášení respektive odhlášení pobytu 
v lázeňském ubytovacím zařízení, kdy 
se prokáží potvrzením o sjednaném 
pobytu. Povolení k vjezdu nebo 
potvrzení o zajištění parkovacího 
místa musí být umístěno textem 
navrch za předním sklem vozidla v le− 
levém dolním rohu, a to na viditelném 
místě.

Kde se povolení k vjezdu a potvrze−
ní o zajištění parkovacího místa 
vydává?
Povolení k vjezdu se bude vydávat na 
Městské policii v Karlových Varech. 
Potvrzení o zajištění parkovacího 
místa pro hotely a ubytovací zařízení 
lázeňských hostů na odboru dopravy.

Které doklady musí mít žadatel       
s sebou?

Povolení k vjezdu může město 
Karlovy Vary vydat jen po předložení 
průkazu totožnosti a níže uvedených 
dokumentů:
• osobám s trvalým pobytem v lá− 
zeňském území − osvědčení o technic−
kém stavu a emisní zkoušce vozidla;
• osobám využívajícím nemovitost 
v lázeňském území − o užívacím 
právu k majetku, osvědčení o technic−
kém stavu vozidla, o emisní zkoušce 
vozidla;

• osobám provádějícím stavební 
činnost v lázeňském území − stavební 
povolení nebo smlouva o provedení 
díla či práce, osvědčení o technickém 
stavu vozidla, o emisní zkoušce 
vozidla;
• provozovatelům taxislužeb − 
koncesní listina, osvědčení o technic−
kém stavu vozidla, o emisní zkoušce 
vozidla;
• osobám pečujícím osobně,  
celodenně a řádně o osoby blízké, 
starší 70 let, které podle vyjádření 
ošetřujícího lékaře potřebují péči 
jiných osob − písemné vyjádření 
ošetřujícího lékaře, osvědčení o 
technickém stavu vozidla, o emisní 
zkoušce vozidla;
• osobám, které mají sídlo nebo 
provozovnu v lázeňském území − o 
užívacím právu k majetku, osvědčení 
o technickém stavu vozidla, o emisní 
zkoušce vozidla.

Platí i v rámci povolenky k vjezdu 
nějaká další omezení?

Na celém území platí maximální 
rychlost jízdy 30 km/h a zákaz stání.
V povolení k vjezdu stanoví vydávají−
cí trasu vjezdu, výjezdu či průjezdu     
v lázeňském území, vyjma vozidel 
pečovatelských služeb či agentur 
domácí péče a vozidel taxislužby. 
Vozidla taxislužby nemohou vjíždět 
na ul. Stará Louka, ul. Tržiště (od 
Morového sloupu po ul. Lázeňská), ul. 
Lázeňská, Mlýnský most.

Jaké druhy povolenek budou 
vydávány?
Povolení k vjezdu se vydává:
• jednorázové, tj. na dobu kratší než 
3 měsíce, povolení pro vozidla 
taxislužby vždy s označením SPZ, pro 
ostatní vozidla s označením SPZ, jen 
pokud je povolení delší než jednoden−
ní (v odůvodněných a výjimečných 
případech lze vydat jednorázové 
povolení k vjezdu i bez označení SPZ, 
např. osobám zajišťujícím konání 

sportovních a kulturních akcí a 
přímým účastníkům těchto akcí);
• roční, které se vydává s označením 
SPZ, nebo přenosné pro max. 4 
vyjmenovaná vozidla. Přenosné 
povolení k vjezdu lze vydat jen na 
základě písemné žádosti. Žadatel 
doloží k žádosti vlastnictví nebo trvalé 
užívání vozidel. SPZ vozidel musí být 
v povolení k vjezdu vyznačeno.

Pamatovali jste také na ubytovací 
zařízení?

Nově je vymezeno povolování 
vjezdu právě pro hotely a ubytovací 
zařízení. Dle předloženého znění 
žádosti budou provozovatelům hotelů 
a ubytovacích zařízení vydávány 
potvrzení o zajištění parkovacího 
místa (s ohledem na počty parkovacích 
míst). Tato potvrzení budou limitovat 
množství vozidel v lázeňské části 
města. Zároveň zjednoduší vydávání 
povolenek pro lázeňské hosty. 
Vydáním přesně vymezeného množ−
ství potvrzení o zajištění parkovacích 
míst dojde k snížení dopravní zátěže 
lázeňského území.

Bude ve vnitřním lázeňském území 
dostatek parkovacích míst?

Bohužel bez výstavby parkovacích 
domů nelze zajistit ve vnitřním 
lázeňském území dostatek parkova−
cích míst. Parkovací kapacity nejsou 
dosud plně využívány na parkovištích 
Galerie umění a Libušině ulici. V pří− 
padě zájmu o tyto lokality by bylo 
možné zavést nepřetržitou službu.

Jak je tomu s platností povolenek 
vydaných vloni na tento kalendářní 
rok?

Povolení k vjezdu vydané v době 
před začátkem uzavírky platí do konce 
doby platnosti těchto povolení k vjez− 
du.

Děkuji za rozhovor.

Hana Kaňovská

Bc. Marcel Vlasák

MĚSTSKÁ POLICIE MLÁDEŽI

OD KVĚTNA DO LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ OPĚT NA POVOLENÍ
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ÚČELOVÉ DOTACE DO SOCIÁLNÍ OBLASTI V R. 2001
POVINNÉ

Centrum domácí péče 50.000
Agentura domácí zdravotní péče HOME CARE 50.000
Agentura domácí péče s křesťanským posláním 50.000
Zdravotní ošetřovatelská péče 50.000

Sdružení karlovarských matek − Mateřské centrum 130.000
Farní charita − Domov pro matku a dítě v tísni 20.000
BC HOBIT s.r.o. 20.000
Studio pro ženy 60.000

Farní charita  Denní stacionář 25.000

Romské občanské sdružení−ROS 225.000
Klub pomoci romům −ROI 40.000

RES VITAE − o.s. 130.000
Dětské informační centrum 72.000
K−Centrum 100.000
CELKEM 1,022.000

NEPOVINNÉ

SPCCH − ONKO klub 4.200
SPCCH − základní org. č. 1 6.300

l.  Domácí péče Kč

2.  Péče o matku a dítě

3. Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany

4. Preventivní a výchovná činnost v oblasti zdravotní a sociální péče róm−
ského etnika

5.  Protidrogová prevence

Rekondiční pobyty Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR − základní organizace 5.250
Svaz tělesně postižených v ČR−okresní výbor 10.800
Společnost slepých a slabozrakých občanů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel 6.300
SPCCH − diabetici, základní organizace 3.600
SPCCH − klub ASTMA 9.000
SPCCH − okresní výbor − děti 13.500
Sdružení zdravotně postižených− smíšená organizace Rybáře 9.000
PROSAZ − klub zdravotně postižené mládeže 9.450
Územní organizace Svazu diabetiků ČR 5.880
SPCCH − Roska 3.570
Sdružení zdravotně postižených − smíšená organizace Stará Role 3.000
(SPCCH − Svaz postižených civilizačními chorobami)

SONS − Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 52.000
Společnost slepých a slabozrakých občanů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel 10.000
Svaz důchodců ČR 20.000
Sdružení zdravotně postižených  OV 50.000
Sdružení zdravotně postižených 31.150
Centrum služeb pro zdravotně postižené 60.000
Tyfloservis 100.000
Český červený kříž 25.000
Tyflocentrum 200.000
CELKEM 638.000

Ostatní

Krajská umělecká 
asociace v roce jedna

Intenzivní výstavní činnost a 
přehraniční spolupráci slibuje pohled 
do programu bývalé Umělecké 
asociace KV 95, která se začátkem 
ledna stala Krajskou uměleckou 
asociací.

Předznamenáním bohaté umělecké 
sezóny bude členská výstava na 
přelomu dubna a května v Galérii       
U dvou čápů na Staré louce, kde se 
svou tvorbou představí i noví členové 
asociace a rovněž několik hostů, kteří 
vystaví především práce v porcelánu a 
keramice.

Novým impulsem pro mezinárodní 
kontakty bylo pro členy asociace 
seznámení s výtvarníky z poměrně 
b l í z k é h o  s a s k é h o  m ě s t a  
Schwarzenbergu, které inspiroval a 
zprostředkoval božídarský starosta 
Ing. jan Horník. Schwarzenberg je 
nevelké, ale velmi příjemné historické 
město a výtvarná enkláva je rovněž 
nepočetná, ale velmi agilní skupina 
sympatických výtvarníků. Jejich 
spiritus agens −Manfred Muller nabídl 
karlovarským participaci na několika 
připravovaných projektech, z nichž 
nejbližší je účast na otevření "Domu 
uměn í "  začá tkem kvě tna  ve  
Schwarzenbergu. Asociace se proto 
letos rozhodla uspořádat svou již 
tradiční akci − Milíře − mezinárodní 
malířskou dílnu v plenéru − ve výhrad−
ní spolupráci s novými saskými 
kolegy. Změnila též i místo konání 
workshopu: letos poprvé na Božím 
Daru, tj. vpodstatě na půli cesty mezi 
Karlovými Vary a Schwarzenbergem. 

Necelá dvacítka českých a saských 
výtvarníků by měla zpracovávat 
hlavní téma dílny − "Paměť krajiny". 
Budou se tedy každý sám a svým 
osobitým pohledem snažit zazname−
nat a znovuobjevit kdysi osídlená a 
polozapomenutá místa božídarského 
Krušnohoří. S výsledky tohoto úsilí se 
budou moci Karlovaráci seznámit na 
prezentační výstavě v karlovarském 
muzeu Zlatý klíč v září a říjnu. Tomu 
ovšem bude předcházet výstava 
spo jená  s  d ruhým ročn íkem 
Aktkontaktu, který asociace pořádá ve 
spolupráci s Karlovarskou oblastí 
Unie výtvarných umělců. O vlastní 
akci se čtenáři dozvědí bližší informa−
ce až aktuálně v dalších číslech tohoto 
listu.

Mgr. Jan Samec

Partnerská města
se představují

Ve čtvrtek dne 3. května od 17.00 
hodin se v Muzeu Zlatý klíč v rámci 
programů Slavnostního zahájení 
lázeňské sezóny uskuteční vernisáž 
výstavy "Partnerská města se předsta−
vují", která potrvá do 10. června. Jejím 
cílem je seznámit občany našeho 
města i jeho návštěvníky s originály 
partnerských smluv s městy Kusatsu   
z Japonska, Carlsbad z Kalifornie, 
Baden−Badenu a Bernkastelu−Kues    
z Německa. Exotické suvenýry navodí 
atmosféru a kulturní zvyky zahranič−
ních partnerů, plakáty a prospekty 
včetně videokazet pak přiblíží ná−
vštěvníkům vzhled našich spřátele−
ných měst. K vidění budou např. kopie 
korunky královny "Horkých prame−

nů" z Kusatsu i vzorky soli z tamních 
sírových pramenů, tradiční japonské 
oblečení včetně dřevěných sandálů, 
ukázky malovaných vějířů či krojova−
né panenky a z Baden−Badenu typické 
suvenýry a mnoho dalších zajímavých 
předmětů.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Jitka Hradílková, vnější vztahy města

Zámecká kolonáda, 
historie místa

Karlovarské muzeum připravilo na 
měsíce květen až červenec ve výstav−
ních sálech domu Zlatý klíč výstavu o 
Zámecké kolonádě. Námět výstavy 
vzešel z faktu, že letos má být v Karlo− 
vých Varech otevřen nový balneolo−
gický komplex Zámeckých lázní. Ten 
změní již téměř sto let navyklou 
podobu srdce lázní v trojúhelníku 
mezi Zámeckou věží, pavilonem 
Zámeckého pramene a trojičným 

sloupem. Výstava ukáže historii 
Zámecké kolonády a jejího okolí z 
pohledu hydrogeologického, archeo−
logického, historického, umělecko−
historického, architektonického a 
balneologického. Návštěvníci výstavy 
uvidí rozsáhlý soubor starých vyobra−
zení a plánů Zámeckého pramene a 
Zámecké kolonády, ukázky hornin z 
prostoru Zámecké skály jakož i 
archeologické nálezy z objektu 
zaniklé městské radnice. Seznámí se 
také s několika nerealizovanými 
projekty Zámecké kolonády. Atrakcí 
budou vzácné stavební plány od 
vídeňského architekta Friedricha 
Ohmanna, podle nichž byla v letech 
1911−1913 vybudována stávající 
secesní kolonáda. V rámci výstavy  
bude vydán speciální sborník vědec−
kých prací o Zámecké kolonádě.

PhDr. Stanislav 
Burachovič, Karlovarské muzeum

Zámecký pramen v roce 1835.                                    Rytina Antona Arrigoniho

POZVÁNKY NA VÝSTAVY
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21. 4. 19.30 8. ročník Plesu zdravotně postižených „Harmonie“
GH Pupp

DIVADLO DAGMAR
Lázeňský dům Tosca

Moravská 8, tel.: 317 81 11
27. 4. 19.30 Z. Šmíd, A. Franková: Hanes a Katarína

DIVADELNÍ STUDIO D 3
Komorní scéna Tosca, Moravská 8, kontakt A. Ratajská, tel. 322 95 65

10. 5. 19.30 Georges Seydeau: Nebožka panina matka
DUHOVÁ PALETA

Sokolovská 35, tel. 344 7021
do 3. 5. Paličkovaná krajka − krajkářky Karlovarska a      

Fotografie ZŠ a ZUŠ Rybáře  
9. 5. Práce studentů Pedagogické fakulty UK Praha

FILMOVÝ KLUB
Kino Drahomíra, Vítězná 52, tel.: 322 91 85

19. 4. 19.30 Monty Python a svatý grál, Velká Británie, 1974
Festivalový víkend 20. − 22. dubna 
20. 4. 17.00 Pravidla moštárny, USA, 1999

19.30 Himaláj, Karavana, Francie, Švýcarsko, 
V. Británie, 1999

22.00 Ghost Dog  Cesta samuraje, USA, 1999
21. 4. 17.00 House! Velká Británie, 1999

19.30 Andělé všehomíra, Island, 1999
22.00 Magnolia, USA, 1999

22. 4. 17.00 Blíženci, Japonsko, 1999
19.30 V zajetí chuti, Francie 1999
22.00 Tanec v temnotách, Dánsko, Francie, Švédsko, 2000

26. 4. 19.30 Aberdeen,Velká Británie,  2000
3. 5.  19.30 Bestie, Polsko, 1978

10. 5. 19.30 Blood Simple, USA
GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8, otevřeno 9.30 − 12 a 13.00 − 17.00
Bilance II − Obrazy a sochy 2. poloviny 20. stol. ze      
sbírek GU K. Vary

24. 4. 19.30 Jaroslav Hutka − koncert české folkové legendy − 
    ve spolupráci s Mírovým klubem Johna Lennona

28. 4. 10.00 − 22.00 Den otevřených dveří  Galerie pro všechny, ve     
spolupráci se ZŠ a ZUŠ Rybáře, ZUŠ A. Dvořáka      
Karlovy Vary a Open Society Fund Praha

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

Pátek, sobota  audiovizuální pořady a pozorování
duben  19.30 květen 20.30 Komety − nositelky neštěstí?
duben  20.30 květen 21.30 Za drahokamy Orionu − pozorování,     

 je−li jasno
KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO

Divadlo dětí (Kapsa), Vítězná 51, kontakt: L. Balák, tel.: 322 00 86
22. 4. 15.00 Pohádka o Bacílkovi
27. 4. 19.00 Literární rozmanitosti  poetický večer  − autorská čtení
28. 4. 19.00 Literární rozmanitosti  prozaický večer − autorská 

čtení
28. 4. 15.00 Pohádky ze zahrádky
1. 5. 19.00 Máchův Máj − Divadlo pod Chebským mostem
6. 5. 15.00 Pohádka o Bacílkovi

12. 5. 10.00 Kuličkiáda −  Šibeniční vrch
13. 5 15.00 Pohádka Kvítek Vítek

KARLOVARSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 322 95 65

Výstava: Ohře  řeka pozoruhodná − 
přírodní a historické zajímavosti kolem toku Ohře

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, info tel.: 323 44 94, představení začínají v 19.30 hod.

12. 4. Hm… originální hudební projekt Marka Doubravy    
(dříve TataBoys) a jeho hudebních přátel

19. 4. Večer Střední průmyslové školy keramické
 v Karlových Varech vernisáž výstavy (3. ročník školní     

soutěže Svět fotografií)
   Studenti SPŠK  umííí… ve světle fotografie, poezie,    

prózy a hudby − klubový večer plný energie
23. 4. Keltská hudba − koncert členů DaD kvintetu, jeho           

hostů a Velmi malého komorního orchestru  Varvary       
Divišové,  v němž zazní skladby kanadské písničkářky      

  Loreeny McKennit, tradicionály a irské lidové písně
29. 4. Kabaret aneb Kabaret? Kabaretiér René (Zdeněk       

Daněk)  eskamotér, žonglér, ekolog, mim, matematik a       
fyzik v jedné osobě Vás provede nevážným večerem           
plným písní J. Ježka, monologů J. Suchého, kouzel,         
tance i pantomimických výjevů, ve kterém účinkují         
DaD kvintet, Lucie Domesová, Jiřina Smutná a Tomáš      
Zámečník. − Nejlepší kabaret konce minulého století      
vytvořený v Karlových Varech!!!

3. 5. Natalika − Natalie Velšmídová a její kapela zpracová−     
vající lidové písně celého světa

5. 5. (Ne)Cena Klubu Paderewski − slavnostní večírek               
s vyhlášením (ne)cen našeho klubu a s mnohými překva       
peními. K tanci a poslechu zahraje (Ne)Kozatay −       
tentokrát Beatlesay

12. 5. 17.00 Tady a teď− vernisáž výstavy fotografie z mezinárodní      
ho workshopu pořádaného Krajskou uměleckou       
asociací K. Vary, Galerií G4 (Cheb) a oborem fotografie 
Střední průmyslové školy v Plauen

19.30 Bílá nemoc  − „Správnej doktor musí bejt pořádnej          
rocker“ koncert známé pražské kapely složené z lékařů,      
kteří od folkových začátků (Bonsai), postoupili přes         
folkrock až k bigbítu

14. 5. Chesed −  židovská hudba v podání čtyřčlenné pražské        
skupiny (vokály, kytara, housle)

MALÁ GALERIE
ZŠ A. Dvořáka, Kollárova 17, tel. 322 32 40

do 25. 5. Výstava prací dětí mateřských škol
28. 4. Den otevřených dveří

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel. 322 38 88

Otevřeno středa až neděle 9−12 a 13−17 hod.
Výstavy: 
do 22. 4. Vlastimil Třešňák − obrazy známého českého hudební     

ka, spisovatele
od 4. 5. Zámecká kolonáda  historie místa − historie a součas         

nost Zámeckého pramene a Zámecké kolonády do 15.7.
od 4. 5.    Partnerská města Karlových Varů se představují −        

do 10. 6.
25. 4. 18.00 Relikviář svatého Maura − PhDr. Alena Černá a            

restaurátor Andrej Šumbera
ZUŠ A. DVOŘÁKA

Šmeralova 32, 360 06 Karlovy Vary, tel. 356 82 22
30. 4. 19.00 Zahajovací koncert "Festivalu mladých umělců" −        

Lázně III, Dvořákova síň
1. 5. 19.00 Prvomájový koncert v rámci "Festivalu" −          

Koncertní sál LH Imperial
2. 5. 19.00 Závěrečný koncert festivalu − Koncertní sál ZUŠ A.        

Dvořáka 
Změna programu vyhrazena                            Jitka Arnoldová

KULTURNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM
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 města Karlovy Vary, 
Moskevská 21
IČ: 25 46 57

vychází 11x ročně, vždy desátého  dne v měsíci

Sazba: Radek Kletečka

 

radniční  listy
KA RLOVARSKÉ

ATLETIKA
AC START Západní 1781, tel.: 322 25 89

15. 5. 8.00  Stadion AC Start  Pohár primátora K. Vary, střední školy       
okresu K. Vary

12. 5. 10.00 Oblastní přebor družstev karlovarského a plzeňského kraje    
v atletice, mládež ( žactvo  junioři)

19. 5. 10.00 II. liga mužů a žen, stadion AC Start
ATLETICKÝ KLUB DĚTÍ RŮŽOVÝ VRCH
ZŠ Krušnohorská 11, kontakt: Jaroslav Vébr

27. 4. 15.00  první veřejné kontrolní závody, mohou se účastnit všechny      
děti z Karlových Varů

2. 5. 15.00 druhé pokračování veřejných kontrolních závodů
9. 5. 15.00 třetí pokračování veřejných kontrolních hávodů

HOKEJ, BRUSLENÍ
Zimní stadion, Dolní Kamenná ul., HC Becherovka, tel.: 344 91 74

JEZDECTVÍ
areál ve Starorolské ulici

28. − 29. 4. Drezurní závody
KANOISTIKA

1. 5. Tam a zpátky − řeka Ohře: K.Vary−Loket a zpět
MALÝ FOTBAL

hala AC Start, Západní ul.,tel.: 322 25 89,
30. 4. 16.00 Liga AC START − dle rozlosování a dále každé následující     

pondělí až do konce června
KOŠÍKOVÁ

BK Lokomotiva, Jízdárenská l, tel.: 322 81 91, 322 50 18
21. 4. 17.00 II. liga žen Lokomotiva K. Vary  − Universita Brno
22. 4. 11.00 II. liga žen Lokomotiva K. Vary  − Universita Olomouc
28. 4. 17.00 Extraliga starších dorostenek 

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

21.4. 8.00  − 16.00 hod. turnaj nevidomých kuželkářů v rámci ČR
28.4. 9.00 −16.00 hod. Mistrovství okresu v kategorii ženy, juniorky a      

           mládež

Od 1. dubna je pro veřejnost otevřeno hřiště při ZŠ
 denně od 15.00 hod. do 19.00 hod.

Od 7. 4. po ukončení baráže se žádné sportovní akce konat nebudou.

LYŽOVÁNÍ
Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary, Ing. Petr Mach, 

Jitka Salajková, tel.: 358 62 29
13. 5. 11.00 Boží Dar − Po stopách Karlova běhu  MTB,  

start hromadně, tratě 55 km, 36 km, 20 km, 6 km, 1,5 km
12. 5. Prezentace − Obecní úřad Boží Dar 15.00 − 18.00 
13. 5. Prezentace − Obecní úřad Boží Dar 8.00 − 10.30

NOHEJBAL
Sportovní klub LIAPOR Karlovy Vary − Doubí

U Brodu 47, kontakt: Vladimír Hlavatý, tel.: 32 233 07
28. 4. 14.00 Karlovy Vary − Počerady Louny
29. 4. 13.00 Karlovy Vary − Loko Praha

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
TJ Slovan, kontakt: J. Sieglová, tel.: 477 18, 321 22 50

7. 5. 17.00 Okresní přebory ve sportovní gymnastice žen, malá     
tělocvična Střední pedagogické školy Karlovy Vary

STOLNÍ TENIS
24. 4. 8.00 Přebor středních škol ve stolním tenise, všechny     

střední školy okresu K. Vary, tělocvična AC Start
TENIS

TK Lokomotiva, Brigádníků 18, kontakt: Jaroslav Kolář tel. 323 35 88
19. − 20. 4. 16.30 − 18.30 − zápis do tenisové školky
21. 4. 9.00 − klubový kontrolní turnaj dospělí − registrovaní
22. 4. 9.00 − klubový kontrolní turnaj mládeže  registrované

 28. 4. − 30. 6. 9.00 − mistrovské utkání družstev registrovaných
 29. 4. − 24. 6. 14.00 − nemistrovská soutěž družstev neregistrovaných
 9. 5. − 11. 5. 15.00 − okresní přebor jednotlivců  mladší žactvo LOKO    

dorost TCG
 12. 5. − 14. 5. 9.00 − okresní přebor jednotlivců  dospělí TCG st. žactvo 

Ostrov
12. 5. 9.00 − jpd, 15.00 hod turnaj místních železničářů

Změna programu vyhrazena                                    Anna Procházková

Euro − optikaEuro − optika

KOMPLEXNÍ SLUŽBY OÈNÍ OPTIKY:
- vyšetøení zrakové ostrosti

- smluvní partnerství se zdravotními pojiš•ovnami
- velký výbìr obrub a znaèkových skel

Pod Tvrzí 2 - Vítìzná
Karlovy Vary

tel.: 017/322 83 98
po-pá 8-12  13-17

Poliklinika II, Krymská 2
Karlovy Vary

po-èt 8-12  13-16
pá  8-12

POSKYTUJEME PÙJÈKY
• zamìstnanecké pùjèky od 20.000 do 200.000 Kè bez ruèitele
• podnikatelské pùjèky do 2,500.000 bez ruèitele
• 60 % nenávratné pùèky na bydlení
• bezúroèné pùjèky na bydlení

V pøípadì zájmu nás kontaktujte na tel.: 431 62, 0602 127 625 p. Prùšová
Informace o tìchto programech poskytujeme:

každou nedìli od 17.00 hod. v salonku restaurace "U Prùšù"

PRODEJ DOMÙ
Zastupitelstvo mìsta schválilo na 
svém bøeznovém jednání prodej 
tìchto nemovitostí:

Foersterova 1243/20
Gagarinova 509/19
Gagarinova 510/21
Gagarinova 511/23
K Linhartu 180/10

EPT L ÁÁ RK ES NR SA KV ÁO  L A

R .SA .K

K YA RR ALO V VY

N E J N I Ž Š Í    C E N Y
u zasklívání lodžií

bezrámový, posuvný systém
z bezpečnostních skel

Kontakt na výrobce:
Balkonsystem, s.r.o., K. Hart

Tel.: 017/322 01 70, 0606 249 512
S tímto inzerátem sleva 3%

CERTIFIKOVÁNO

Svatební obøady
Rada mìsta schválila termíny 
svatebních obøadù na II. pololetí 
roku 2001 následovnì:

èervenec: 14., 21. a 28.
srpen: 4., 11., 18. a 25.
záøí: 1., 8., 15. a 22.
øíjen: 6. a 20.
listopad: 10. a 24.
prosinec: 8. a 15.

Další jednání
zastupitelstva mìsta

se koná
v úterý 24. dubna

v Imperiálu
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