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Těmito třemi slovy by se stručně
nechal charakterizovat obsah a
důvody vzniku nové vyhlášky o
pravidlech pohybu psů ve městě,
kterou schválilo v říjnu zastupitelstvo
města. O podrobnostech jsme hovořili
s vedoucím odboru životního prostředí
magistrátu .

Chov psů ve městech se neustále
rozšiřuje, čímž zákonitě přibývají i
problémy, které je potřeba řešit tak,
aby se soužití psa a člověka stalo
pokud možno bezproblémovou
záležitostí. Tyto otázky nabyly v prů−
běhu posledních let tak na intenzitě, že
se jimi zabývá i vláda. Zatím se však
nepodařilo najít kompromis a schválit
příslušný zákon. Z tohoto důvodu je na
obcích, aby si na svém území samy
stanovily jasná pravidla. Nad jejich
dodržováním bude bdít i městská
policie.

Zatímco dosud musel mít majitel
svého psa na vodítku pouze ve vnitř−
ním lázeňském území, nově je lokali−
zace rozšířena na veškerá veřejně
přístupná prostranství i další veřejně
přístupná místa.

Ing. Stanislavem Průšou
Z jakého důvodu byla vyhláška

vytvořena?

Jaké jsou tedy povinnosti majitelů
psů?

Tedy prakticky na celém území
města?

Ano. Veřejným prostranstvím
vyhláška rozumí náměstí, ulice,
chodníky, tržiště a další prostory
přístupné každému bez omezení. Další
veřejně přístupná místa jsou všechny
lokality, kam má přístup více lidí, tj.
provozovny, kulturní a sportovní
zařízení, kolonády, ale i veřejně
prospěšná zařízení jako jsou autobuso−
vé zastávky, telefonní budky aj.

Naší snahou bylo povýšit ochranu
všech občanů nad zájmy vymezené
skupiny vlastníků psů.

Evidenční známky byly vydány cca
3.700 psům. Odhaduje se, že zhruba
polovina vlastníků své psy vůbec do
evidence nepřihlásila. Magistrát tak
přichází každoročně o poplatky ve
výši zhruba 1,5 mil. korun. Z tohoto
důvodu musí nově dle vyhlášky každý
majitel psa kdykoliv okamžitě při
kontrole předložit registrační známku.
Její platnost budou prověřovat
strážníci městské policie. Za neproká−
zání se známkou hrozí pokuta až do
výše 30.000 Kč, což je běžná taxa při
jakémkoliv porušení kterékoliv
vyhlášky obce v samostatné působ−
nosti.

Pouze v případě, že jej doprovází
nezletilá osoba. Děti mladší 15 let

Kolik psů je ve městě evidováno?

Musí mít pes na procházce také
ochranný košík?

nelze podle přestupkového zákona
postihnout za následky, které by
mohly svým nezodpovědným
jednáním způsobit, proto jsme chtěli
předejít nepříjemnostem. Dítě často
psa nezvládá, mohl by se mu vytrh−
nout a s košíkem je rozhodně méně
nebezpečný.

Povinnost uklízet psí exkrementy
měli majitelé psů již dříve. Ukládají
ji totiž vyšší právní normy, např.
zákon č. 124/1993 Sb., o přestupcích
ve znění dalších předpisů. V tomto
případě konkrétně § 47 citovaného
zákona.

Nová vyhláška z nich tuto samo−
zřejmost nesnímá. Ve vnitřním
lázeňském území má Správa lázeň−
ských parků za sebou zkušební
provoz vysavače na psí exkrementy.
Příliš se ale neosvědčil. Při jeho
chodu se do ovzduší dostává nepří−
jemný zápach.

Tento poplatek je v systému
financování místní daní stejně, jako
např. daň z nemovitosti. Pes je
majetek stejně jako dům, auto či
zahrada. Nelze se tedy domnívat, že
majiteli psa vzniká po uhrazení
poplatku právo na péči města o
problémy, které vzniknou neuváže−

Jak je tomu s udržování čistoty?

Z jakého důvodu je chov psů
zpoplatněn?

ným pořízením psa, kdy majitel není
ochoten nést starosti s tím spojené.

Obec financuje úklid komunikací,
po nichž bychom nemohli projít, aniž
bychom si neznečistili obuv psími
výkaly, dále provoz útulku pro psy,
který stojí město denně ročně 600 tis.
Kč. Všechny tyto náklady poplatek ze
psů nikdy nemá šanci pokrýt, proto
jsou vždy dotovány z prostředků
města. Stát navíc hradí léčbu lidí
pokousaných psy.

Ostatně vybírání poplatků ze psů
není záležitostí ani výhradně českou,
ani novodobou. V našich zemích je
vybírán již od roku 1867.

Pro majitele psů možná, ale ti by si
měli ještě před pořízením psa uvědo−
mit, zda mu mohou nabídnout vhodný
prostor k životu. Pes odedávna patřil
k člověku a hlídal jeho dům na dvoře či
v zahradě, tedy na místech, která
patřila majiteli a mohla nabízet
dostatečnou volnost a pohyb. To
rozhodně není splněno v panelových
d o m e c h n a p ř e d m ě s t í c h a n i
„činžácích“ v centru. Vyhláška
žádném případě neomezuje pohyb psů
po soukromých pozemcích. Bylo by
dobré vrátit psu jeho dávné teritorium.

Nejsou podmínky nové vyhlášky
pro „pejskaře“ příliš tvrdé?

BEZPEČNOST, ČISTOTA, IDENTIFIKACE

Pokračování na str. 2

Mlýnskou kolonádu zdobí opravené sochy dvanácti měsíců                                                          Foto: Ing. Milan Zukal
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Město Karlovy Vary, na základě
usnesení zastupitelstva města ze dne
2001, dle ustanovení § 10 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, vydává tuto
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2001:

Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen vyhláška):
(1) ukládá povinnosti :
a) k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku;
b)k ochraně životního prostředí;
c) k zajištění udržování čistoty a
veřejného pořádku na veřejném
prostranství, místech veřejně přístup−
ných, veřejně prospěšném zařízení a
veřejné zeleni;
(2) se nevztahuje na honební pozemky,
kde se uplatňování práv a povinností
osoby doprovázející psa řídí zvláštním
předpisem .

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

Je fyzická osoba nebo právnická
osoba, která je evidována jako majitel
psa.

Je vlastník sám, pokud v daném čase
psa doprovází, nebo osoby, které tak
činí s jeho souhlasem.

Volný pohyb psa bez přímého
dohledu vlastníka nebo doprovázející
osoby.

Souhrn pravidel chování na veřej−
nosti, vycházející z právních norem i
norem morálních a společenských,
jejichž zachování je podle obecného
přesvědčení v určitém místě a čase

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

(1) Vlastníkem

(2) Doprovázející osobou

(3) Volným pobíhání psa

(4) Veřejným pořádkem

1)

2)

nutnou podmínkou spořádaného
společenského soužití.

Všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.

Každé místo, kam má přístup více
lidí, přičemž nemusí být bez omezení
přístupné komukoliv a kdykoliv; stačí,
je−li přístupné např. během provozní
doby, zejména provozovny pro
hostinskou nebo obchodní činnost,
kulturní a sportovní zařízení, koloná−
dy.

Zařízení veřejně přístupná, určená
pro veřejné použití ke konkrétnímu
účelu, zejména autobusové zastávky,
telefonní budky.

Travnaté plochy, které jsou přístup−
né každému bez omezení, včetně těch
ploch, které byly původně jako
travnaté plochy určeny a u nichž došlo
k jejich částečnému nebo úplnému
zničení. Dále plochy zatravněné i
nezatravněné půdy nacházející se pod
stromy a keři rostoucími jednotlivě i
ve skupinách (včetně těchto dřevin).
Jedná se zejména o parky, sady, uliční
zeleň, zelené refýže, remízky, trávní−
ky, stromořadí, jednotlivě rostoucí
stromy a keře, květinové výsadby,
mobilní zeleň.

(1) Je zakázáno nechat volně pobíhat
psy na veřejném prostranství. Na
místech veřejně přístupných je
zakázáno nechat volně pobíhat psy
v době, kdy jsou tato místa přístupná
veřejnosti, např. během provozní
doby.
(2) Doprovázející osoba je povinna na
veřejném prostranství a na místech
veřejně přístupných zabezpečit psa
vedením na vodítku tak, aby neobtěžo−

(5) Veřejným prostranstvím

(6) Místem veřejně přístupným

(7) Veřejně prospěšným zařízením

(8) Veřejnou zelení

Čl. 3
Pohyb psů

3)

val jiné osoby, neohrožoval jejich
život, zdraví nebo majetek.
(3) Pokud je doprovázející osoba
osobou nezletilou, je vlastník povinen
opatřit psa nasazeným košíkem.
(4) Doprovázející osoba je povinna
neprodleně odstranit znečištění
způsobené psem na veřejném pro−
stranství a na místech veřejně přístup−
ných.
(5) Je zakázáno vodit psy na pískoviš−
tě.
(6) Je zakázáno vodit psy na místa
označená zákazovou značkou umístě−
nou Magistrátem města Karlovy Vary.
(7) Každý vlastník psa po splnění
ohlašovací povinnosti podle zvlášt−
ních předpisů obdrží bezplatně
evidenční známku pro psa. Vlastník
psa je povinen zajistit, aby pes známku
nosil, nebo aby ji na požádání opráv−
něného kontrolního orgánu podle čl. 4
této vyhlášky doprovázející osoba psa
mohla ihned předložit. Tato známka je
nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o
psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo
odcizení této známky je vlastník
povinen nahlásit Magistrátu města
Karlovy Vary, odboru financí a
ekonomiky do 5 dnů.

(1) Dodržování této vyhlášky jsou
oprávněni kontrolovat příslušníci
Policie ČR, strážníci Městské policie
Karlovy Vary a dále určení zaměstnan−
ci Magistrátu města Karlovy Vary.
(2) Porušování této vyhlášky se
postihuje podle zvláštních předpisů .

Tato vyhláška byla vyhlášena dne
31. 10. 2001a nabývá účinnosti dnem
16. 11. 2001

1. náměstek
primátora města Karlovy Vary

4)

5)

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Čl. 5
Účinnost

Mgr. Zdeněk Roubínek

Náměstek
primátora města Karlovy Vary

Ing. Vojtěch Plachý

1)

2)

3)

4)

5)

§10 odst. b) a d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích

§21 odst. b) a c) zákona č. 23/1962 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

§34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

§2 a §10 zákona č. 565/1990 Sb., o
místním poplatku, ve znění pozdějších
předpisů

§46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a
§58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

V zářijovém čísle Radničních listů
byla otištěna obecně závazná vyhláška
města Karlovy Vary č. 7/2001, o
použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 2002 pro celé
správní území města Karlovy Vary, tj.
k. ú. Karlovy Vary, Tuhnice, Rybáře,
Bohatice, Drahovice, Dvory, Doubí,
Tašovice, Stará Role, Počerny,
Rosnice, Čankov, Sedlec, Olšová
Vrata a Cihelny.

Vzhledem k četným dotazům
občanů uveřejňujeme několik všeo−
becných informací.

Jak je uvedeno v úvodním ustanove−
ní vyhlášky, správu daně provádí
příslušný správce daně, kterým je
Finanční úřad Karlovy Vary. Z toho

vyplývá, že předepsaný tiskopis
„PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí“
včetně pokynů k jeho vyplnění si
poplatník může vyzvednout v podatel−
ně (přízemí) Finančního úřadu
v Karlových Varech − Tuhnicích,
Západní ulici, v pondělí a středu od
8.00 do 17.00 hodin, v úterý, čtvrtek a
pátek od 8.00 do 11.30 hodin a od
12.00 do 15.30 hodin. Pokyny podrob−
ně a srozumitelně vysvětlují, co jsou
nemovitosti, kdo má daňovou povin−
nost podle zákona č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí, ve znění pozděj−
ších předpisů i jak postupovat při
výpočtu a plnění této daňové povin−
nosti.

Vasilie Koubová,
odbor financí a ekonomiky

DAŇ Z NEMOVITOSTI
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Patří k rodinnému domu, v paneláku
většinou strádá. Jsme zde často
b o h u ž e l s v ě d k y m j . i t z v.
„samovenčení psů“, kdy je jejich
majitelé vypustí z domu bez dozoru.
Takto vznikají celé psí smečky, které
představují nebezpečí pro děti hrající
si na svých hřištích.

Vždycky záleží na úhlu pohledu, ze
kterého se na danou tématiku díváme.
Pes stejně jako i sám člověk má řadu
různých tváří. O jejich vzájemném
soužití bylo již napsáno a řečeno
mnoho. Známe všichni příběhy, kde
pes vystupuje jako zachránce života,
kdy je jediným společníkem osamě−
lým či nemocným lidem. Působí jako
terapeut u různých druhů onemocnění,
u kterých medicína ani psychologie
nedokáží zlomek toho, co čtvernohý
přítel bez falše, oddaně milující svého
pána. Ale je tu i druhá tvář chlupatých
miláčků − děsivé dokumenty dětí s
roztrhanými obličeji či jinými částmi
těla, jimž ublížil na dětském hřišti pes,
kterého společnost neudržela v
dimenzích, jež odpovídají potřebám
nás, lidí.

Svoboda jedince končí tam, kde
začíná svoboda jiného. Slušní majitele
psů tuto zásadu ctí a nová vyhláška jim
žádná zvláštní omezení nepřináší.

Musí být těžké najít rozumnou
míru, kterou by přijali s uspokojením
majitelé psů i jejich odpůrci?

Haka

Dokončení ze strany 1

VYHLÁŠKA O PRAVIDLECH POHYBU PSŮ VE MĚSTĚ

BEZPEČNOST,
ČISTOTA,

IDENTIFIKACE

Doporučení lidem,
kteří si chtějí pořídit psa

Ověřte si nejprve, zda jste
schopni vypořádat se s následující−
mi skutečnostmi:
• výběr plemene v závislosti

nároků na dostatek pohybu
• časové možnosti majitele
• nutnost pravidelného venčení na

vhodném místě
• nutnost věnovat se jeho výcviku
• sousedé v domě, pracovní doba

majitele
• finanční stránka − poplatek,

očkování, léčiva, strava
• dovolená, případná nemoc

majitele
• nebezpečí alergie atd.
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O spolupráci s partnerskými městy
Karlových Varů jsme naposledy
souhrnně informovali vloni v létě. Od
té doby se uskutečnila nejen celá řada
přátelských setkání, ale i konkrétních
kontaktů zejména na poli kultury a
sportu. S těmi bychom vás rádi
seznámili v tomto stručném přehledu.

Před rokem odletěla skupina turistů
z karlovarského sehrát
dva přátelské zápasy v kopané s naším
nejstarším partnerským městem.
Vzhledem k tomu, že v USA se hraje
především americký fotbal, utkali se
naši s družstvy hispánského původu,
kteří „soccer“, jak se zde evropské
variantě říká, udržují při životě za
oceánem. Během návštěvy došlo i na
přátelské setkání s tamními občany.

Jak je příjemné mít v zámoří přátele
poznali i z Karlových Varů,
kteří spolu s kolegy z dalších regionů
ČR navštívili mj. celnici v San Diegu,
kde jim zprostředkovalo tlumočení
právě naše partnerské město Carlsbad.

V listopadu jsme naopak na
Mezinárodní pěvecké soutěži
Antonína Dvořáka uvítali mladou

z Opery
v San Diegu, ke kterému kalifornský
Carlsbad náleží. V soutěži skončila
celkově na 3. místě, dále získala hlavní
cenu Opery Mozart a l. cenu za
nejlepší interpretaci česky zpívané
árie z opery Antonína Dvořáka. Na
základě tohoto úspěchu získala Priti
Ganhdi angažmá v Opeře Mozart,
konkrétně roli Doni Elvíry v Donu
Giovannim ve Stavovském divadle
v Praze.

Na jaře přiletěla do Karlových Varů
na týdenní léčebný pobyt

z Carlsbadu v čele
s českým emigrantem Michaelem
Klímou a místostarostkou Ann
Kulchin.

Na říjnové dny letošního roku
připadlo
historicky první polistopadové
partnerské smlouvy. Oslavy se
bohužel zpozdí v důsledku současné
mezinárodní situace. Karlovy Vary se
měly prezentovat nejen výstavou a

CARLSBAD

FET Clubu

celníci

operní pěvkyni Priti Ganhdi

třiadvaceti−
členná delegace

desáté výročí podpisu

tiskovou konferencí, ale především
nabídkou   léčebných   a   rekreačních
pobytů.

V budoucnosti by se spolupráce
mohla rozvíjet i v dalších oblastech.
Američané např. nabídli pobyt
zdejším truhlářským učňům, nicméně
podmínku, kterou byla znalost
angličtiny, zruční řemeslníci bohužel
nesplnili. Lepší situace je mezi
studenty, kteří již ve třech případech
využili možnost .

Vloni slavilo toto japonské město
sté výročí udělení městských práv. Na
oslavy spojené se

pramenů (obdoba našeho
Zahájení lázeňské sezóny) byli
pozváni i představitelé Karlových
Varů.

Držitelka Ceny města Karlovy Vary,
paní Schmidt−Muraki, uspořádala
vloni v Japonské zahradě, o jejíž
vybudování poblíž Richmondu se
mimo jiné zasloužila, zvláštní

, po
které je meditační místo nazváno.
V prosinci pak údržbu tohoto unikátu
přijeli zkontrolovat sami její tvůrci,
kteří v té době budovali další v bavor−
ském městečku Furth im Wald. Každá
jejich zahrada je uměleckým dílem −
nikoliv kopií předešlé. Až někdy
zavítáte do Bavor, můžete srovnávat.

Letos nejvýznamnějším setkáním
s přáteli z Kusatsu byla

− dětí tamních hotelié−
rů, které doprovázeli dva zástupci
radnice. Strávili u nás tři dny, během
kterých zhlédli všechny význačné
pamětihodnosti města.

Velmi dobře se během roku rozvíje−
la spolupráce s Baden−Badenem.

Zavítali k nám muzikanti
a pěvci ze

, aby zahráli a
zazpívali na Mlýnské kolonádě.

Na jaře reprezentoval městské
barvy v parkuru Český jezdecký klub
Karlovy Vary. V silně obsazené
soutěži získali naši koně dvě první,
jedno druhé a jedno třetí místo.

Početná byla skupina mladých

výměnné stáže

slavností Královny
horkých

obřad
pití čaje na počest Hany Bälzové

návštěva
deseti studentů

BADEN−BADEN

Harmo−
nika Club Verein
Steinbach Chor

KUSATSU

baden−badenských
kteří si změřili síly se

svými karlovarskými protějšky.
Kromě sportovní soutěže organizova−
né AC Startem na stadionu Závodu
míru si prohlédli město s naučnou
stezkou pod Vřídelní kolonádou a
oslavili Mezinárodní den dětí, který se
ve dnech jejich návštěvy slavil.

Začátkem června sehrála spojená
družstva dopravních podniků a svých
radnic tradiční

. Toto sportovní klání je o to
důležitější, že se nejedná o oficiální,
nýbrž přátelskou iniciativu řadových
zaměstnanců baden−badenského
dopravního podniku, která své kořeny
zapustila dřív, než bylo partnerství
stvrzeno podpisem. Kromě sportovní−
ho ducha dovezli i dárky od sponzorů,
které získali pro dětskou vesničku
SOS, a pojízdná křesla či zdravotní
pomůcky pro karlovarské seniory
z penzionu v Drahovicích.
Od letošního září je v Baden−Badenu
pojmenován hotel na
(Karlovarský dvůr). Jeho majitelem je
podnikatel českého původu Prokop
Pustina. Do 21. října zde ve Starých
parních lázních probíhala výstava
karlovarských malířů Václava Balšána
a Jana Samce.

Je naším zatím nejmladším partner−
ským městem, ale díky příznivé
vzdálenosti je naše spolupráce velmi
intenzivní. Bernkastel−Kues se
představil Karlovarákům na loňském
ročníku Tourfilmu.

Zjara se v Bernkastel−Kues zastavil
cestou z Mezinárodní soutěže hudeb−
ních škol z Neerpeltu v Belgii pěvecký
sbor ZUŠ Antonína Dvořáka se
sbormistrem Jiřím Štruncem, který
uspořádal hodinový koncert na
náměstí.

V květnu oslavovalo město
Bernkastel−Kues 600 let od narození
významného reformátora Mikuláše
Kusánského, svého nejvýznamnějšího
rodáka. Během oslav se představitelé
našeho města setkali mj. i se spolko−
vým prezidentem Johannesem
Rauem, předsedou vlády Porýní Falce
Kurtem Beckem, ministry a představi−
teli politického a církevního života,
kterým předali dárky věnované
sklárnou Moser, porcelánkou Thun a
Becherovkou.

Již tradičně navštěvuje delegace
našeho města (Slavnosti
vína), kde letos s velkým úspěchem
vystoupil i folklorní soubor Dyleň.
Oplátkou hostoval na nedávném
Mezinárodním folklórním festivalu

z tohoto
historického města.

Dalším potenciálním partnerským
městem Karlových Varů se snad v bu−
doucnu stane francouzské lázeňské
středisko Cannes.

Letos v únoru sem zavítali předsta−
vitelé karlovarské radnice připravit
půdu pro podpis budoucí partnerské

lehkých atletů a
fotbalistů,

turnaj v kopané a
kuželkách

Karlsbader Hof

BERNKASTEL − KUES

Weinfest

soubor hradních bubeníků

CANNES???

smlouvy. Mj. dohodli stálou prezenta−
ci spřátelených měst ve svých infor−
mačních střediscích a stáncích. V Can−
nes projevili zájem i o hostování KSO
a Městského divadla, uvažují o vyslání
svého výborného loutkohereckého
souboru na karlovarské jeviště, nabízí
se i výměna studentů francouzštiny.
Mezi první kontakty v tomto směru
patří i účast studentky Prvního české−
ho gymnázia v Karlových Varech
Marty Emlerové v porotě mladých na
letošním

v Cannes. Podmínkou
vyslání byla dobrá znalost francouzšti−
ny spolu s věkem od deseti do patnácti
let a zájmem o kinematografii.

Zda se Cannes opravdu stane naším
dalším partnerem, ukáže teprve
budoucnost. Nové vedení tohoto
města na francouzské Riviéře, které
vzešlo z nedávných voleb, zatím bližší
zájem neprojevilo.

To, že nejsme jediné „Karlovy
lázně“, již víme z Ameriky, kde
existují Carlsbady minimálně tři. Čtvrť
stejného jména mají dokonce i v ja−
ponském městě Novoribbetsu.

Vloni k nám dorazilo poselstvo pro
změnu z městečka stejného jména
v Německu, nacházejícího se dokonce
nedaleko našeho partnera Baden−
Badenu. Zdejší nadšení cyklisté
uspořádali

. Jeho šestnáctihodino−
vou nonstop trasu absolvovalo
nakonec úspěšně pouze pět nejvytrva−
lejších.

Všechna partnerská města se letos
prezentovala v muzeu Zlatý klíč při
Zahájení lázeňské sezóny. Město
připravuje také informační prospekt o
svých partnerech, kteří mají své místo
i na našich internetových stránkách
v o d d í l e M Ě S T O , r u b r i k a
SOUČASNOST.

Čím je partnerské město blíže
našemu zeměpisně, tím je i spolupráce
s ním intenzívnější. Setkávání našich
občanů s německými, kteří mají
podobné zájmy jsou stále častější. A to
je v partnerství měst nejdůležitější.

mezinárodním filmovém
festivalu

Perlička na závěr

závod „Z Karlsbadu do
Karlsbadu“

Dle materiálů Jitky Hradílkové
sestavila HaKa

STŘÍPKY ZE SETKÁVÁNÍ S PARTNERSKÝMI MĚSTY

Termíny dalších
jednání zastupitelstva

města jsou:
13. listopadu

a
11. prosince

vždy od 8.30 hod
v Imperialu

Ze setkání našich mladých spotovců s Baden − Badenskými
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Dodatek č. 1
Město Karlovy Vary na základě

usnesení Zastupitelstva města Karlovy
Vary ze dne 16. 11. 2001 dle ustanove−
ní § 10 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, vydává
tento dodatek č.1 k obecně závazné
vyhlášce č. 3/2001

Vypouští se odstavec 4 písmeno a)
čl. 3 − výdaje fondu a nahrazuje se
následujícím zněním:

(4) Z fondu lze dále poskytovat tyto půjčky:
a)
Poř. č. Název / účel

51 Při půdní nebo střešní nástavbě bytů rušící ploché střechy

52 Při vestavbě bytu do půdního prostoru nebo vybudování bytu v sute−
rénu objektu

53 Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě domu

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 3/2001 ze

Lhůta Úrok Horní hranice půjčky

8 let 6 % do 150 tis. Kč na 1 byt

8 let 6 % do 105 tis. Kč na 1 byt

6 let 6 % do 30 tis. Kč na 1 byt

dne 20. 3. 2001 se nemění a zůstávají
v platnosti.

Tento dodatek č. 1 k obecně závazné
vyhlášce města Karlovy Vary
č. 3/2001 byl vyhlášen dnem 1. 11.
2001 a nabývá účinnosti dnem 15. 11.
2001.

1. náměstek primátora města K. Vary

Náměstek primátora města K. Vary
Ing. Vojtěch Plachý, v. r.

Mgr. Zdeněk Roubínek v. r.

1. Žadatel:

2. Objekt:

Jméno a příjmení:
.........................

Rodné číslo:
.........................

Název firmy:
.........................

IČ:
.........................

Statutární zástupce:
.........................

Adresa:
.........................

Sídlo firmy:
.........................

Přesné označení předmětné obytné
budovy nebo její stavby: ..................
Adresa:

.........................
Číslo parcely:

.........................
Katastrální území:

.........................

3. Popis požadované půjčky:
Poř. č. Název/účel

Lhůta Úrok Horní hranice půjčky
01 Obnova střechy (krytina i konstr.) starší 10 let

3 4 do 300 tis. Kč na 1 dům
02 Změna topného média, připojení na CZT, zřízení plyn. nebo el. topení

ve stávajícím domě
4 4 na 1 byt

03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stáv. domu
4 4 do 30 tis. Kč na 1 byt

04 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě stáří nad 10 let
3 4 na 1 dům

05 Obnova fasády domu včetně oplechování u domu
4 4 do 15 tis. Kč

06a Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let
4 4 do 30 tis. Kč na 1 byt

06b Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let
do 50 tis. Kč

07 Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu v bytě, kde dosud není
3 4 do 30 tis. Kč na 1 byt

51 Při půdní nebo střešní nástavbě bytů rušící ploché střechy
8 6 do 150 tis. Kč na 1 byt

52 při vestavbě bytu do půdního prostoru
8 6 do 105 tis. Kč na 1 byt

53 Zřízení malé čistírny odpad. vod při nové výstavbě domu
6 6 do 30 tis. Kč na 1

do 80 tis. Kč

do 75 tis.Kč
staršího 10 let

na 1 byt

včetně výměny oken
na 1 byt

Charitativní účel
Celkem
Požadovanou půjčku označte „ano„ a

výší požadované částky, ostatní
proškrtněte.
Realizace prací:
a) dodavatelsky
b) svépomocí

Zde uveďte orientační cenu předjed−
nanou se zhotovitelem akce. Při
realizaci akce svépomocí uveďte
odhad nákladů, které budou doloženy
fakturami a účty za materiál a pod.

Jako žadatel jsem se seznámil s pod−
mínkami výběrového řízení vyhláše−
ného Magistrátem města Karlovy
Vary.

Jsem si vědom, že získanou půjčku
lze čerpat u stávajících objektů do
konce kalendářního roku ve kterém je
poskytnuta.

Žadatel bere na vědomí, že poskyt−
nutá půjčka z prostředků FRB bude
zajištěna (ručena) zástavou nemovi−
tostí, která je ve vlastnictví žadatele a
je předmětem této půjčky.

Žadatel doloží návrh na stanovení
záruky za poskytovanou půjčku ve
výši alespoň 130 % předpokládaného
úvěru.

a/ originál nebo ověřenou kopii
nemovitosti

(výpis z LV ne starší 6 měsíců)
b/ originál nebo ověřená kopie

či jiný příslušný doklad
o přípustnosti akce, na níž či v jejímž
rámci je žádáno o půjčku
c/ 1x příslušnou projektovou doku−
mentaci
− předběžnou dohodu s dodavatelem
akce, na niž je žádána půjčka, s ori−
entační cenou akce, při svépomoci
odborný odhad nákladů, které při
realizaci budou doloženy fakturami a
účty
nebo přesný popis stavebních úprav
(týká se jen úprav které nevyžadují
stavební povolení)

Tato příloha č.1 je nedílnou součástí
obecně závazné vyhlášky města
Karlovy Vary o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje
bydlení„ č. 3/2001.

4. Náklady:

5. Lhůta dokončení:

6. Záruka:

7. Přílohy:

dokladu o vlastnictví

staveb−
ního povolení

Rada města Karlovy Vary na svém
jednání dne 2. 10. 2001 projednala a
schválila níže uvedené

− v situacích, kdy žadatelem bude
subjekt, kterému na realizaci akce byla
přidělena neinvestiční dotace z finanč−
ních prostředků města Karlovy Vary

− v situacích, kdy město Karlovy Vary
je jedním ze spolupořadatelů akce, ke
které se písemná žádost o slevu na
nájemném vztahuje. V průběhu akce
bude na pódiu umístěn reklamní
banner s oficiálním znakem nebo
logem města Karlovy Vary.

− v situacích, kdy město Karlovy Vary
či některý z jeho představitelů přebírá
záštitu nad dotčenou akcí. V průběhu
akce bude na pódiu umístěn reklamní
banner s oficiálním znakem nebo
logem města Karlovy Vary, logo či
znak bude dále umístěn na všech

Zásady pro
poskytování slev na pronájem sálu
v Lidovém domě ve Staré Roli:
a) sleva ve výši 25 %

b) sleva ve výši 50 %

c) sleva ve výši 75 %

tiskovinách s dotčenou akcí souvisejí−
cích (pozvánky, vstupenky, kulturní
programy, apod.)

)
− v situacích, kdy organizátorem akce
bude např. sdružení osob tělesně či
jinak postižených nebo v případě, kdy
výtěžek z dotčené akce bude prokaza−
telně věnován na charitativní účely.
V průběhu akce bude na pódiu umístěn
reklamní banner s oficiálním znakem
logem města Karlovy Vary, logo či
znak bude dále umístěn na všech
tiskovinách s akcí souvisejících,
organizátor dále zajistí odpovídající
prezentaci akce v médiích, kde bude
město Karlovy Vary uvedeno jako
hlavní či jeden z hlavních partnerů
dotčené akce.

V případě, že se budou prolínat
některé z výše uvedených situací, užije
se vždy vyšší z možných slev na
nájemném. Příklad: bude−li organizá−
tor akce čerpat na její realizaci přiděle−
nou dotaci z rozpočtu města Karlovy
Vary a zároveň mu bude přislíbena

d sleva ve výši 100 %

záštita primátora města Karlovy Vary,
bude mu poskytnuta sleva ve výši
75 % nájemného.

Každá žádost o poskytnutí slevy na
pronájem sálu v Lidovém domě ve
Staré Roli musí být doručena písemně
odboru lázeňství, kultury a vzdělanosti
Magistrátu města Karlovy Vary, a to
nejpozději

Tyto zásady pro poskytování slev na
nájemném v Lidovém domě ve Staré
Roli vstupují v platnost dnem schvále−
ní Radou města Karlovy Vary, tzn. 2.
říjnem 2001.

V žádném případě nelze načítat
jednotlivé varianty poskytovaných
slev.

15 dní před termínem
plánované akce.

Při každé akci, pořádané na
území města Karlovy Vary, je nutné
dbát na dodržení Obecně závazné
vyhlášky města Karlovy Vary č.
4/2001 o zajišťování a ochraně
veřejného pořádku.

Ing. Jindřiška Gallová
pověřená řízením magistrátu města

,

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Karlovy Vary č. 3/2001,
o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení"

Příloha č. 1 − žádost o poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení"
na území města Karlovy Vary

Zásady pro poskytování slev na pronájem sálu
v Lidovém domě ve Staré Roli
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Základy této stavby pamatují
založení města, tedy dobu panování
moudrého císaře Karla IV. Ten tu na
skalnatém ostrohu nad řekou Teplou
nechal vystavět hrad, který měl střežit
zdejší horké prameny a zejména klid
prvních obyvatel z nedaleké vsi
Obory, jimž přikázal přestěhovat se do
údolí, kde měli nemocným poskytovat
první lázeňské služby. Traduje se, že
na svých původních srubech tak lpěli,
že je rozebrali a znovu pak postavili u
Vřídla.

Stavba hradu, který byl pravděpo−
dobně prvním karlovarským domem,
byla dokončena patrně roku 1358,
který byl následně tradičně chápán
jako datum založení města. Shlížel do
kotliny až do velkého požáru roku
1604, kdy do základů shořel. V té době
už jej namísto šlechty vlastnilo město a
sídlil v něm ponocný.

Po požáru se začala psát druhá část
jeho historie, nyní již jako renesanční
obytné věže, která se téměř v původní
podobě dochovala dodnes. Pouze
v době baroka k ní byla přistavěna
cibulovitá věžička a za secese moderní
výtah.

Nová věž měla původně stejné
poslání jako hradní: pověžný měl
z ochozů sledovat dění ve městě a jeho
okolí, tedy zda někde nevypukl požár,
či neblíží−li se odněkud nepřítel.
Ochozy měla a má věž pouze na třech
stranách, tak aby z ní bylo vidět na
silnice od Prahy, Chebu i Ostrova.
Směrem na Zámecký vrch ochoz
chybí, nevedla tam žádná hlavní
komunikace a s lesními požáry asi naši
předkové nepočítali. Ostatně požáry
ani nepřátelé nebyli ve městě časté, a
tak pověžný neměl právě plné ruce
práce.

Možná proto časem mu přibyla další
povinnost ohlašovat příjezd vzácných
lázeňských hostů a zajistit jejich vítání
fanfárami. Úkol vyžadoval pohoto−

Historie vost: bylo třeba rychle odhadnout
důležitost a majetek přijíždějícího, aby
hudební produkce byla odpovídající.
Muzikanti měli připraveny fanfáry
malé i velké a pro zvláštní případy i
mimořádné např. car Petr Veliký se
nespokojil s trubkami a pozouny a
připlatil si bubny. Vítání fanfárami
totiž nebylo zdarma. Jakmile se host
ubytoval, už tu byla pověžná a hned ho
zkasírovala. Občas také odcházela
s nepořízenou, někteří držgrešle se
vymlouvali, že si hudbu neobjednali a
jiní se zase cítili dotčeni, že nebyla
správně odhadnuta výše jejich majet−
ku. Během osmnáctého století se
fanfáry z věže natolik rozmohly, že
obtěžovaly lázeňský život. Troubilo se
téměř bez ustání po celý den, neboť
hostů bylo čím dál víc a někteří si přáli
hudební produkci i při odjezdu.
Dospělo to tak daleko, že se hlukem
musela zabývat i městská rada. Ta
v roce 1792 zakázala alespoň fanfáry
ve večerních hodinách a posléze, roku
1852 troubení veškeré.
O třicet let později upoutala věž
pozornost místních i hostů znovu −
tentokrát skokem posledního pověž−
ného, který takto tragicky ukončil svůj
život. Ztratil pro něj smysl, když nová
doba už nepotřebovala jeho služby.
Jedinou připomínkou zašlé slávy
zdejšího vytrubování jsou fanfáry,
kterými se odtud každoročně otevírá
lázeňská sezóna.

Přišla další éra využití věže: stala se
z ní vyhlídka nabízející malebné
pohledy na město. Právě v tomto
období k ní přibyl již zmiňovaný
výtah, místo náročného výstupu
nabízel pohodlné svezení. Bohužel jen
do poválečného období. Nyní již
dlouhá léta zahálí.

Z důvodu zachování této nejstarší
památky na území města započal
magistrát v létě s 1. etapou její opravy,
která je v těchto dnech před dokonče−

Rekonstrukce

ním. Původní předpoklad byl, že bude
opravena pouze střecha, část fasády a
nefunkční kanalizace kavárny Karla
IV., která se dnes uvnitř nachází.

Při stavebních pracích se po vytěže−
ní zásypu z předminulého století zřítila
jedna z kleneb do sklepních prostor,
kde se skrývala štola pod současnou
dřevěnou Tržní kolonádou. Radnice
dospěla k názoru, že tento nejstarší
pozůstatek středověké zástavby místa
zpřístupní občanům alespoň vizuálně.
V budoucnosti by zde mohl vzniknout
hradní sklípek, odkud bude možno
nahlédnout přes sklo do původních
sklepních prostor. Zároveň bude na
jaře pokračovat archeologický
výzkum, který by měl odhalit původní
dispozici hradu. Předpokládá se, že
mohl mít dvě obytné věže spojené
palácem, což byla oblíbená Karlova
hradní dispozice. Názorným příkla−
dem je dochovaný Kašperk nedaleko
Sušice.

Vícepráce ale nepřibyly jen díky
archeologickým objevům. Ukázalo se,
že barokní cibulka zakončující věž je
v dezolátním stavu, její konstrukce je
shnilá a neunesla by městský zvon,
který sem bude umístěn. Proto se
zhotovuje vyztužená replika. Zvon je
již odléván ve světově proslulém
zvonařs tv í Mar ie Tomáškové
Dytrychové v Brodku u Přerova a
osazen bude během měsíce listopadu.
Součástí jeho výzdoby je i městský
znak, váží 150 kilogramů, má průměr
63 centimetry a bude odbíjet hodiny.
Kromě něj bude ve věži umístěn
cimbál odbíjející každou čtvrthodinu.
Slavnostní křest je plánován při
zahájení lázeňské sezóny příští rok na
jaře. K této příležitosti jsou ve stejném
grafickém provedení odlévány rovněž
upomínkové miniatury.

Oproti původnímu záměru bude
rovněž provedena celková fasáda.
Vzhledem k velmi obtížně dostupné−
mu terénu na skalním ostrohu je třeba

využít stávajícího lešení, které by se
podruhé realizovalo s velkými
problémy.

Do koule v hrotici věžice, na kterou
se vrátí původní větrná růžice, bude
rovněž osazena schránka s poselstvím
pro příští generace, která připomene
současnou rekonstrukci stavby.

Plánovaný termín dokončení 30.
září t. r. byl kvůli nečekaným vícepra−
cím posunut na konec listopadu.
Původní částka na rekonstrukci ve
výši cca 3,8 mil. Kč byla ze stejných
důvodů navýšena zhruba o 750 tisíc.

V dalších dvou etapách, které by
měly začít v příštím roce, dojde na
opravu secesního výtahu na věž a
dřevěných krámků pod ní. Celá
lokalita se tak konečně stane chloubou
města nejen z titulu nejstarší dochova−
né památky. Prioritní je v tomto
případě její uchování pro budoucí
generace. Hana Kaňovská

Jak se dívá na novou archeolo−
gickou lokalitu odborník z Karlo−
varského muzea Mgr. Jiří Klsák?

Zatímco ještě nedávno jsem
prováděl výzkumy převážně mimo
území města, nyní se situace
poněkud obrátila, archeologické
lokality se objevily doslova před
mými okny.

Před dvěma lety odkryly zemní
práce na Zámecké kolonádě gotické
základy radnice z roku 1520. Jak ve
skutečnosti vypadala, víme pouze
z vedut, a ty jsou mnohem pozdější−
ho data. Do tohoto objevu byl po
dlouhou dobu nejstarší připomín−
kou historie na území města
kostelík sv. Linharta v lázeňských
lesích. Radnice je sice chronologic−
ky mnohem mladší, zato stávala
přímo v srdci města. K její demolici
bylo přistoupeno v roce 1874
z důvodu statického narušení,
prakticky hrozilo zřícení stavby.
Předtím byla několikrát přestavová−
na, o čemž svědčí mimo jiné i
nálezy mincí z období kolem roku
1812. Stěny radnice jsou na vedu−
tách zobrazovány různě probarve−
né, což by mohlo vypovídat o
narušení zdiva párami zdejší
thermy. To, že by se ze stavby
mohlo něco dochovat až do našich
dnů, jsme vůbec netušili. Bohužel
stav zbytku základů nedovolil
zpřístupnit je veřejnosti, mj. i z
důvodu komplikovaného přístupu
nacházejí se těsně za Tržní koloná−
dou.

O to větší radost mám z projektu
zpřístupnění základů hrádku Karla
IV. pod Zámeckou věží. Tato
lokalita v sobě může ukrývat ještě
mnohá překvapení.

V historii je ukryto poselství,
které nám zanechali naši předkové.
Záleží jen na nás, zda se dokážeme
poučit.

HaKa

NEJSTARŠÍ DOCHOVANOU PAMÁTKOU V NAŠEM MĚSTĚ JE ZÁMECKÁ VĚŽ

Foto: Radek Kletečka
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Na řádném jednání zastupitelstva
města dne 16. října t. r. bylo schváleno
pojmenování dvou nových ulic v Dou−
bí. O tom, jak taková jména vznikají,
j s m e h o v o ř i l i s k r o n i k á ř e m

.

Ulice, náměstí a veřejná pro−
stranství měla svá jména odedávna.
Důvod byl ryze praktický: usnadňo−
vala orientaci v urbanistické lokalitě.
Tato jména se nejprve tradovala ústně,
teprve na sklonku 18. století se začala
zveřejňovat a k oficiálnímu označení
ulic nakonec došlo v roce 1868.

Ulic je v Karlových Varech na čtyři
stovky a nejčastější jsou rozhodně
pomístní. Hojná jsou ale také pojme−
nování zeměpisná − podle měst, vesnic
či států, dále dle spisovatelů a básníků
nebo jiných významných osobností,
ale i názvy z oblastí flóry a historie.

Dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích je schválení názvosloví ulic
v kompetenci zastupitelstva města.
Vznikne−li kolem komunikace nová
bytová zástavba, jsem požádán, abych
na základě znalosti urbanistiky,
historických souvislostí a místních
poměrů navrhl její název. Prvořadě
musí sloužit ke snadné orientaci.
Pokud to jde, snažím se proto vždy
nejprve využít starých pomístních
názvů zanesených v katastrálních
mapách. Jsou svědectvím o životě
našich předků, které bychom měli ctít
a vážit si jejich moudrosti. Byla−li
daná lokalita po dlouhá léta známá
jako „Na Vrchu“ či „ Pod Hájem“ je
celkem logické, zachovat tato jména
v názvu ulic, které zde vznikly.
Podobně je tomu třeba u Staré a Nové
louky, Zahradní a Sadové ulice i jinde.

Časté jsou např. názvy hospodářské,
tj. např. Jateční ulice. Ta získala svůj
název podle bývalých městských
jatek, které zde stávaly. Podobně byly
pojmenovány např. Mlýnské nábřeží
(stával zde mlýn), Jízdárenská ulice
(podle původní jízdárny), ulice U
Spořitelny (v budově okresního úřadu
byl před válkou peněžní ústav), Celní
(podle zdejší celnice), Teplárenská či
Tržiště. Posledně jmenovaný název
v sobě nese i malou karlovarskou
raritu: zatímco většina historických
měst má ve svém centru dominantní
náměstí, každá běžná vesnice zase
náves, srdcem Karlových Varů od
pradávna bylo právě Tržiště (Markt).
Náměstí či spíše náměstíčka vznikala
mnohem později a měla podružný
charakter.

Lze vyjít např. ze směru, kterým
ulice vede. Tak vznikla např. pojmeno−
v á n í K r u š n o h o r s k á ,
Mariánskolázeňská, Ostrovská,
Plzeňská, Pražská, ale i Severní, Jižní,
Východní a Západní.

Některé ulice název přímo evokují

Vladislavem Jáchymovským
Odkdy mají naše ulice svá jména?

Kolik vůbec máme ve městě ulic a
jaké názvy nejčastěji nesou?

Jak probíhá vznik názvu ulice?

Z čeho se vychází, není−li k dispozi−
ci pomístní název?

svou polohou. Tak je tomu např. u
Kolmé, Dlouhé, Příčné, Široké, aj.

Dobrými orientačními body pro
snadné vyhledání dané ulice jsou
význačné objekty. Např. v ulicích
Divadelní, Hřbitovní, Vřídelní, U
Koupaliště, Teplárenská, Ke Golfu…

Častá jsou také pojmenování
botanická − ulice Jedlová, Akátová,
Borová, Šeříková a pod.

A nesmíme zapomenout na pojme−
nování podle význačných osobností.
Musí se vždy jednat o již nežijícího
člověka, který splňuje kritéria mimo−
řádného přínosu pro náš stát nebo
město. Proto zde máme např. ulici
význačných lázeňských lékařů D

Jeana de
Carro, Mattoniho nábřeží, ale i ulici
Kpt. Malkovského, což byl náš přední
meziválečný pilot, který zahynul
nešťastnou náhodou při akrobacii nad
zdejším letištěm.

Dříve než samotné zastupitelstvo je
posoudí kulturní komise která plní
funkci poradce, následně jde materiál
nejprve do rady města. Pokud se
vyskytnou pochybnosti o některém
názvu, například u pojmenování ulice
v Doubí na Okrouhlou, která se zdála
být zaměnitelná s již existující
Okružní ve Staré Roli, mám vždy
připravenu ještě další variantu. Zatím
se nestalo, že by nějaký můj návrh
neprošel.

Nevole se objevila u ulice na Zlatém
kopečku, která měla mít podle pomíst−
ního jména název Jílová. Nezdál se
dosti vhodný vzhledem k dané výstav−
bě a tak zvítězilo pojmenování Zlatá.
Až dodatečně si místní uvědomili, že
někdy je neutrální název lepší.

Některé jsou skutečně podobné, což
může vést k omylům. Když zamění
Jiráskovu ulici za Havlíčkovu,
Máchovu, či Vrchlického, nic se
neděje. Tyto ulice leží v sousedství.
Hůře je např. u Slovenské (ve vnitřním
lázeňském území) a Slovanské
(v Tašovicích), které leží na opačných
koncích města.

Správné by bylo, kdyby jednotlivé
územní celky měly i jednotné názvo−
sloví ulic, což velmi usnadňuje
orientaci. Proto se snažím u tématicky
podobných názvů, aby se nacházely
v jedné lokalitě. Někdy se to daří např.
u botanických názvů ve Staré Roli
(Jedlová, Akátová…) či zeměpisných
na Růžovém Vrchu (Jáchymovská,
O s t r o v s k á , C h o m u t o v s k á ,
K l í n o v e c k á , K r u š n o h o r s k á ,
Plešivecká).

V minulém století jsme byli svědky
několika „přejmenovávacích“ vln: Za
nacistické správy, po osvobození, za
totality i po jejím pádu.

Po „sametové revoluci“ získaly

r.
Davida Bechera a stezku

Zastupitelstvo města se s Vašimi
návrhy ztotožňuje?

Stává se, že si lidé názvy ulic
pletou?

V nedávné době došlo k přejmeno−
vání řady ulic, neboť některé historic−
ké osobnosti se staly nežádoucími?

nové názvy ulice, které za minulého
režimu nesly pojmenování spjatá s ko−
munistickým režimem. Většinou jsme
se vrátili k původním názvům předvá−
lečným: Volgogradská ulice je dnes
opět Mariánskolázeňská, třída
Jednotných odborů Zahradní, třída
ČSA Masarykova, Marxova ul.
Lázeňská, Engelsova Sokolovská…

Některé názvy prošly opravdu
pohnutými proměnami. Uvedu např.:
Dr. David Becherplatz − nám. dr. E.
Beneše − A. Hitlerplatz − Leninovo
nám. − Divadelní náměstí.

Nebo t ř eba : Ege r s t r a s se −
K a i s e r s t r a s s e − H e r m a n n
Wissmannstrasse − Göringstrasse
Obere Schillerstrasse − Úvalská −
Rooseweltova − Bezručova − I. P.
Pavlova.

Či Kaiserin Elisabeth − Richard
Wagnerstrasse − Trumanovo nábř. −
Zápotockého nábř. − nábř. Jana
Palacha.

Na území jedné obce se nesmí
nacházet stejná pojmenování ulic.
Proto dochází k jejich přejmenování,
pokud dojde ke sloučení původně
samostatných územních celků.
Například „Školní ulice“ se původně
nacházela v Karlových Varech, i dříve
samostatných obcích Rybáře (dnes
L a d . K o u b k a ) , D o u b í ( n y n í
Modenská), Dvory (bývalá Pionýrů) i
Stará Role, Školní náměstí bylo
v Drahovicích. Po jejich sloučení do
jednoho územního celku mohl tento
název zůstat jen jedné z nich. Přednost
má vždy nejhustěji osídlená lokalita,
kde náklady na změnu údaje v osob−
ních složkách obyvatel přinesou
nejmenší náklady i komplikace.
Z tohoto důvodu se dodnes udrželo
toto pojmenování ve Staré Roli, kde
v dané ulici bydlelo v té době na 150
obyvatel, zatímco v Karlových Varech
pouze asi deset. A tak se ulice, kde
stávala nejstarší karlovarská škola,
dnes jmenuje Kolmá.

Stávalo se také, že názvy ulic byly
v minulosti přeneseny do jiných
lokalit, aniž by byla respektovány
okolnosti jejich vzniku. Příkladem je
bývalá ulice Úvalská, která se nachá−
zela v úvale pod skálou za dnešním
Thermalem. Na konci osmdesátých let
byl tento název zcela nelogicky
přenesen na nově vzniklou ulici
sídliště v Drahovicích, kde se takovýto
terén vůbec nenachází.

Občas je konstatováno, že po
některých občanech města, kteří se
zasloužili o jeho rozkvět, dosud není
pojmenovaná žádná lokalita. Napo−
sledy tomu tak bylo u starosty dr.
Eduarda Knolla, který byl jmenován
čestným občanem in memoriam.

Jistě by si svou ulici zasloužil, ale
po osobnosti takového významu

Která ulice v našem městě drží
primát v přejmenovávání?

Může mít přejmenování ulice i jiné
důvody?

Objevují se ještě dnes návrhy na
přejmenování ulic?

JEŠTĚ NĚKOLIK SLOV
K SOUČASNÉ PRAVOPISNÉ

NORMĚ
U názvů ulici píšeme počáteční

písmeno velké, např. Akátová,
Americká, Boční…

Je−li název víceslovný, řídí se
běžnou pravopisnou úpravou, tedy
např. ulice Českých bratří, Horní
alej, Jelení skok, Krále Jiřího,
Prokopa Holého, Roháče z Dubé,
Závodu míru…

Jméno druhové, tj. ulice, třída,
náměstí, nábřeží, stezka, sady aj. se
vždy píše s malým počátečním
písmenem, ať již je jeho na prvním či
druhém místě: ulice Boženy
Němcové i Baarova ulice, nábřeží
Jana Palacha i nábř. Osvobození,
Dvořákovy sady, Divadelní náměstí,
náměstí Dr. M. Horákové, nám. 17.
listopadu, stezka Jeana de Carro,
Pražská silnice, Hálkův vrch,
Hornická kolonie…

Začíná−li název ulice předložkou,
píšeme s velkým písmenem též
první slovo po ní následující, ať již je
jím jméno původně obecné nebo
vlastní: ulice K Lesu, Ke Golfu, Na
Hrádku, Na Jezu, Nad Dvorem, Pod
Hájem, U Brodu, V Aleji...

Velké písmeno píšeme též u titulu,
začíná−li jím název: Ak. Běhounka,
Dr. Davida Bechera, Kpt. Jaroše.

Název ulice Karla IV. musí končit
tečkou, neboť se jedná o číslovku
řadovou, zatímco u objektů lázní
tečka naopak být nemá: Lázně I,
Lázně III, Lázně V (čteme Lázně
jedna, tři, pět nikoliv první, třetí,
páté, což by odpovídalo tečce).

Složitější je psaní víceslovných
názvů, které závisí ryze na místních
podmínkách, tj. na historii vzniku
názvu. Např. u ulic Horní Kamenná
a Dolní Kamenná píšeme obě
počáteční písmena velká, neboť tyto
ulice vznikly rozdělením původní
Kamenné ulice na dvě samostatné.
Zatímco ulice Stará louka a Nová
louka mají své pojmenování od
pradávna, proto zde píšeme velké
písmeno jen na začátku názvu.

Dle Pravidel českého pravopisu

JAK SE POJMENOVÁVAJÍ ULICE
nemůžeme pojmenovat zapadlou
uličku v okrajové části města. A
přejmenovávat některou z hlavních
tříd není únosné z hlediska finančních
nákladů. Takový údaj je zanesen
v mnoha dokladech jako jsou občan−
ské průkazy, pasy, pojistky a další,
proto se k nim přistupuje jen zcela
výjimečně.

K připomenutí význačných osob−
ností se osvědčilo osazení pamětní
desky. Tu lze většinou umístit přímo
na objekt, který je s daným velikánem
přímo bytostně spjat.

Děkuji za informace.
Ptala se Hana Kaňovská
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• 34. ročníku filmového festivalu
Tourfilm, konaného za podpory města
25. a 26. září se zúčastnil rekordní
počet 365 snímků ze 102 zemí.
Doplněním programu kromě předná−
šek a seminářů byla i soutěž interneto−
vých stránek a multimediálních CD
prezentací zaměřených na turismus.
• Kolik váží jedna popelnice?

• Žluté pytle

Aby mohla být objektivně stanovena
cena za odvoz odpadků, vážili zaměst−
nanci odboru životního prostředí
popelnice o obsahu 120 litrů. Zjistili,
že jejich obsah váží v průměru pouze
13 kilogramů.

na třídění plastového odpadu jsou již
rozdávány v lázeňské čtvrti, kde není
možné umístit velkokapacitní kontej−
nery. Pytle s plastovými lahvemi se
vyvážejí jednou za 14 dní, vždy v sudé
úterý. Na konci roku se experiment
vyhodnotí a výsledek rozhodne o jeho
dalším pokračování.

• Šlechtickou svatbu

• V Baden−Badenu zřejmě vznikne
infocentrum

Náměstka primátora Piešťan

zažily v sobotu 29. září .
Německý aristokrat Max Emanuel von
Kienlin si bral za manželku Karin Ann
Fettig, dceru ředitele kasina v partner−
ském městě Baden−Baden. Obřad se
uskutečnil v chrámu Máří Magdaleny,
oslava pak ve starobylé budově
Lázní I.

Magistrát obdržel nabídku podnikate−
le českého původu Prokopa Pustiny,
který ve svém nově otevřeném hotelu
Karlsbader Hof zdarma nabídl
prostory Karlovým Varům. Vedení
města zde zvažuje zřízení infocentra.
•
Ladislava Mihalčíka přijal 5. října
první náměstek primátora Zdeněk
Roubínek. Hlavním tématem rozho−
vorů byla spolupráce mezi oběma
městy a následná možnost zpečetit ji
partnerskou smlouvou. Náměstek

Karlovy Vary

města Karlovy Vary.

Roubínek navštívil Piešťany již letos
v květnu.

na koupališti Rolava dostává konkrét−
ní obrysy. Rada města 9. října odsou−
hlasila investiční záměr na stavbu a
pověřila odbor architektury a územní−
ho rozvoje přípravou výběrového
řízení pro pořízení dokumentace.

16. října mimo jiné schválilo vyhlášku
o pohybu psů ve městě, rozhodlo o
výši grantů na některé kulturní akce
v příštím roce a souhlasilo s pojmeno−
váním dvou nově vzniklých ulic
v Doubí na Šípková a Souběžná.

17. října poté, co na schodišti byla
nalezena neznámá zapáchající
tekutina. Po její likvidaci začal během
dvou hodin Magistrát opět fungovat.

je název tříletého projektu mezinárod−

• Záměr vybudovat aquapark

• Zastupitelstvo města

• Magistrát města musel být
evakuován

• Evropa a její lázeňská města

ní spolupráce středních škol, v rámci
něhož se od 15. do 19. října sjelo do
Karlových Varů 80 studentů ze čtyř
zemí − Německa, Belgie, Rakouska a
ČR, kterou reprezentovala Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola
cestovního ruchu v Karlových Varech.
Vyvrcholením karlovarského setkání
byla panelová diskuse s vedením
magistrátu v LS Thermal.

spolu s Lázeňskými lesy a vydavatel−
stvím Promenáda pozval 18. října
milovníky lázeňských lesů na 8.
ročník Páral Party. Cílem této akce je
podpořit opravu a obnovu lesních
altánů. Letos bylo na opravu altánů
vynaloženo zhruba 420 tisíc korun.
Rekonstrukce se například dočkaly
Křižíkův altán, altán Na hřišti, Petrův
kříž, Camera obscura a další.

• Spisovatel Vladimír Páral

Tomáš Grosser
tiskový mluvčí magistrátu města

TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY

Tragédie, ke které došlo 11. září
v New Yorku, nepochybně vyvolává
v řadě našich občanů obavy z toho, že
to, co se stalo v USA, se může přiho−
dit kdekoliv jinde na světě, tedy i u
nás. Případy úmyslného šíření
bakterií sněti slezinné v dopisových
zásilkách ve Spojených státech pak
strach z teroristických útoků ještě
umocňují. Tyto události vedly k tomu,
že ochrana obyvatelstva a připrave−
nost záchranného systému na prová−
dění záchranných a likvidačních prací
nejsou najednou pouze zájmem
úzkého okruhu odborníků, ale staly se
předmětem zájmu široké veřejnosti.

V souvislosti s teroristickými útoky
se dnes často diskutuje o tom, jak se
proti jejich následkům chránit. Mezi
nejčastější dotazy, se kterými se na
nás občané obracejí, patří otázka, zda
lze při současné situaci využít
systémů civilní ochrany, především
pak prostředků individuální protiche−
mické ochrany jednotlivce (jedná se o
známé masky, dětské kazajky a vaky).
Je třeba konstatovat, že systém civilní
ochrany tak, jak byl vytvářen před
rokem 1989, byl určen především
k ochraně obyvatel v době války. Pro
jiné účely nebyl organizačně zajištěn
a vyvíjen ani v pozdějších letech.
K zabezpečení ochrany obyvatelstva
při teroristických útocích je prakticky
nevyužitelný. S ohledem na ekono−
mické možnosti našeho státu a s při−
hlédnutím k současným zkušenostem
je nezbytné provést v tomto systému
řadu úprav. Tyto změny však nebudou
rychlé ani jednoduché.

Základní předpoklad k transforma−
ci civilní ochrany byl vytvořen
vydáním zákona o integrovaném
záchranném systému, který vstoupil

v platnost k 1. 1. 2001. Zákon řeší i
problematiku civilní ochrany, resp.
ochrany obyvatel. Na základě tohoto
zákona přešly od počátku roku
veškeré kompetence z této oblasti
z M i n i s t e r s t v a o b r a n y n a
Ministerstvo vnitra. Jedním z nejdů−
ležitějších úkolů tohoto ministerstva
je zpracování nové moderní koncepce
ochrany obyvatel. Ta by již tuto
problematiku neměla řešit pouze pro
období války, ale měla by zahrnout i
mimořádné události nevojenského
charakteru, jež doposud řešeny
nebyly. Především se jedná o průmys−
lové havárie a teroristické útoky.

Řada povinností je tímto zákonem
uložena státním orgánům a orgánům
krajů a obcí. Důležitou úlohu plní
Hasičský záchranný sbor kraje, jako
nosný prvek integrovaného záchran−
ného systému. Naprosto nezastupitel−
ná role v oblasti přípravy a řešení
mimořádných událostí, zajištění
informování, varování, evakuace a
ukrytí obyvatel, hospodaření s ma−
teriálem pro ochranu obyvatelstva a
nouzového přežití je svěřena městům
a obcím. Ty musí společně s integro−
vaným záchranným systémem (IZS)
tvořit základní článek při plnění úkolů
při řešení mimořádných událostí a při
ochraně obyvatelstva.

Současná situace ukazuje, že lidé
v naprosté většině nevědí, jak by se
měli chovat při vzniku mimořádné
události (jakékoliv, nejen při tak
extrémní, jakou je teroristický útok).
Proto je dnes jednou ze základních
priorit provádění osvěty mezi obyva−
teli. Úkolem měst a obcí je poskyt−
nout svým občanům potřebné infor−
mace z oblasti ochrany obyvatel.
Dobrým příkladem v této oblasti

může být i město Karlovy Vary, které
operativně zajistilo distribuci infor−
mačních letáků, obsahujících některé
základní informace pro obyvatele.
Další možností jsou k získání infor−
mací jsou internetové stránky růz−
ných orgánů a institucí (Ministerstvo
vnitra, krajský úřad apod.). V listopa−
d u l e t o š n í h o r o k u b u d e
Ministerstvem vnitra vydána a cestou
Hasičských záchranných sborů krajů
rozdělena aktualizovaná příručka
s názvem „Pro případ ohrožení“.
Tento informační materiál obdrží
všechny krajské úřady, krajská
pedagogická centra, okresní úřady,
obecní úřady a školy. Hasičský
záchranný sbor kraje dále zajistí
distribuci 200 ks videokazet pro
zabezpečení výuky problematiky
ochrany obyvatel a chování při
mimořádných událostech na všech
školách v našem kraji. Tak by mělo
být alespoň částečně překlenuto
vakuum, které vzniklo od roku 1990
při přípravě a výchově obyvatelstva
v oblasti ochrany obyvatelstva. Je
také zřejmé, že o tuto problematiku
bude muset být v nezbytně nutném
rozsahu a v nové podobě znovu
rozšířena výuka mládeže ve školách.

V souvislosti se současnou situací
je třeba si uvědomit, že boj s tero−
rizmem je především záležitostí
zpravodajských služeb a bezpečnost−
ních složek státu. Úkolem záchranné−
ho systému je zmírnění následků
teroristických akcí v případě, že se
jim nepodaří předejít a zabránit.
K likvidaci následků mimořádných
událostí na území kraje (tedy i města
Karlovy Vary) se využívá integrova−
ný záchranný systém. IZS je vytvářen
jako otevřený systém, který by měl

být schopen poskytnout základní
pomoc občanům při všech mimořád−
ných událostech, kdy dochází o
ohrožení jejich zdraví, životů nebo
velké škody na majetku. Jeho základ−
ními složkami jsou Hasičský zá−
chranný sbor kraje a ostatní jednotky
PO, Policie ČR a zdravotnická
záchranná služba. Ostatními složka−
mi jsou například Horská služba,
městská policie, vyčleněné síly a
prostředky ozbrojených sil, havarijní
a pohotovostní služby a další. V pří−
padě mimořádné události mohou
obyvatelé k přivolání pomoci využít
některé ze známých telefonních linek
tísňového volání (150 − hasiči, 155 −
zdravotnická záchranná služba, 158 −
Policie ČR), které zajistí vše potřeb−
né. Na území města Karlovy Vary je
dále možné využít linky 156 − měst−
ská policie. Úroveň služeb poskyto−
vaných záchranným systémem je
omezena množstvím finančních
prostředků, které jsou do něj vkládá−
ny. Obecně lze konstatovat, že se
všechny složky IZS při plnění svých
úkolů setkávají s nedostatkem
finančních prostředků a to jak na
provoz, investice, tak i na mzdy.
V obdobné situaci je i Hasičský
záchranný sbor kraje, který hledá
cesty, jak využití vynaložených
finančních prostředků zefektivnit.
Příkladem toho může být i dohoda a
sdružení finančních prostředků
uzavřená s městem Karlovy Vary.
Město na základě této dohody získá
kvalitnější zabezpečení služeb ze
strany hasičů a ti budou mít vyšší
početní stavy k provádění zásahové
činnosti.

pplk. Ing. Z. Teplý,
ředitel HZS Karlovarského kraje

OCHRANA OBYVATEL V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH
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ART 38 a.s

DIVADELNÍ STUDIO D 3

DIVADLO DAGMAR

FILMOVÝ KLUB

GALERIE DUHOVÁ PALETA

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY

HVĚZDÁRNA HŮRKY

.

Laďa Kerndl − Vánoční koncert
„českého swingového krále“

Nebožka panina matka
Zlatá blecha

Vzpomínkový večer ke 40. výročí založení D 3

Smrt v růžovém −

Strašidla a krásné panny

Mezi dvojím zasyčením kosy

Útěk do Egypta přes
Království české

Útěk do Egypta přes
Království české

Sladký ničema
Zviditelnění
Blíženci
Čtyři roční doby práva
Silnice,

Vize třetího tisíciletí

Práce učňů a studentů

Jiří John − kresby
Spadané listí

Graphic design education

Vánoční hvězda  − Petr Nikl a Irena a Vojtěch
Havlovi −

Honba za novami
Na křídlech Pegasa

Slunce a jeho vliv na biosféru

KARLOVARSKÉ MUZEUM

Západní 63, tel. 322 66 07
19.30 Thermal, velký sál −

Komorní scéna Tosca, Moravská 8, kontakt A.Ratajská, tel. 322 95 65

19.30
19.30
19.30

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

15.30

19.30

19.30

19.30

Kino Drahomíra, Vítězná 52, tel. 322 91 85
Začátky představení v 19.30 hodin

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

Goethova stezka 6, tel.: 322 43 87−8
Otevřeno úterý − neděle 9.30  − 12.00 a 13.00 − 17.00

17.00
19.00

17.00

19.30

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

18.30
19.30

19.00

Nová louka 23, tel.: 322 62 53, 322 62 52
Otevřeno středa  neděle  9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00

19. 11.
se skupinou Jazz Friends a

hostem Terezou Kerndlovou světové evergreeny a pocta
Franku Sinatrovi

20. 11. Georges Seydeau:
22. 11. Tulio Pirelli −
24. 11.

17. 11. Lubomír Feldek: poslední okamžiky
Edith Piaf

20. 10. Z. Šmíd, H. Franková: −
dramatizace pověstí ze stejnojmenné knihy

27. 11. Z. Šmíd, H. Franková: −
dramatizace karlovarských pověstí, 125. repríza

8. 12. Otfried Preusler,  H. Franková:
− o tom, jak utíkala svatá rodina před

králem Herodem
11. 12. Otfried Preusler, H. Franková:

8. 11. , USA 1999
15. 11. , ČR 1997
22. 11. , Japonsko 1999
29. 11. , Řecko 1999
6. 12. Itálie 1954

do 22. 11. − vystavuje Integrovaná střední
škola živnostenská Plzeň − Radčice

od 28. 11. SOU keramické Karlovy Vary,
Stará Role − do 3. 1. 2002

8. 11. vernisáž (potrvá do 6. 1. 2002)
20. 11. − podzimní koncert žáků a komorních

souborů ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
22. 11. vernisáž − 5 let výuky

propagační grafiky na Střední průmyslové škole
keramické v Karlových Varech (do 6. 1. 2002)

26. 11.
snové vizuálně hudební představení

s loutkami, svíčkami, violami da gamba a už vánoční
atmosférou

Pátek a sobota
− obnovená premiéra pořadu
− jen za jasné oblohy

Přednášky:
13. 11. − Jan Klimeš st.,

Hvězdárna v Úpici

18. 11.

do 31. 12. − výstava hodin z depozitářů
Karlovarského muzea

15.00 Pohádka ze mlejna

Výstava: Strážci času

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ

KLUB PADEREWSKI

MĚSTSKÉ DIVADLO

DIVADLO HUSOVKA

Lázeňská 3, tel.: 322 44 34
Otevřeno středa až neděle 9.00 − 12.00 a 13.00 − 17.00 hod.

19.30

Lázeňská 5, tel., fax: 322 78 75, 0603 375 555
e−mail: klubpaderewski@volny.cz

začátky představení v 19.30 (není−li uvedeno jinak)

15.00

19.00

Divadelní nám. 2, tel.: 322 18 83, 322 58 01 (předprodej)
e−mail: divadlo@mdkv.cz

19.30 MDKV
19.30 Městské

divadlo Ústí nad Labem
19.30

MDKV
19.30

Divadlo Na Fidlovačce  Praha,

19.30 MDKV

15.00
MDKV,

15.00

19.30 Divadlo Bez zábra−
dlí Praha

Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2
21.00
19.30

19.30 MDKV −

21.00

21.00
19.30 Divadlo BezDirky

Změna programu vyhrazena                            Zodpovídá Jitka Arnoldová

do 18. 11. − výtvarná
tvorba karlovarských umělců a jejich host ů

od 29. 11. − výstava betlémů ze sbírek
Muzea v České Třebové a výstava loutek z dílny
Lenky Pavlíčkové (do ledna 2002)

23. 11. Anton Pavlovič Čechov: , , r

Výstava: Umělecká asociace a hosté

Předvánoční výstava

Racek

20. 11. −  přednáška PhDr. Stanislava
Burachoviče

od 6. 11. −
výstava nahodilých fotografických fragmentů

12. 11. − ozvuky keltské hudby
15. 11. (USA)  − blues našeho

vynikajícího kytaristy a amerického zpěváka
17. 11. −

o tom, jak prostředí ovlivňuje náš život I., pořádá
nakladatelství a vydavatelství Bestceler

18. 11. − nový pořad členů DaD
kvintetu, jejich hostů a Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové

21. 11. − videoprojekce
skialpinistické expedice

28. 11.
o tom, jak prostředí ovlivňuje náš život II.,

pořádá nakladatelství a vydavatelství Bestceler

8. 11. William Shakespeare: , (P6)
10. 11. Jacques Offenbach:

13. 11. William Shakespeare:
− (P 3)

18. 11. H.Meilhadc, A.Millaud, F.Hervé:
režie: Jan Kačer, hrají:

Tomáš Topfer, Zdena Vejvodová, Ondřej Brousek a
další (P78)

21. 11. F.M. Dostojevskij: , režie: Vladimír
Morávek

24. 11. František Kožík, Petr Michálek:
− premiéra režie: Martin Tichý

25. 11. František Kožík, Petr Michálek:
(P5)

29. 11. Bohumil Hrabal: ,
, režie: Ewald Schorm, hrají: Jan Hrušínský,

Ladislav Mrkvička, Jana Švandová, Zdeněk Žák,Vero−
nika Freimanová / Jitka Smutná a další (P4)

9. 11. − koncert
10. 11. A. Dvořák: − D. S. Nadrátkách − konverzační

reliéf v režii S. Hoffmana. Úplně poslední představení
souboru vzniklého při Prvním českém gymnáziu
v Karlových Varech.

14. 11. − Jednou
a dost! Série premiér s jepičím životem.

17. 11.
izraelský virtuóz , trvale žijící v Anglii,

23. 11. − jazzový pátek
28. 11. , premiéra,

Záhady a mystéria II

Leon Havlíček & Jindra Tolar: Napůl? Proč ne!

Majerovy brzdové tabulky
Luboš Andršt a Ramblin Rex

Atelier Duše  FENG SHUEJ aneb Byt je jako tělo

Keltská hudba z povzdálí

O něco výš III aneb CHOOYO 2000

Atelier duše  FENG SHUEJ aneb Nespěme si na
štěstí −

Večer tříkrálový
Hoffmanovy povídky,

Večer tříkrálový aneb Cokoli
chcete

Mamzelle Nitouche,

Něžná −

Pohádky vánočního
zvonku

Pohádky  vánočního
zvonku

Hlučná samota

Psí vojáci
Mrtvá

V. Klimáček: Čechov − Boxer

Gilad Atzmon & The Orient House Ensemble −

Blues Messengers, Praha
Jekyll a Hyde

19.30 MDKV ežie: Sergej
Fedotov

KULTURNÍ AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM
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SPORT
BRUSLENÍ

HOKEJ

HOKEJBAL

KOPANÁ

KOŠÍKOVÁ

KUŽELKY

MALÝ FOTBAL

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Zimní stadión Dolní Kamenná, kontakt: 344 91 74
Veřejné bruslení každou sobotu 18.30  20.00 hod., kapacita kluziště je

pouze 200 osob!

HC Becherovka, ZS Dolní Kamenná, kontakt: 344 91 74

17.30
17.30
17.30

HK TVZ Karlovy Vary, kontakt: 356 73 83
9.00

SK Buldoci, stadion Dvory, kontakt: 322 74 26

10.30
10.30

13.30

BK Lokomotiva, hala Jízdárenská, kontakt: 322 50 18

18.00
11.00
18.00

17.00
11.00

16.00
9.00

11.00
16.00

19.00
13.00

BK Thermia, hala SPgŠ, kontakt: 322 60 61

16.30
10.00

16.00
10.00
16.00

Sportovní kuželkářský klub, (u Chebského mostu), kontakt: 322 94 28

9.00
9.00

9.00
9.00

TJ Slavia, Polská 4, kontakt: 358 54 38

9.00
9.00

9.00

14.00
TJ Slovan, Na Vyhlídce 20, kontakt: 322 52 67

9.00

Hřiště, hala AC Start, hala Slavia, kontakt: 0607 852 242
v 9.00

TJ Slovan, malá tělocvična SPgŠ, kontakt: 477 18
10.00

Extraliga:
16. 11. HC Becherovka − Č Budějovice
20. 11. HC Becherovka − Zlín
23. 11. HC Becherovka − Znojmo

Každá neděle od Karlovarská hokejbalová liga

ČFL:
11. 11. Buldoci A − Admira Slavoj Praha
25. 11. Buldoci A − AFK Sokol Semice
Oblastní přebor:
17. 11. Buldoci B − TJ Sušice

II. liga ženy:
10. 11. Lokomotiva − Strakonice
11. 11. Lokomotiva − Plzeň
24. 11. Lokomotiva − Skřivánek Ústí nad Labem
Extraliga st. dorostenky:
17. 11. Lokomotiva − Lokomotiva Trutnov
18. 11. Lokomotiva − Sokol Hradec Králové
Extraliga ml. dorostenky:
10. 11. Lokomotiva − Sokol Praha Nusle
11. 11. Lokomotiva − SŠB Pardubice
24. 11. Lokomotiva − Slovanka Praha
24. 11. Lokomotiva − MOS Strakonice
Oblastní přebor muži:
17. 11. Lokomotiva − Jiskra Aš
18. 11. Lokomotiva − Sokol Kralupy

III. liga muži:
17. 11. Thermia − Litoměřice
18. 11. Thermia − Roudnice nad Labem
Dorostenecká liga:
10. 11. Thermia − Domažlice
11. 11. Thermia − Aš
24. 11. Thermia − Sokolov

Přebor záp. Čech:
10. 11. SKK A− Jiskra Šabina
11. 11. SKK B − Lokomotiva Cheb
Přebor KV kraje:
10. 11. SKK B − Sokol Teplá
24. 11. SKK B − Lokomotiva Cheb C

Kuželkářská liga:
17. 11. Slavia A − Chotoviny
24. 11. Slavia A − Chýnov
Přebor západních Čech:
10. 11. Slavia B − Lokomotiva Cheb
Přebor KV kraje:
17. 11. Slavia C − SKK Kraslice

Přebor západních Čech: hřiště Kuželkářského klubu
17. 11. Slovan A − SKK Karlovy Vary

Každou sobotu hala Slavia  − zápasy Západočeské ligy

1. 12. Veterán Prix

STOLNÍ TENIS

ŠACHY

ŠERM

VOLEJBAL

TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt: 480 92

9.00
14.00

9.00

KŠ TIETZ, šachová kavárna Thermal, kontakt: 321 11 11
19.00
19.00
18.00

10.00

Lokomotiva K.Vary, Růžový Vrch, kontakt: 322 38 63
10.00

14.00

Kontakt: 322 72 60

10.00
10.00

10.00
Sestavil František Řezáč

Západočeská divize:
17. 11. Slovan A − Lokomotiva Mariánské Lázně

Slovan A − Sokol TeVo Bor
Oblastní přebor II.třídy:
17. 11. Slovan C − Jiskra Nejdek

14.00 Slovan C − TJ Loket

Každé úterý − Partie s karlovarskými šachisty, večerní turnaje
Každýpátek − Klubový den, jednohodinový šach
9., 16., 23., 30. 11. Přebor klubu
Divize A:
11. 11. KŠ TIETZ − ŠK Spálené Poříčí

24.−25. 11. Cena časopisu Promenáda, so−kord žačky, ne−kord kadetky
24. 11. Memoriál V. Podlahy, kord − žáci

Krajská soutěž muži:
3. 11. DDM Stará Role − VK Karlovy Vary

10. 11. VK Karlovy Vary − VK Ostrov
Krajská soutěž ženy:
24. 11. VK Karlovy Vary − Aš
Změna programů vyhrazena

KULTURA
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

KARLOVARSKÉ HUDEBNÍ DIVADLO
DIVADLO DĚTÍ

ZŠ a ZUŠ RYBÁŘE

I.P. Pavlova 14, tel.: 322 28 07
19.30 GH Pupp

19.30 Lázně III
19.30 Lázně III

19.30 Lázně III

19.30 Lázně III −

Kaple sv. Ondřeje, Ondřejská 2, kontakt: Knihovna (v  témže objektu
v půjčovní době Po, St 14 − 17hod, v So 9 − 12.30) tel.: 323 53 45.

19.00

Bližší informace a předprodej vstupenek
na tel.: 0603 164 653 p. Klečková

15.00
15.00
10.00

15.00

Šmeralova 15, tel.: 344 70 21
16.00

8. 11.
pořádá Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka)

15. 11. G. Bizet: Carmen, dirigent: S. Macura
22. 11. L. van Beethoven: Svěcení domu, S.

Rachmaninov: Koncert pro klavír č. 2, J. Brahms:
Symfonie č. 3, dirigent: Goldstein Howard, sólo: Roy
Wylie (klavír)

29. 11. P. Sculthorpe: Earthcry, J. Haydn: Koncert
pro VCL C dur, R. Meale: Symfonie, dirigent: J.
Nottle, sólo: Lisi McGowran

8. 12.
Beethoven: Symfonie č. 2, Weber: Čarostřelec (přede−
hra), Debussy: Preludium k Faunovu odpoledni,
Korsakov: Španělské capriccio, J. Strauss: Pizzicato
polka, Rezniček: Donna Diana (předehra), Copland:
Outdoor (předehra)

9. 11.

duchovní hudba 15. až 17. století, např. G. P. da
Palestrina: Jesus, Rex Admirabilis, dále J. S. Bach,
Petr Eben…

11. 11. Pohádky Ze zahrádky
18. 11. Pohádka O Bacílkovi
24. 11. doprovodná akce k pohádkám Poznáním k bohatství −

blok soutěží s postavičkami z pohádek
25. 11. Pohádka O kvítkovi Vítkovi

28. 11. Ondřejské slavnosti − cembalový koncert
prof. Zuzany Růžičkové

závěr Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
(

DIRIGENTSKÉ KURSY

Společný koncert komorních pěveckých sborů
ROSA COELI Žlutice a Paleta Karlovy Vary,

Změna všech programů vyhrazena

AKCE DOTOVANÉ MĚSTEM
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PROGRAM DNE STUDENTSTVA
15. − 17. listopadu

Čtvrtek 15. 11.

Pátek 16. 11.

Hvězdárna

Sobota 17. 11.

14.30 −

19.30 −

8.00 − 14.00 −

11.00

14.00 −

14.30 −

18.00 −

21.00 −

21.00

20.00 −

Kino Čas

Kino Drahomíra

AC Start, tělocvična

Muzeum Zlatý klíč

Vřídelní kolonáda

Kino Čas

Divadlo Husovka

W Club

Propaganda Club

Propaganda Club

projekce filmu (ČR, 2000). Po
projekci beseda s výkonným producentem filmu
Radkem Auerem a některým z protagonistů jedné
z hlavních rolí

Filmový klub − projekce filmu
(ČR, 2001)

basketbalový turnaj smíše−
ných družstev středních a vyšších škol a středních
učilišť o  Pohár primátora města Karlovy Vary

expozice umělecké asociace KV 95 a jejích hostů,
po dohodě s některým ze členů asociace beseda

prohlídka zázemí a podzemí
Vřídla s odborným výkladem

projekce filmu (ČR, 2000)
tentokrát bez besedy

Balada z listí − představení
v produkci KHD

koncert skupiny

+ vystoupení
− koncert

skupiny

vystoupení skupiny

Samotáři

Zviditelnění

Samotáři

ORLYWBLOTIEEUROPY Reggae  Dub Live
Band D. J. Dubrmann

− Student Party
DIFFERENT D.I.S.C.O. + D. J. David

a D. J. Akira

Jolly
Joker and the Plastic Beatles of the Universe

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.30

19.30

Přežije lidstvo rok 2000?

2000: Hubblův rok

Je to malý krok pro mne, ale obrovský skok pro
lidstvo

Komety  nositelky neštěstí?

2001 : Hluboko nahoře

Honba za novami

Na křídlech Pegasa

je apokalyptická vize
konce světa předurčena znameními na obloze?

− pořad o objevech Hubblova
teleskopu

přehled poznatků a informací o výpravách
k Měsíci

− souhrn poznatků o
kometární astronomii

− souhrn poznatků o
vesmíru jako celku

− netradiční pořad o
Karlovarsku

− pozorování noční oblohy
Koná se výhradně za jasné noční oblohy

Změna programu vyhrazena                                       Sestavil: Jiří Jeřábek

wustenrot

P O D ZIM  S  W Ü S TE N R O TE M

• až 4 500,- Kè  státní podpory roè nì
• nárok na úvì r ze stavebního spoø ení s nejnižší

úrokovou sazbou 5%
• novinky pro mladé FUTURUM

Sokolovská 100, Karlovy Vary - Rybáø e
tel.: 017/344 98 95, 0602 435 571

KARLOVARSKÝ INFORMAÈ NÍ MÌ SÍÈ NÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH

INFORMACE
o kulturních programech, sportu a službách ve mì stì

pø ináší è asopis

K
A

R
L
O

V
A
RSKÁ TEPLÁREN

S
K

Á
A

.S
.

KARLOVY VARY

N E J N I Ž Š Í    C E N Y
u lodžiízasklívání

bezrámový, posuvný systém
z bezpečnostních skel

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

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

CERTIFIKOVÁNO

PO Ø ÁD Á
25.  LISTO PAD U

O D  9 H O D IN
VE SPO LEÈEN SK ÉM  SÁLE

LÁZN Í V

K RU H  PØ ÁTEL
K AR LO VÝCH  VARÙ

X I.  H ISTO R ICK Ý
SEM IN ÁØ

K AR LA N EJD LA
Zájem ci o regi onál ní  hi stori i

jsou srdeènì zváni

PROVOZ

Všechny MŠ budou uzavřeny
s výjimkou

která zajistí provoz

MATEŘSKÝCH ŠKOL
O VÁNOČNÍCH
PRÁZDNINÁCH

MŠ v ulici Krále Jiřího,

od 27. do 31. prosince

AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM


