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Při zahájení dostavby průtahu Karlovými Vary navštívil magistrát města předseda vlády Stanislav Gross
Foto: Jakub Kaválek

DOSTAVBA PRŮTAHU NAŠÍM MĚSTEM ZAHÁJENA, ÚKOL SPLNĚN
Dne 14. září byla po dlouhých
12 letech slavnostně zahájena
dostavba průtahu městem,
úsek délky cca 6,1 km začína−
jící v nehodovém místě
u zimního stadionu a končící
za dalším nehodovým místem,
tzv. „zatáčkou smrti“ za obcí
Jenišov. Jedná se o stavbu,
jejíž celková cena se vyšplha−
la z důvodu maximální šetr−
nosti k životnímu prostředí
a mimoúrovňovým křížením
k částce ve výši cca 4 mld. Kč
a době trvání 4 roky.
Zahájení dostavby průtahu
městem byla jednoznačná
priorita nového vedení města,
ale proces, který tomu před−
cházel, nebyl vůbec jednodu−
chý. 12 letá doba projekční,
majetkoprávní a správní
přípravy je důkazem toho, že
tyto náročné liniové stavby
nejsou zdaleka jednoduchou
záležitostí a podléhají široké
diskusi se všemi zúčastněný−

mi orgány a veřejností. Na
tomto místě patří tedy všem
těm, kteří se na této fázi stavby
podíleli, zasloužený dík.
Neméně důležité je však
připravenou stavbu skutečně
zahájit, což znamená zajistit
její financování, protože

Dovolte mi proto poděkovat
týmu ve složení Ing. P. Keřka
(ODS), Ing. J. Malý (KDU−
ČSL), Ing. J. Fiala, CSc.,
(ČSSD), kteří do Zastupi−
telstva města Karlovy Vary
přinesli po značném množství
jednání na půdě ministerstva

podobně významných staveb
jako je náš průtah, je připrave−
no v republice 13 a toto je fáze
nejsložitější.

dopravy, Parlamentu ČR,
Státního fondu dopravní
infrastruktury a Ředitelství
silnic a dálnic ČR strategii,

spočívající v navržení částky
ve výši 90 mil. Kč do rozpočtu
města Karlovy Vary na rok
2004 jako podílu města na
výstavbě.
Dovolte mi poděkovat
Zastupitelstvu města Karlovy
Vary, který tento návrh schvá−
lilo.
Ukázalo se, že to byl ten
správný spouštěcí mechanis−
mus, protože u dalších zúčast−
něných vyvolal správnou
odezvu a podařilo se tak
zajistit celkově 330 mil. Kč. na
tento rok a stavba mohla být
zadána.
Pevně věřím, že všichni vydr−
žíme 4 roky výstavby a že se
ke konci roku 2008 sejdeme
u zahájení provozu této zatím
největší investice státu
v našem městě i regionu.
Mgr. Zdeněk Roubínek
(US−DEU),
primátor města
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Nová bytová výstavba Mozartova ul. II. etapa
Rada města schválila doplnění
podmínek schválených RM dne 8.
6. 2004 pro přidělování bytů
výběrovým řízením na II. etapu
bytové výstavby v lokalitě
Mozartova ulice takto:
4 byty zvláštního určení tzv.
bezbariérové o velikosti 2x1+1
a 2x1+2 nebudou předmětem
výběrového řízení jako ostatních
47 bytových jednotek z celkového
počtu 51 bytů a budou přidělová−
ny na základě žádosti zdravotně
postižené osoby po projednání
v komisi pro metodiku v oblasti
bytové politiky a RM při splnění
podmínek dotační smlouvy, zák.
č. 102/1992 Sb. a na základě
doporučení Krajského úřadu.
U manželů−žadatelů musí být
u obou splněna podmínka nepře−
tržitého 5letého trvalého pobytu
v K. Varech před podáním přihláš−
ky do výběrového řízení.
Již v červnu rada města na svém
jednání rozhodla, že o nové byty
v Mozartově ulici se bude losovat.
Bytová výstavba by zde měla být
dokončena na podzim. Vznikne
zde 51 bytů:
Bytový dům A: 5 x 1+1 (z toho 2x
bezbariérový byt), 2 garáže, 10 x
1+2
Bytový dům B1: 8 x 1+3,
4 garáže
Bytový dům B2: 4 x 1+1, 4 x 1+2,
4 x 1+3, 1 x 1+4
Bytový dům B3: 15 x 1+2 (z toho
2 x bezbariérový byt), 5 garáží

počet bytů

velikost

výměra v m2

7
1+1
32,5 až 41,1
27
1+2
64 až 81
12
1+3
83 až 93,2
1
1+4
135,5
počet bezbariérových bytů
2
1+1
40,6
2
1+2
63,9
celkem 51bytů
Způsob a podmínky pro přidělo−
vání bytů:
V podmínkách smlouvy o poskyt−
nutí dotace z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení je uvedeno,
že bytové jednotky musí zůstat po
dobu 20 let ve vlastnictví města
K. Vary (od právní moci kolauda−
ce stavby) a že nájemné nepře−
sáhne výši nájemného vypočte−
ného jako součin pořizovací ceny
bytu s koeficientem 0,00333, dále
pak že město nebude požadovat
od budoucích nájemců žádné
finanční ani věcné plnění (před−
placené nájemné na dobu delší
než jeden měsíc, záloha na
budoucí koupi bytu, apod.)
v souvislosti s uzavřením nájemní
smlouvy a že u bezbariérových
bytů (byty zvláštního určení) se
bude postupovat podle zák.
102/1992 Sb., § 9, odst. 2.
Podmínky:
− žadatel je občanem obce dle
zák. o obcích č. 128/2002 Sb.,
§ 16, odst. 1 písm. a), b) minimál−
ně po dobu posledních pěti let
− žadatel není vlastníkem, či
spoluvlastníkem bytu (domu)
− žadatel není nájemcem bytu
− žadatel není dlužníkem města

−žadatel musí prokázat, že v době
podání přihlášky a v předcházejí−
cích 12ti měsících měl pravidelný
měsíční příjem ve výši minimálně
dvojnásobku životního minima dle
zák. č. 463/1991 Sb. o životním
minimu ve znění pozdějších
předpisů. Bude−li byt užívat více
osob, vztahuje se toto ustanovení
o minimálním příjmu na všechny
společně posuzované osoby.
− nájemní smlouva na dobu
určitou 1 rok s automatickým
obnovováním v případě, že ze
strany nájemníka nebude poruše−
na nájemní smlouva
− byty 1+2 budou přidělovány
žadatelům−manželům
− byty 1+3 a byt 1+4 budou přidě−

lovány žadatelům−manželům,
kteří mají ve své výchově a výživě
alespoň 1 nezaopatřené dítě žijící
ve společné domácnosti manželů
− výše nájemného nepřesáhne
výši nájemného podle nařízení
vlády č. 145/2003 Sb.
− výběr budoucích nájemníků
proběhne losem na základě
podaných písemných přihlášek
při splnění výše uvedených
podmínek.
Termín vyhlášení výběrového
řízení na byty II.etapy Mozartova
ulice do 30. 11. Přihlášky na byty k
dispozici občanům v informačním
centru magistrátu.
Odbor majetkoprávní
a hospodářský

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
• do 8. 10. bude uzavřen konec ulice Pod Jelením skokem.
• do 15. 10. budou částečně uzavřeny ulice Buchenwaldská
a Sedlecká. Od křižovatky ulic Buchenwaldská Opletalova
po křižovatku Buchenwaldská Sedlecká bude ulice
jednosměrná.
• do 15. 10. bude uzavřena ulice U Lomu, z důvodu stavebních
prací v komunikaci.
• do 30. 10. bude částečně uzavřena ul. Raisova z důvodu
rekonstrukce komunikace. Práce budou probíhat střídavě po
polovině komunikace.
• do 30. 10. budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny ulice
Dr. Davida Bechera (spodní část), Bělehradská, Jaltská.
• do 31. 10. bude uzavřena ul. Mozartova.
• do 30. 11. bude částečně uzavřena ul. Zeyerova.
• do 23. 12. budou částečně uzavřeny ul. Kpt. Jaroše, Závodní,
Západní..
Odbor dopravy
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JAK JE TO VLASTNĚ S TOPENÍM V BYTECH ZÁSOBOVANÝCH TEPLEM Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE TEPLA?

LOV Y VAR

Y

HLÁŠENÍ PORUCH
800 185 327
Chladné červencové počasí
tohoto roku vyvolalo u některých
občanů pocit, že nejsou dodrženy
podmínky pro užívání bytů
z hlediska tepelné pohody, a že je
nutné zahájit dodávky tepla.
Tepelnou pohodu si každý občan
představuje jinak a každý ji i jinak
vnímá. Někomu „stačí“ v bytě

19oC, někdo „potřebuje“ 25oC.
V první řadě je nutné si uvědomit
několik základních skutečností.
Na prvním místě je nutné uvést,
že povinnost zajistit řádnou
tepelnou pohodu v bytech má
vlastník budovy. Tuto povinnost
mu ukládá zákon 406/2000 Sb.
(zákon o hospodaření s energií)
v § 6 odst. (8). Tento odstavec
ukládá vlastníku budovy řídit se
pravidly pro vytápění stanovený−
mi vyhláškou 152/2001 Sb.
Na druhém místě si je nutné
uvědomit, že vyhláškou stanove−
ná pravidla pro vytápění objektu
platí pro otopné období, které
začíná 1. září a končí 31. května
následujícího roku. V tomto
období je vlastník budovy povinen
zahájit dodávku tepla do bytů a
nebytových prostor, pokud
průměrné venkovní teploty
nepřesáhnou ve dvou po sobě

následujících dnech +13 o C
a podle vývoje počasí nelze
očekávat zvýšení této teploty nad
+13 o C. Vytápění se naopak
přeruší v otopném období, pokud
průměrná venkovní teplota ve
dvou po sobě následujících dnech
přesáhne teplotu +13 oC a podle
vývoje počasí nelze očekávat její
pokles pod tuto hodnotu.
Zákon i prováděcí vyhláška
k tomuto zákonu dávají možnost
vlastníku budovy postupovat
i odlišně od stanovených pravidel.
Toto však lze jen za předpokladu,
že s odlišným postupem souhlasí
alespoň dvě třetiny nájemníků,
nebo vlastníků bytů a tento
odlišný způsob je technicky
proveditelný. Jinými slovy lze říct,
že vlastník budovy, pokud má
souhlas dvou třetin nájemníků
a na otopné soustavě domu či
přívodním potrubí neprobíhají

opravy, může zahájit dodávky
tepla do bytů i mimo topné období.
Karlovarská teplárenská, a.s. se
v žádném případě nezříká odpo−
vědnosti za dodávku tepla do
jednotlivých bytů. Ani to dost
dobře nejde, protože to jsme my,
kdo tyto dodávky ve spolupráci
s vlastníky budov zajišťuje.
Nájemníkům však doporučuji řešit
svou tepelnou pohodu nejdříve
s vlastníkem domu, který
v součinnosti s naší společností je
schopen daný problém řešit.
Pokud však v otopném období
dojde k přerušení dodávky tepla,
nebo teplé užitkové vody, doporu−
čuji přímé řešení této situace
s dispečinkem Karlovarské
teplárenské, a.s. na telefonním
čísle 800 185 327.
Ing. Roman Miarka,
ředitel společnosti
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Z MATEŘINEK SEJMEME BŘÍMĚ EKONOMIKY

Rozhodnutím zastupitelstva
města bude k 31. prosinci letošní−
ho roku zrušeno šestnáct samo−
statných mateřských škol
v Karlových Varech. Namísto nich
budou s účinností od 1. ledna
příštího roku zřízeny dvě příspěv−
kové organizace MŠ. Co vedlo
magistrát k tomuto kroku nám
objasnila 1. náměstkyně primáto−
ra Mgr. Jana Petříková.
Co bylo impulsem ke sloučení
stávajících mateřských škol?
K tomuto kroku jsme přistoupili na
základě komlexního vyhodnocení
fungování šestnácti MŠ Karlovy
Vary v roce 2003. Od 1. ledna
toho roku získaly právní subjekti−
vitu. Staly se tím samostatnými
ekonomickými celky, což mnohde
přinášelo jen problémy. Studie
mimo jiné poukázala i na průběž−
ný úbytek dětí, který nás nutí
realizovat optimalizaci počtu MŠ.
Nechceme rušit fungující školky,
naším záměrem je snaha zbavit je
ekonomických starostí, které je
jen zbytečně odváděly od hlavní−
ho poslání školství a tím jsou
výchova a vzdělávání. Pocho−
pitelně tím dojde i k zjednodušení

organizace a komunikace mezi
zřizovatelem a mateřskými
školami.
Nestačila by pro území města
jediná organizace?
Jak ukázaly zkušenosti z jiných
měst, spojit najednou více než
deset subjektů je problém.
Z tohoto důvodu jsme sloučili
vždy po osmi školách. První
mateřská škola bude jako sou−
části zahrnovat odloučená
pracoviště Komenského,
Krymská 10, Krymská 12, Krále
Jiřího, Emy Destinové,
Mozartova, Východní a Hornická.
Druhá mateřská škola spojí
školky Kpt. Jaroše, Javorová,
Truhlářská, Fibichova,
Mládežnická, Friedricha Wilhema
Augusta Fröbela Krušnohorská,
Sedlec a Vilová. Lze říci, že
pomyslnou dělící čáru mezi
budoucími školkami tvoří řeka
Ohře. Měli jsme ovšem na zřeteli
nejen lokalizaci, ale i další faktory,
např. obsazenost jednotlivých
zařízení.
Zmínila jste zkušenosti z jiných
měst, kde jste sbírali zkušenosti?
Zaměřili jsme se především na ta
města, kde takto organizované
MŠ již úspěšně fungují, např.
Chomutov, Most, Liberec, Klatovy
či Jihlavu.
Změní se navenek fungování
mateřských škol?
Z pohledu široké veřejnosti, tedy
pro rodiče a jejich děti vůbec nic.
Dál budou své ratolesti přivádět
do školek, které si vybrali. Jen se
zde nebudou denně setkávat
s ředitelkou zařízení. Stávající
mateřinky povedou vedoucí
odloučeného pracoviště, či
vedoucí učitelky, chcete−li. Jejich
platové zařazení zůstane zacho−
váno, jen se budou moci plně
věnovat práci s dětmi. Od té je
v současné době často odváděly

ekonomické záležitosti, na které
většinou nebyly původně speciali−
zovány. Sejmuli jsme z nich tedy
pouze břímě ekonomiky a umož−
níme jim věnovat se pedagogice,
kterou zvládají perfektně. Při
návštěvách jednotlivých mateř−
ských škol jsem se přesvědčila,
že práce s dětmi je všude priori−
tou, ve které paní učitelky opravdu
vynikají.
K redukci mateřský škol či peda−
gogických pracovnic tedy nedo−
chází?
Nově vzniklé mateřské školy
převezmou veškerá práva
a závazky, úkoly, činnosti a práva
a povinnosti z pracovně právních
vztahů k zaměstnancům zruše−
ných příspěvkových organizací
a to v plném rozsahu. Nejde nám
o úspory za každou cenu, chceme
jen co nejvíce zefektivnit provoz
předškolních zařízení. Současný
stav pedagogických pracovnic na
všech MŠ zůstane pro nejbližší
období bez jakýchkoliv redukcí.
Nepočítáme ani s útlumem
málotřídních škol, pokud o ně
bude zájem a budou mít dostatek
dětí.
Jednotlivé mateřinky měly různá
zaměření, budete je sjednocovat?
V žádné případě. Garantujeme
zachování identity jednotlivých
školek podle současného zamě−
ření. Ze současných šestnácti
školek na území města jich má
patnáct zaměření pěti různých
typů. Není jediný důvod tento stav
měnit. Všichni budoucí uchazeči
o funkci ředitelky nové příspěvko−
vé organizace musí v rámci
konkurzu předložit koncepci
vycházející ze stávajícího stavu
a respektovat odlišná zaměření
jednotlivých pracovišť. Rovněž
nástin spolupráce s rodiči dětí
musí být součástí předkládané
koncepce.

DNES POMŮŽETE VY A PŘÍŠTĚ POMOHOU JINÍ ZASE VÁM!
5. ročník celonárodní veřejné
sbírky na podporu nevidomých a
slabozrakých
BÍLÁ PASTELKA
"Symbol světa neviditelných linií,
symbol světa nevidomých
a výraz solidarity a dobré vůle"
Sbírka se koná 18. října u příležitos−
ti Mezinárodního dne bílé hole.
Bílé pastelky Vám za částku 20 Kč
budou prodávat, stejně jako
i v předešlých ročnících, dvojice
studentů nebo dobrovolných
pracovníků SONS ČR a obecně
prospěšných společností
Tyfloservis a TyfloCentrum Karlovy
Vary. Tyto dvojice budou označe−

né logem veřejné sbírky a finanční
prostředky budou sbírat do
zapečetěných a očíslovaných
pokladniček.
Sjednocená organizace nevido−
mých a slabozrakých České
republiky a TyfloCentrum Karlovy
Vary o. p. s. pro Vás zároveň na
tento den připravili
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
− prohlídka prostor Oblastní
odbočky SONS ČR a denního
centra stacionáře pro nevidomé a
slabozraké, které se nachází
v Karlových Varech ve Vítězné
ulici č. 52 (prostory klubovny
s kuchyňkou vybavenou speciál−

ními pomůckami pro nevidomé)
− prohlídka prostor stacionáře −
ulice Mozartova č. 444/6 (učebna
PC se speciálním vybavením
mluvícími a zvětšovacími progra−
my, masérský salón "U Pavla")
− prohlídka nově vzniklých prostor
pro sportovní aktivity zrakově
postižených občanů v pensionu
Hestia (1. patro), ulice Stará
Kysibelská 602/45
Přijďte se podívat jaké služby
nabízíme zrakově postiženým
občanům Karlovarského kraje!
Pavel Rogaczewski

Město Karlovy Vary vyhlašuje
na základě usnesení rady
města ze dne 14. 9. 2004
konkursní řízení na obsazení
funkce ředitele/ky:
1. Mateřská škola Karlovy
Vary − 8 odloučených pracovišť
(stávající MŠ Karlovy Vary,
Komenského 7, Krymská 10,
Krymská 12, Krále Jiřího 4,
nám. E. Destinové 1, Východní
6, Mozartova 4, Hornická 66)
2. Mateřská škola Karlovy
Vary − 8 odloučených pracovišť
(stávající MŠ Karlovy Vary Kpt.
Jaroše 6, Javorová 2A,
Truhlářská 11, Fibichova 5,
Mládežnická 6, Krušnohorská
16, Sedlec 5, Vilová 1)
Předpokládaný nástup do
funkce dne 1. 1. 2005
Požadavky: ukončené vzdělá−
ní a pedagogická praxe podle
vyhlášky MŠMT ČR
č. 139/1997 Sb., o podmínkách
odborné a pedagogické způso−
bilosti pedagogických pracovní−
ků a o předpokladech kvalifika−
ce výchovných poradců,
znalost školských předpisů
a problematiky řízení daného
typu školy, znalost práce na PC,
občanská a morální bezúhon−
nost, dobrý zdravotní stav,
manažerské předpoklady.
K přihlášce přiložte: úředně
ověřené kopie dokladů
o dosaženém vzdělání, doklad
o průběhu zaměstnání potvrze−
ný posledním zaměstnavate−
lem, strukturovaný životopis,
koncepci rozvoje školy se
zohledněním individuálních
zaměření jednotlivých odlouče−
ných pracovišť školy (max. 5
stran strojopisu formátu A4),
výpis z evidence Rejstříku
trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
doklad o jeho vyžádání, lékař−
ské potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu funkce,
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3
zákona č. 451/1991 Sb.
v platném znění.
Přihlášky podávejte na podatel−
nu Magistrátu města Karlovy
Vary nebo zasílejte do 15. října
2004 na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary
odbor školství a tělovýchovy
Moskevská 2, ¨
361 20 Karlovy Vary
N a o b á l k u u v e ď t e h e s−
lo:“Konkurs MŠ“
Další informace
tel.: 353 118 415, 353 118 123,
353 118 275, na internetových
stránkách www.mmkv.cz

SILNICE I/6 KARLOVY VARY − ZÁPAD, 2. stavba
Termín zahájení: září 2004, termín dokončení: srpen 2008

Dva kolegové − ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský (KDU−ČSL)
a Ing. Josef Malý − krajský zastupitel (KDU−ČSL)

Příchod na zahájení stavby − Ing. B. Kačena (SSŽ), primátor
Z. Roubínek (US−DEU), předseda vlády JUDr. S. Gross (ČSSD)
a hejtman JUDr. J. Pavel (ODS)

Předseda vlády JUDr. S. Gross (ČSSD), zástupci zhotovitele −
Ing. B. Kačena a J. Pešek (SSŽ) a ministr dopravy Ing. Milan
Šimonovský (KDU−ČSL)

Ing. P. Keřka (ODS) a T. Hybner (ČSSD) právě kopou základ
pro mostní opěru
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DEN SENIORŮ
Vážené a milé seniorky, vážení a milí senioři!
Od roku 1999, který byl Organizací spojených národů vyhlášen
Mezinárodním rokem seniorů, se v našem městě pravidelně koná
Den seniorů. Již tradičně se tak děje na podzim, v říjnu. Nejinak tomu
bude i v letošním roce. Na tento slavnostní den se pro Vás vždy
snažíme zajistit zajímavý a pestrý program, který má být malým
poděkováním za vše, co jste pro nás udělali.
Máme co oplácet a letošní malou splátkou bude sobota 16. října, na
kterou jsme se snažili nachystat nabídku, ze které si snad každý něco
vyberete.
Bylo pro Vás připraveno vyprávění o slavných návštěvnících našeho
města doplněné o hudební ukázky, vystoupení mladých hudebníků
i přednáška o karlovarském lázeňství. Vystoupení Josefa Zímy se
u Vás vždy setkalo s velkým ohlasem, doufáme, že tomu tak bude
i tentokrát. Ti z Vás, kteří raději prožijí odpoledně aktivněji, jistě
přijmou pozvání na taneční odpoledne, ke kterému zahraje oblíbená
Horalka.
Večerní filmové představení se tentokrát koná ve slavnostním
prostředí Městského divadla. Během dne máte možnost navštívit
volně přístupné prostory hvězdárny, Krajské knihovny i Galérie
umění.
Doufáme, že se Vám Den seniorů bude líbit stejně jako v minulých
letech. Těšíme se na Vaši účast v co nejhojnějším počtu a věříme, že
i následujících dvanáct měsíců, které nás dělí od toho dalšího,
prožijete co možná nejpříjemněji, ve zdraví a spokojenosti.
Mgr. Zdeněk Roubínek,
primátor města

37. TOURFILM a TOUR REGION FILM
5. až 9. října
Odborný program
6. a 7. 10. 9.00 až 16.00 Grandhotel Pupp Tourfilm a Tour Region
Film odborné semináře
7. a 8. 10. hotel Imperial Salon Lázeňství odborné semináře
Výstavy
5. až 8. 10. Grandhotel Pupp, Slavnostní sál Tourmap 2004
mezinárodní festival turistických map
6. a 7. 10. Grandhotel Pupp, Slavnostní sál M. Kamarád: Mé hory
výstava fotografií
6. a 7. 10. Grandhotel Pupp, Slavnostní sál Z. Lhoták: Nepál
výstava fotografií
7. a 8. 10. Vřídelní kolonáda Salon lázeňství
do 30. 10. Lázně I Tajemná Indonésie výstava pralesa s živými
zvířaty
do 15.10. Muzeum Zlatý klíč Artkontakt výstava malba na
porcelán jinak
Projekce
5. 10. 10.00 Thermal, Velký sál TOURFILM studentům premiéra
filmu Jane Goodall Return to Gombe
6. až 9. 10. Kavárna ve Vřídelní kolonádě a dům Tosca Projekce
filmů pro veřejnost
6. a 7. 10. 11.30 až 17.00 Grandhotel Pupp, Slavnostní sál
Projekce pro účastníky
Další doprovodné akce pro veřejnost
6. 10. 13.00 až 18.00 GH Pupp, salonek Chopin Mistr kávy
6. 10. 13.00 až 18.00 Pupp, salonek Chopin Italské odpoledne
Sportovní program
6. 10. od 10.00 Gejzírpark Tenisový turnaj
SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A KOLONÁD
Vřídelní kolonáda, starý suterén − dnes mj. využívaný k pokameňová−
ní suvenýrů.
Podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny − unikátní ukázka důmyslného
založení monumentální barokní stavby, Getsemanská zahrada,
Golgota, Kostnice, Oltář Božího hrobu a geologická expozice
věnovaná vřídlovci
2. NP Vřídelní kolonády − Trvalá expozice minerálů Karlovarska.
Vstupné 40 až 45 Kč, vstupenky distribuuje Infocentrum města KV

sobota 16. října
10.00 Lázně III Slavní návštěvníci K. Varů, smyčcový kvartet
a vyprávění Dr. Burachoviče
11.00 Galerie umění Dopolední matiné vystoupení žáků ZŠ
A. Dvořáka
12.30 klub Paderewski přednáška pro seniory pořádá kolegium
lázeňských lékařů
14.00 velký sál Thermal Josef Zíma s orchestrem J. Sládka
v pořadu „Josef Zíma a 35 nej s orchestrem J. Sládka“
a s hosty Y. Simonovou a imitátorem J. Maikem
16.00 Lázně III taneční odpoledne s Horalkou
19.00 Městské divadlo Faunovo velmi pozdní odpoledne −
promítání filmu
Volně přístupné prostory
8.00 až 12.00 Krajská knihovna přístup k internetu zdarma
9.30 až12.00 Galerie umění
13.00 až 17.00 Galerie umění
20.30 Hvězdárna večerní pozorování oblohy
Vstupenky na akce v Lázních III a ve velkém sále LS Thermal
budou distribuovány v pokladně LS Thermal od 11. 10. od
14.00 do 17.00 hod.
Vstupenky na filmové představení v Městském divadle budou
k dispozici v pokladně MD před zahájením filmového
představení do naplnění kapacity.
Změna programu vyhrazena

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, tel. 353 236 605, 608 947 794
1. 10.
Den otevřených dveří ukázka všech
10.00 až 15.00 činností Centra, diagnostika zdravotního stavu,
kosmetika a cvičení
4. a 6. 10.
Tai − chi, cchi − kung zahájení nového kurzu
5. 10. 16.30
Klubové setkání Energy ukázka práce se
supertronikem − Jiří Hrnko
5. 10. 18.00
Reiki MUDr. Petr Kadleček
7. až 10. 10.
Kurz thajských masáží jižní styl, ukončený
certifikátem
12. 10. 18.00
Reiki večer MUDr. Petr Kadleček
19. 10. 18.00
Doteky živé cesty MUDr. Petr Kadleček
21. 10. 17.30
Zkušenosti lékaře s potravními doplňky,
zdraví s Energy produkty MUDr. Stránský
26. 10. 18.00
Živá cesta reiki MUDr. Petr Kadleček
30. 10. 11.00
Zdravotní astrologická poradna lékařská
astrologie E. V. Havelka, známý pražský
astrolog

Základní škola Dukelských hrdinů v září 2004 oslavila 100. výročí od
svého založení. Zveme všechny současné i bývalé pracovníky, žáky,
rodiče a přátele školy dne 21. 10. v 17.00 hod do Městského divadla
na slavnostní žákovskou akademii.

22. 10. od 9.00 do 17.00 se koná
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Všichni návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy, výstavu
dobových a současných fotografií, učebních pomůcek a stavební
dokumentaci.

KROUŽEK PŘÁTEL FOTOGRAFIE
Paní a páni fotografové profesionálové i amatéři,
Máte−li zájem občas se setkávat a konsultovat svoji práci, zveme
vás na schůzky nově vznikajícího „Kroužku přátel fotografie v
Karlových Varech.“ Zájemci sdělte prosím jméno a adresu nebo
telefon na 353 332 195 nebo 723 522 392 panu P. Pohankovi a
budete informováni o termínu a místu schůzky.
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Datum a hodiny konání
Ve dnech 5. a 6. listopadu proběh−
nou v našem městě zároveň volby
do 1/3 Senátu, druhé komory
Parlamentu ČR a do
Zastupitelstva Karlovarského
kraje. Případné druhé kolo voleb
do Senátu se uskuteční ve dnech
12. a 13. listopadu.
Pátek: 5. listopadu, případně 12.
listopadu od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota: 6. listopadu, případně 13.
listopadu od 8.00 do 14.00 hodin
Hlasovací lístky
Voliči obdrží poštou na adresu
trvalého pobytu oboje hlasovací
lístky v zákonném termínu do 2.
listopadu. Spolu s hlasovacími
lístky bude rozeslána voličům
informace, do jaké volební míst−
nosti a v jakém časovém termínu
mohou jít volit a celostátně
vydaná písemná informace
k volbám. V případě konání
druhého kola senátních voleb
budou hlasovací lístky k dispozici
přímo ve volebních místnostech,
nerozesílají se již poštou.
Kde lze volit do
zastupitelstva kraje
1) Ve svém stálém volebním
okrsku, kam podle místa svého
bydliště volič patří (seznam ulic
náležejících do jednotlivých
volebních okrsků a adresy voleb−
ních místností budou do 21. října
zveřejněny). Kromě toho voliči
z Karlových Varů obdrží adresu
své volební místnosti spolu
s hlasovacími lístky.
2) Volič může požádat ze závaž−
ných, zejména zdravotních,
důvodů magistrát města a ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu svého voleb−
ního okrsku. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou.
Kde lze volit do Senátu
Volič může do Senátu hlasovat
kromě možností platných pro
volby do zastupitelstva kraje i na
voličský průkaz, pouze však ve
volebním obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby a v jehož územ−
ním obvodu má volič trvalý pobyt.
Voliči, který nebydlí na území ČR,
vydá voličský průkaz zastupitel−
ský úřad. V tomto případě může
volič volit v jakémkoli volebním
okrsku na území ČR, kde jsou
vyhlášeny volby do 1/3 Senátu.
Zastupitelstvo kraje
Funkční období zastupitelstev
krajů je čtyřleté. Do Zastupitelstva
Karlovarského kraje se volí 45
členů.

Hlasovací lístek se tiskne samo−
statně pro každou politickou
stranu, politické hnutí nebo
koalici.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku, který vkládá
do úřední obálky, může zakrouž−
kováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených
na témž hlasovacím lístku vyzna−
čit, kterému z kandidátů dává
přednost.
Jestliže některý z kandidátů získá
takový počet přednostních hlasů,
který činí nejméně 10% z celkové−
ho počtu platných hlasů odevzda−
ných pro tuto politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici v rámci
kraje, připadne mandát přednost−
ně tomuto kandidátu.
Senát
Volby do Senátu se konají podle
zásady většinového systému ve
volebních obvodech na území ČR
(81 obvodů). V každém volebním
obvodu se volí 1 senátor na dobu
šesti let. Každé dva roky se volí
třetina senátorů.
Každý zaregistrovaný kandidát je
uveden na samostatném hlaso−
vacím lístku označeném vyloso−
vaným číslem kandidáta. Volič
hlasuje tak, že do úřední obálky
vloží 1 hlasovací lístek, který nijak
neupravuje.
V prvním kole voleb do Senátu,
konaném ve dnech 5. a 6. listopa−
du, bude kandidát zvolen tehdy,
jestliže obdrží nadpoloviční
většinu odevzdaných platných
hlasů. V opačném případě bude
ve dnech 12. a 13. listopadu
probíhat druhé kolo voleb.Tam
kandidují pouze dva kandidáti,
kteří se v prvním kole umístili na
prvních dvou místech. Pro druhé
kolo voleb obdrží volič hlasovací
lístky postupujících kandidátů až
ve volební místnosti, budou
vytištěny na papíru jiné barvy.
Zvolen je ten kandidát, který získá
ve druhém kole více odevzdaných
platných hlasů. V případě rovnosti
hlasů ve druhém kole rozhodne
los.
Delegování členů do okrsko−
vých volebních komisí
Lhůta: do 6. října do 16.00 hodin.
Do komisí mají právo delegovat
1 člena a 1 náhradníka politické
strany, hnutí a koalice, jejichž
kandidátní listina byla zaregistro−
vána pro volby do zastupitelstva
kraje. Takto vzniklá komise pak
plní i úkoly komise pro volby do
Senátu. Při delegování členů do
komisí je třeba zvážit věk
a zdravotní stav delegovaného

člena, neboť jde o práci zodpo−
vědnou a časově náročnou.
Členem okrskové volební komise
může být občan ČR, který v den
složení slibu dosáhl věku nejmé−
ně 18 let, nenastala u něho
překážka ve výkonu volebního
práva a který zároveň není
kandidátem pro volby, pro něž je
okrsková volební komise vytvoře−
na.
Další zájemci o členství v komi−
sích se mohou sami hlásit na
Magistrátu města Karlovy
Vary, odbor vnitřních věcí, tel.:
353 118 289 a 353 118 220.
Odměna je při souběhu voleb
krajských a senátních stanovena
následovně:
pro člena komise 1.200 Kč, pro
předsedu 1.400 Kč, pokud se
bude konat 2. kolo voleb, odměna
se zvyšuje o 200 Kč.
Vydávání voličských průkazů
pro volby do Senátu
Kdo bude chtít do Senátu volit
v jiném než ve svém volebním
okrsku, v rámci svého volebního
obvodu, může požádat o vydání
voličského průkazu.
Pro občany s trvalým pobytem
v Karlových Varech je příslušná
k podání této žádosti evidence
obyvatel magistrátu města
v budově Moskevská 21.
Karlovarští občané pak mohou
mimo Karlovy Vary na voličský
průkaz volit pouze do Senátu, a to
na území volebního obvodu č. 1,
který tvoří severní část okresu
Karlovy Vary, ohraničená na jihu
obcemi Bečov nad Teplou,
Chodov, Krásné Údolí, Útvina,
Bochov a Štědrá (podrobně viz
úřední deska a www.mmkv.cz).
Na magistrátu města lze o volič−
ský průkaz požádat:
− písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče
a doručeným poštou do 29. října
nebo
− osobně s občanským průkazem
a vyplněním písemného podání
do 3. listopadu 2004 do 16.00
v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa 8.00 až 12.00
a 12.30 až 17.00 (středa 3.
listopadu do 16.00 hod.)
úterý a čtvrtek 8.00 až 12.00
a 12.30 až 15.15 hod.
pátek 8.00 až 12.00 a 12.30 až
14.45 hod.
Voličský průkaz lze vydat od 21.
října:
− voliči osobně nebo
− osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského
průkazu anebo
− jej lze voliči zaslat.

Hlasování pacientů v nemocni−
cích
Do karlovarské nemocnice se
dostaví část volební komise
s přenosnými volebními schrán−
kami.
Do Senátu zde mohou hlasovat
pacienti, kteří svým bydlištěm
spadají do území volebního
obvodu č. 1 se sídlem Karlovy
Vary a kteří si nechali v místě
svého trvalého bydliště vystavit
voličský průkaz a dále také
občané bez voličského průkazu,
které však nahlásila správa
nemocnice nejpozději do 29. října
do 16.00 hodin k zapsání do
seznamu voličů pro tyto volby.
Nebudou hlasovat občané
hospitalizovaní na infekčním
oddělení, neboť jde o zákonem
stanovenou překážku ve výkonu
volebního práva.
Pokud si volič není jist, že ve dny
voleb bude ještě pobývat
v nemocnici, je praktické požádat
u obecního úřadu, u kterého je
zapsán ve stálém seznamu
voličů, o vydání voličského
průkazu. Stejně se doporučuje
řešit i situaci, kdy volič předem ví,
že bude přijat do nemocnice
a setrvá zde i po dobu konání
voleb.
Do zastupitelstva kraje bude
v nemocnici volit pouze ten, kdo
má zároveň trvalé bydliště na
území okrsku č. 17. Pro krajské
volby se voličské průkazy nevy−
dávají.
Hlasování lázeňských hostů
Lázeňští hosté, kteří z důvodu
lázeňské péče nemohou volit
v místě svého trvalého pobytu,
a jsou z volebního obvodu č. 1 se
sídlem Karlovy Vary, mohou volit
v K.Varech pouze do Senátu, a to
v jakémkoli okrsku v případě, že si
přivezli do lázní voličský průkaz.
Pokud voličský průkaz nebudou
mít, mohou volit do Senátu
v okrsku, kam územně jejich
léčebné zařízení spadá, ale
pouze v případě, že je správci
těchto zařízení nahlásili magistrá−
tu města nejpozději do 29. října
2004 do 16.00 hodin k zapsání do
seznamu voličů.
Informace o zásadách hlasování
přineseme v příštím čísle radnič−
ních listů.
Další informace k volbám:
telefony:
voličské průkazy: 353 118 206
volební místnosti: 353 118 285
353 118 206
internet: www.mvcr.cz,
www.mmkv.cz
Ing. J. Gallová,
vedoucí odboru vnitřních věcí
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KANDIDUJÍCÍ
SUBJEKTY
Volby do Senátu
KSČM, politická strana
KDU−ČSL, politická strana
ODS, politická strana
ČSSD, politická strana
Strana zdravého rozumu,
politická strana
Konzervativní strana,
politická strana
NEZÁVISLÍ, politické hnutí
Ing. Václav Lupínek, CSc.,
nezávislý kandidát
Evropští demokraté,
politická strana
Odmítnuta byla přihláška k
registraci politické strany
„Sebeobrana voličů − Váš hlas
nepodpoří financování pla−
ných řečí, ale zdravotnictví
Vašeho obvodu“.
Volby do Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Česká strana sociálně
demokratická
Dělnická strana
Evropští demokraté
Koalice pro Karlovarský
kraj (KDU−ČSL + Strana
zelených)
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech
a Moravy
Národní sjednocení
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická
strana
Pravý Blok
SNK sdružení nezávislých
Strana za životní jistoty
Strana zdravého rozumu−
Odmítnuta byla kandidátní
listina Unie svobody −
Demokratické unie.

POMOZTE!
Město Karlovy Vary
pořádá SBÍRKU
za účelem zmírnění
následků ozbrojeného
konfliktu ve městě Beslan
v Severní Osetii
Peníze je možno posílat na
účet č. 1063015757/5500
zřízený k tomuto účelu
u Raiffeisenbank,a.s.,
pobočka Karlovy Vary.
Budou použity na
humanitární pomoc pro lidi
bezprostředně postižené
touto tragédií.
Datum ukončení sbírky:
31. prosince 2004

DVOUDENNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
22. až 23. října
PÁTEK
Rybáře
Třeboňská
10.30 až 10.50
U Koupaliště, parkoviště Edeka−
Delta
11.00 až 11.20
Bohatice
U Trati, konečná MHD č. 5
11.30 až 11.50
U Trati, u potravin12.00 až 12.20
Táborská, Ford 12.30 až 12.50
Drahovice
Gagarinova x Maďarská
13.00 až 13.20
5. května − u Smíchovského
stadionu
13.30 až 13.50
Stará Kysibelská − Úvalská
Východní
14.00 až 14.20
Vítězná x Ondříčkova
14.30 až 14.50
J. Palacha, most, LUNA
15.00 až 15.20
Tuhnice
Poštovní x Šumavská
15.30 až 15.50
Charkovská, na ostrůvku
u paneláku
16.00 až 16.20
Karlovy Vary
Krále Jiřího (Sokolák)
16.30 až 16.50
Moskevská, u Magistrátu města
Karlovy Vary
17.00 až 17.20
Na Vyhlídce, vedle potravin
17.30 až 17.50
Zítkova, parkoviště
18.00 až 18.20
Hůrky
pod hvězdárnou 18.30 až 18.50

u zastávky MHD 19.00 až 19.15
Olšová Vrata
u zastávky MHD 19.30 až 19.45
SOBOTA
Doubí
Svatošská, vedle trafostanice
10.30 až 10.50
Studenská, vedle potravin
11.00 až 11.20
Dvory
Závodní x Karla Kučery
11.30 až 11.50
Sklářská, na parkovišti MOSER
12.00 až 12.20
Tašovice
Česká, nad zastávkou
12.30 až 12.50
Počerny
u hlavní silnice 13.00 až 13.20
Stará Role
Okružní, na konečné MHD
13.30 až 13.50
Holečkova, u restaurace na
Výhledě
14.00 až 14.20
Kostelní, dětské dopravní hřiště
14.30 až 14.50
Dykova, křižovatka Dykova x
Sukova
15.00 až 15.20
Rosnice
Zatáčka
15.30 až 15.50
Čankov
zastávka MHD 16.00 až 16.20
Sedlec
u nádob na separaci
16.30 až 16.50
Růžový vrch
Buchenwaldská x Plešivecká
17.00 až 17.20

Krušnohorská, parkoviště
17.30 až 17.50
Rybáře
Majakovského, naproti KB
18.00 až 18.20
Severní Konečná, u staveniště
garáží
18.30 až 18.50
Po předložení občanského
průkazu je možné předat násle−
dující nebezpečné odpady:
lednice, televizory, autobaterie,
zářivky, léky, monočlánky, staré
barvy, lepidla, oleje, olejové filtry,
spotřební chemii, postřiky,
výboje.
Odbor životního prostředí

Prodloužení termínu
podání žádosti
Komise protidrogové preven−
ce a prevence kriminality
prodlužuje termín pro podání
žádostí o poskytnutí účelové
dotace z prostředků města na
rok 2005 do 31. října. Žádost
se předkládá do 31. října 2004
na formuláři, který získáte
prostřednictvím elektronické
pošty na internetových strán−
kách www.mpkv.cz, nebo na
Městské policii Karlovy Vary,
oddělení prevence a dohledu,
Školní ulice (Lidový dům),
Stará Role.
Pavel Jalůvka,
manažer prevence kriminality

Oslavy 50 let založení Dopravního podniku
Den 1. říjen bude pro největšího
dopravce v Karlovarském kraji,
společnost Dopravní podnik
Karlovy Vary, a.s., velmi význam−
ný, oslaví totiž 50 let od svého
založení. Při této příležitosti se pro
občany Karlových Varů i dopravní
fanoušky z jiných míst chystají
oslavy této události, které proběh−
nou první říjnový víkend, v sobotu
2. a v neděli 3. 10.
Z čeho budou oslavy sestávat?
V areálu garáží DP ve Sportovní
ulici v Drahovicích (konečná
zastávka linky MHD č. 14) budou
probíhat dny otevřených dveří
v sobotu od 9.00 do 18.00,
v neděli od 9.00 do 15.00.
Návštěvníci areálu tak budou mít
jedinečnou možnost nahlédnout
do prostor tvořících technické
zázemí provozu MHD, které jsou
normálně pro veřejnost nepřístup−
né. Ke shlédnutí budou parkovací
haly, dílny, mycí linka, na nádvoří
bude výstava všech typů autobu−
sů, které jsou v současnosti

v MHD provozovány, k dispozici
budou stánky s občerstvením
a prodej suvenýrů. Z těch nejzají−
mavějších stojí za zmínku věrný
model autobusu Karosa citybus
v barvách DPKV v měřítku 1:87,
výpravná barevná publikace
mapující dějiny městské dopravy
v Karlových Varech nebo soubor
barevných pohlednic vozidel
karlovarské MHD.
Po městě budou v uvedené dny
jezdit zvláštní linky, na kterých se
bude možno svézt historickými
autobusy, vozidly, které tu kdysi
jezdívaly, ale které se už v běž−
ném provozu nevyskytují, napří−
klad Škoda 706 RO a RTO,
Karosa ŠM 11. Hlavní přestupní
stanice mezi všemi historickými
linkami bude na Dolním nádraží,
kde na sebe jednotlivé autobusy
budou navazovat. Linky budou
jezdit v hodinových intervalech
(linka č. 92 v půlhodinovém) po
následujících trasách:
91
Divadelní náměstí, Dolní

nádraží, Tržnice, Letiště,
Divadelní náměstí
92 − Garáže MHD, Tržnice, Dolní
nádraží, Garáže MHD
93 Dolní nádraží, Tržnice, Horní
nádraží, Stará Role, Dvory, Dolní
nádraží
94 − Dolní nádraží, Tržnice,
Lidická, Bohatice, Růžový Vrch,
Dolní nádraží
Vstup do areálu DP bude zdarma,
jízdenka, která bude platit po oba
dva dny a na které bude možné
používat všechny historické
i běžné linky MHD, lanovou dráhu
Imperial a Diana (včetně vstupu
na rozhlednu), bude stát 30 Kč a
bude ji mimo jiné možno zakoupit
i přímo u průvodčích v historic−
kých autobusech. Držitelé časo−
vých jízdenek (jednodenní
a týdenní jízdenky, všechny druhy
průkazek), jakožto i děti do 15−ti
let budou mít jízdné zdarma.
Dopravní podnik Karlovy Vary,
a.s. se těší na Vaši návštěvu!
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Zvláštní historické linky u příležitosti oslav 50 let DP
91

Divadelní náměstí − Dolní nádraží − Letiště − Divadelní náměstí

92

Garáže MHD − Dolní nádraží − Garáže MHD

93

Dolní nádraží − Stará Role − Dvory − Dolní nádraží

94

Dolní nádraží − Slavie − Bohatice náměstí − Dolní nádraží
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V ŘÍJNU
pá 1. 19.30 Anglikánský kostel Sv. Lukáše Večer renesanční vokální
a instrumentální hudby účinkují: DAD kvintet a kvarteto
zobcových fléten Pavla Smutného
19.30 GH Pupp Jazzfest Karlovy Vary 2004, koncert věnovaný
100. výročí narození Glenna Millera a Count Basieho,
Bigband Českého rozhlasu, pod vedením V. Kozla,
O. Škrancová: zpěv, G. Mráz: kontrabas, O. Krajňák:
piano, I. Smažík: bicí
23.00 GH Pupp, Bechers bar Jazzfest Karlovy Vary 2004,
Jamsession
so 2. 19.00 Thermal Malý sál a Kongresový sál Jazzfest Karlovy
Vary 2004, koncert moderního jazzu
střídavě na dvou scénách, Josef Vejvoda, trio Vertigo,
Kontraband, Julio Barreto Latino world
ne 3. 15.00 Divadlo dětí Pohádka O Kvítkovi Vítkovi
19.30 Městské divadlo F. Hervé, H. Meihac, A. Millaud:
Mam´Zelle Nitouche, Divadlo F. X. Šaldy Liberec,
dirigent: M. Doubravský
út 5. 19.30 Komorní scéna "U" P. O. Enquist: Svržený anděl,
scénická koláž věnovaná všem, kteří od roku 1993
pracovali v Divadle Dagmar
st 6. 18.30 Paderewski Postavení Izraele na Blízkém východě,
přednáška Křesťanské akademie tentokrát v podání
M. Pojara, našeho exvelvyslance v Izraeli
19.30 Komorní scéna "U" RD1 Bajky aneb Jak přežít na širém
moři
čt 7. 19.30 Kino Drahomíra Sloní muž, Velká Británie 1980, režie:
D. Lynch
19.30 Městské divadlo P. Schaffer: Černá komedie, Divadlo Na
Fidlovačce, v hlavních rolích: P. Rychlý, J. Plodková,
M. Spurná, J. Svoboda aj., režie: J. Deák
pá 8. 19.30 Paderewski A. Franková: Nechte na hlavě, Divadlo
Dagmar uvádí komorní hru o letmých dotecích života, hraje
a zpívá D. Hubičková
so 9. 19.30 Městské divadlo J. Strauss Noc v Benátkách, Městské
divadlo Ústí nad Labem, dirigent: T. Karlovič
ne 10.15.00 Divadlo dětí Pohádka o princezně Zuzaně a draku
Požíráku
15.00 Městské divadlo M. Petrovská: Čarodějnická pohádka,
hudební pohádka o čarodějnicích, které by se rády
vdávaly, účinkuje: Divadlo M Duchcov, režie: M. a M.
Petrovští
19.30 Anglikánský kostel Sv. Lukáše Sefardské písně,
romance sefardských židů v úpravě pro kytaru, flétnu,
violoncello a hlasy, účinkují: DAD kvintet a Velmi malý
komorní orchestr Varvary Divišové
út 12. 19.30 Komorní scéna "U" I. Bunin: Mezi čtyřmi stěnami, hrají:
L. Balounová, H. Franková, M. Hniličková, N. Pajanková,
K. Panochová−Kaiserová
st 13. 19.30 Městské divadlo N. Simon: Druhá kapitola, v hlavních
rolích: V. Zawadská, M. Hudečková, D. Matásek,
D. Prachař, uvádí: AP PROSPER Praha, režie: P. Hruška
čt 14. 19.30 Kino Drahomíra Pink Floyd − Zeď, Velká Británie 1982,
režie: A. Parker
19.30 Komorní scéna "U" Z. Šmíd, D. Žáková a kol.: Dudáci
a vlčí hlavy aneb Něco o Chodech, tři převyprávěné
příběhy ze stejnojmenné knihy chodských pověstí, hosté:
Hyjta ZUŠ Domažlice, po představení udílení Ceny Věry
Vartecké
pá 15.19.30 Paderewski Bokomara Luboš Javůrek a jeho známá
folková kapela tentokrát s novým programem a albem
Miláček
19.30 Městské divadlo W. A. Mozart: Figarova svatba,
inscenace opery, účinkují mladí operní pěvci, Město
Karlovy Vary ve spolupráci s MPCAD Karlovy Vary,
dirigent: P. Charvát, režie: R. Szymiková
so 16.15.00 Divadlo dětí koupaliště Rolava Drakyáda, blok soutěží
a her s draky a kamarády z pohádek: Péťou Zahrádkou,
Broukem Oukem

ne 17.15.00 Divadlo Dětí Jak les se zahrádkou soutěžil, ze seriálu
pohádek Ze zahrádky
19.00 Městské divadlo Richadr Müller s kapelou
19.30 Komorní scéna "U" M. Samec, H. Franková: Král William,
drama synů a dcer, scénická koláž z děl W. Shakespeara
út 19. 19.30 Paderewski Jan Burian uvádí Janu Klusákovou,
překladatelku a publicistku, jak se dělá interview se
známými i neznámými lidmi, o práci v rozhlase a v televizi,
o úrovni současné publicistiky, ale i o životě, výchově dětí
a názorech a postojích, zazní i pár písniček z nového
„ženského“ alba
19.30 Komorní scéna "U" RD2 H. Franková, Z. Šmíd: Mezi
dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé,
dramatizace karlovarských pověstí v podání H. Frankové
19.30 Městské divadlo D. Churchill: Chvilková slabost,
účinkuje: Divadlo Radka Brzobohatého, v hlavních rolích:
R. Brzobohatý, H. Maciuchová a další, režie: J. Burian
st 20. 19.30 Thermal, Velký sál Jako jedna rodina, Divadlo Kalich,
jedna z nejúspěšnějších komedií loňského roku v režii
M. Lasici, půvabná veselohra o (ne)možnosti soužití mužů
a žen, hrají: P. Zedníček, S. Skopal, J. Paulová
a M. Vladyka
čt 21.19.30 K i n o D r a h o m í r a W i l b u r s e c h c e z a b í t ,
Dánsko/VB/Švédsko 2002, režie: L. Scherfigová
so 23.19. 30 Městské divadlo G. Rossini: Lazebník sevillský,
pronájem Prague Opera Collegium
19.30 Paderewski Tajfun koncert nové karlovarské hip−hopové
kapely
ne 24.15.00 Divadlo Dětí Putování za ztracenou kapkou
út 26. 19.30 Divadlo Dětí O princezně Zuzaně a draku Ožíráku −
mírně košilatá komedie dell´arte pro dospěláky
út 26. 18.30 Paderewski Vlastimil Šíp: Hory, vernisáž výstavy
fotografií ostrovského autora představující tvorbu
z posledních čtyř let
19.30 Paderewski Maraca, originální imaginativní hudební svět
sedmičlenné zlínské kapely mísící inspirace Orientem,
keltskou hudbou, australskou i africkou lidovou muzikou
s alternativním, minimalistickým a občas i freejazzovým
přístupem
čt 28. 19.30 Kino Drahomíra Vášeň, Maďarsko 1998, režie: G. Fehér
so 30. 16.00 Thermal, Velký sál Pohádkové překvapení s Dádou,
nové představení pro děti, kde se Dáda představí jako
Sněhurka, princezna Xebie a možná přijde i Fantomas… −
pořad je plný písniček, pohádek, soutěží o pěkné ceny a
kamarádů z televizní obrazovky spolu s Dádou děti uvidí
žížalu Jůlii, kosa Oskara, kosici Klárku a další …
19.30 Městské divadlo J. Strauss: Netopýr, účinkují mladí operní
pěvci Město K. Vary ve spolupráci s MPCAD K. Vary,
režie: D. Janota, dirigent: F. Drs
ne 31. 15.00 Divadlo Dětí Kouzelná galoše, divadelní soubor Špalíček
z Chebu
Změna programu vyhrazena
Sestavila: Jitka Arnoldová

INFORMACE

o kulturních programech, sportu a službách ve městě
přináší časopis

KARLOVARSKÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK

VŠE O KARLOVÝCH VARECH
Speciální ZŠ dyslektická oznamuje, že od října bude opět
fungovat ambulantní nápravná péče pro děti s poruchami učení.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu 353 224 241.
Těšíme se na Vás.
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AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
KRAJSKÁ KNIHOVNA
Týden knihoven 4. až 10. října
Po celý týden Internet pro děti 30 minut zdarma
4. 10. 10.00 až 18.00 Den otevřených dveří
Hlavní budova, Vzdělávací centrum Internet pro veřejnost 30 minut
zdarma
Vyrob si svůj obal na knihu celoměstská výtvarná soutěž pro děti ZŠ
Literární soutěže, besedy pro školy, ankety, ukázky práce s CD−
ROMy, prodej vyřazených knih
Kniha pro vaši novou knihovnu − sbírková akce
8. 10. 20.00 LH Thermal 3. setkání příznivců a přátel knihovny
hlavní budova I. P. Pavlova 7
čítárna
Po celý týden Internet pro všechny návštěvníky 30 minut zdarma
Individuální pomoc při práci s Internetem − nutno předem dohodnout
den a čas
Po celý týden − Jak hledat v OPAC Krajské knihovny K. Vary lekce
pro čtenáře
půjčovna pro dospělé
od 4. 10.
Výstava paličkované krajky
5. 10.
Klatovské oprátky beseda o 2. světové válce s panem
V. Jiříkem
6. 10. 14.00 Setkání krajkářek s praktickými ukázkami paličkování
Po celý týden Jak hledat v OPAC Krajské knihovny K. Vary lekce pro
čtenáře
dětské oddělení
4. 10. 9.30 Děti dětem vernisáž prodejní výstavy dětských výtvar−
ných prací
4. 10. 10.00 Velké říjnové společné čtení
4. 10. 16.00 vyhlášení výsledků ankety Moje kniha nejoblíbenější
knihy českého národa
hudební oddělení
Po celý týden Internet pro všechny návštěvníky 30 minut zdarma
Po celý týden CD ze S Fondu zdarma
studijní oddělení
Lidická 40, budova SPgŠ a Gymnázia
Po celý týden Internet pro všechny návštěvníky 30 minut zdarma
7. 10. 13.00 až 17.00 Cambridgeské zkoušky informace o zkouškách
pořádaných Britskou radou
Středa 20. 10. 16.30 seminář Multiculturalism and colours of today´s
UK − z cyklu anglických seminářů Animating literature (vhodný dopl−
něk výuky angličtiny) lektorka Mgr. M. Čaňková z Britské rady
balneologická knihovna
Lidická 40, budova SPgŠ a Gymnázia
výstava balneologické literatury
vzdělávací centrum
Lidická 40, budova SPgŠ a Gymnázia, tel: 353 234 542
5. 10. 15.00 až 18.00 odpoledne otevřených dveří + internet zdarma
7. 10. 15.00 až 18.00 odpoledne otevřených dveří + internet zdarma
Stará Role
Dvořáková 656, 360 17 Karlovy Vary, tel: 353 562 715
6. 10. cyklus přednášek Cykladské souostroví: Okouzlen
Cykladským souostrovím − Miloslav Dohnal (předseda klubu herpeto−
logů a zoologů se zaměřením na jedovaté živočichy) − první z cyklu
přednášek spojených s promítáním diapozitivů a ukázkou živých
zvířat
10.00 pro seniory (veřejnost) a od 13.30 pro děti a veřejnost

ARMÁDA SPÁSY
Komunitní centrum Jugoslávská 16, tel: 353 225 861
Pravidelné akce pro seniory
Úterý
9.30 Anglická konverzace pro pokročilé
Středa 10.00 Cvičení pro zdraví (vede rehabilitační pracovnice)
Čtvrtek 10.00 (lichý týden) Video klub
Pátek
8.30 až 9.15 Angličtina začátečníci
9.30 až 10.15 Angličtina pro pokročilé
Poslední úterý v měsíci 13.30 Klub pro seniory, posezení u kávy
a čaje s programem (přednášky, kultura apod.)
každé pondělí od 9.30 Klub maminek
4. 10. Pohádka o dráčku, povíme si pohádku a vyrobíme draka
11. 10. Pohádkové cvičení, cvičíme, zpíváme, tancujeme s dětmi

18. 10. Malování se zvířátky, malování, vybarvování, povídání
25. 10. Malování s podzimem, namalujeme si podzim, zazpíváme
S sebou: přezůvky a dobrou náladu
23. 10. 14.00 louka pod Tuhnickou cestou dřevěné dětské hřiště
„Hrad“ Drakiáda, s sebou draka (vlastní výroby nebo koupený) a
dobrý vítr, každý drak bude odměněn
Na všechny akce vstup volný

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ KarlovyVary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
do 21. 10. Mikro a makro svět fotografie, Robert Klaus
od 26. 10. Jindřich Vytiska: Krajina a kámen, Rudolf Felix:
Zasunuté vzpomínky

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e−mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvary.cz
otevírací doba: úterý až neděle 9.30 až 12. 00 a 13.00 až 17.00
vždy první středu v měsíci vstup zdarma.
Do 7. 11.
František Ronovský: Cesty k monumentalitě, výstava
postihující monumentální směřování tvorby významného
českého figuralisty a malíře osudových dramat lidského
života
5. 10. 19.30 Triny a Tři my, koncert, moravské, slovenské a romské
lidové písničky milostné, žertovné i pijácké v tempera−
mentním provedení dívčího vokálního tria doprovázené−
ho kvartetem výtečných muzikantů vedených Pavlem
Fischerem, primáriem Škampova kvarteta

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel.: 603 375 555, fax 353 227 875, e−
mail:klubpaderewski@volny.cz
do 19. 10. Jitka Barochová: Zahrada, malby karlovarské autorky

Čajovna a kavárna TUSCULUM
9. 10. 15.00 vernisáž výstavy Lenky Hořínkové s názvem "Čekání"

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 252
otevřeno st až ne 9.00 až 12.00 a 13. 00 až 17.00
do 31. 10. Obrazy Josefa Jíchy výstava

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 252
otevřeno: st až ne 9.00 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00
1. 10. 17.00 Archeologické výzkumy Krajského muzea KV před−
náška s diapozitivy pro seniory: Mgr. Jiří Klsák
do 17. 10. Artkontakt 2004, mezinárodní malířský workshop
20. 10.17.00 Milíře, vernisáž, mezinárodní malířský workshop

KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Varšavská 2, tel.: 353 549 017
Knihovna humanitních věd zahájila opět po prázdninách provoz
výpůjčních služeb pro veřejnost a zejména studenty středních i
vysokých škol. Obsahuje kolem 5000 titulů odborné literatury z oblasti
filozofie, psychologie, politologie, historie, teologie, religionistiky,
sociologie a je kvalitně vybavena jazykovými i naučnými slovníky.
Půjčovní doba je každou středu od 14.00 hod. do 18.00 hod.

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772
Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
Každý pátek a sobota
19.30 O protivném hvězdném drakovi, pro děti od 5 do 9 let, pohád−
kově laděný program
20.30 Na křídlech Labutě a Orla, pro všechny zájemce od 10 do 99
let
Mimořádně čtvrtek 28.října 2004, od 2h 07m do 6h 53m
Pozorování Úplného zatmění měsíce
Od 2.00 hodin bude možno pozorovat také přímo na hvězdárně
projekcí v sále a před budovou hvězdárny. Přímý přenos lze sledovat
také na http://astro.sci.muni.cz/live
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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SPORTOVNÍ AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
umělé povrchy na tenis, kopanou, 2 hřiště s umělou trávou,
odbíjená, košíková, dětské hřiště, možnost zamluvit si termín
provoz: po až pá 13.00 až 21.00, so a ne, volné dny 9.00 až 21.00

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

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
Extraliga:
3. 10. 17.30 HC ENERGIE − HC Moeller Pardubice
10. 10. 17.30 HC ENERGIE − Vsetínská hokejová a.s.
19. 10. 17.30 HC ENERGIE − HC Bílí Tygři Liberec
24. 10. 17.30 HC ENERGIE − HC JME Znojemští Orli
31. 10. 17.30 HC ENERGIE − HC Hamé
Dorost:
2. 10. 12.00 HC ENERGIE − Pardubice
14. 10. 18.15 HC ENERGIE − Plzeň
21. 10. 18.15 HC ENERGIE − Kladno
25. 10. 18.15 HC ENERGIE − Liberec
31. 10. 18.15 HC ENERGIE − Zlín
Junioři:
7. 10. 18.15 HC ENERGIE − Pardubice
9. 10. 12.00 HC ENERGIE − Ml. Boleslav
16. 10. 12.00 HC ENERGIE − Plzeň
23. 10. 12.00 HC ENERGIE − Slavia
28. 10.
HC ENERGIE − Vsetín

HOKEJBAL
HBC CSKA, Dvořákova 671, kontakt cskakv@seznam.cz
Národní hokejbal. liga ml. dorostu Střed:
16. 10. 9.30 CSKA − HbC Atlantis Ostrov
16. 10. 12.30 CSKA − HbC Atlantis Ostrov
I. ČNHbL:
2. 10. 16.00 HBC CSKA − SHM HBT Niosport Vlašim
3. 10. 10.00 HBC CSKA − SK Spectrum Praga B
16. 10. 14.00 HBC CSKA − SK JANEV Tábor
17. 10. 10.00 HBC CSKA − TJ HC Dranreb Nová Včelnice
24. 10. 14.00 HBC CSKA − TJ Snack Dobřany
30. 10. 14.00 HBC CSKA − TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
31. 10. 10.00 HBC CSKA − HC Jestřábí Přelouč

KOPANÁ
SK Buldoci, stadion Dvory, Drahovice, Tuhnice, kontakt 353 227
426
Česká divize st. dorost hřiště Drahovice:
2. 10. 10.00 SK Buldoci − FK Česká Lípa
16. 10. 10.00 SK Buldoci − RAKO Rakovník
30. 10. 10.00 SK Buldoci − FK Chmel Blšany B
Česká divize ml. dorost − hřiště Drahovice:
2. 10. 12.15 SK Buldoci − FK Česká Lípa
16. 10. 12.15 SK Buldoci − RAKO Rakovník
30.10. 12.15 SK Buldoci − FK Chmel Blšany B
Krajský přebor dorost hřiště − Doubí:
3. 10. 12.30 SK Buldoci − FK Nejdek
6. 10. 16.00 SK Buldoci − SSC Lomnice
17. 10. 12.30 SK Buldoci − Loko Karlovy Vary
31. 10. 12.30 SK Buldoci − FK Union Cheb
Krajský přebor muži hřiště − Dvory:
3. 10. 16.00 SK Buldoci − FC Fr. Lázně
17. 10. 15.30 SK Buldoci − FK Nová Role
31. 10. 14.00 SK Buldoci − SK Toužim
Česká liga st. žáci hřiště − St. Role:
9. 10. 10.00 SK Buldoci − FK Česká Lípa
23. 10. 10.00 SK Buldoci − SK Roudnice
Česká liga ml. žáci hřiště − St. Role:
9. 10. 11.45 SK Buldoci − FK Česká Lípa
23. 10. 11.45 SK Buldoci − SK Roudnice

Krajský přebor st. žáci − hřiště Dvory:
10. 10. 10.00 SK Buldoci − Sp. Horní Slavkov
24. 10. 10.00 SK Buldoci − FK Union Cheb
Krajský přebor ml. žáci hřiště − Dvory:
10. 10. 11.45 SK Buldoci − Sp. Horní Slavkov
24. 10. 11.45 SK Buldoci − FK Union Cheb
ČFL muži hřiště Drahovice:
10. 10. 10.30 SK Buldoci − Dynamo Č. Budějovice B
24. 10. 10.30 SK Buldoci − SK Strakonice
Krajská soutěž dorost − hřistě SKP Hvězda:
10. 10. 12.30 SK Buldoci − S. Teplá
24. 10. 12.30 SK Buldoci − S. Útvina
Mladá liga přípravka st. − hřiště AC Start:
12. 10. 16.00 SK Buldoci − FK B. Sokolov
26. 10. 16.00 SK Buldoci − FK Ostrov

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
Extraliga ml. dorostenky:
2. 10. 16.00 BK Loko − KP Brno
Extraliga st. dorostenky:
9. 10. 10.00 BK Loko − Slovanka
Mladší dorostenky:
3. 10. 10.00 BK Loko − Ostrava
16. 10. 15.00 BK Loko − Tábor
17. 10. 10.00 BK Loko − Strakonice
Starší dorostenky:
10. 10. 10.00 BK Loko − Sparta
I. liga žen:
16. 10. 18.00 BK Loko − JME Brno
Krajský přebor muži:
16. 10. 20.00 BK Loko − Kraslice
Ženy:
23. 10. 18.00 BK Loko − Ústí nad Labem
30. 10. 18.00 BK Loko − Strakonice

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost Jaltská 7, 3. poschodí, kontakt 777 740
223
1. 10. 18.00 klubový přebor A dohrávky
8. 10. 18.00 klubový přebor A 4. kolo
15. 10. 18.00 klubový přebor A 5. kolo
17. 10. 10.00 krajská soutěž družstev I. třídy 1. kolo
22. 10. 18.00 klubový přebor A 6. kolo
29. 10. 18.00 klubový přebor A − dohrávky
31. 10. 10.00 krajský přebor družstev 1. kolo
31. 10. 10.00 krajská soutěž II. třídy východ 1. kolo
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy
SK KONTAKT Karlovy Vary a KONTAKT bB
KARLOVARSKÝ POHÁREK
III. ročník plaveckých závodů tělesně postižených sportovců
aneb „Jak zaseješ, tak sklidíš“
Součástí slavnostního večera bude beseda s našimi paralympioniky
z LPH a videoprojekce filmu, zachycující dění v Athénách 2004
Dne 23. října sobota − krytý bazén Sokolov, bezbariérový.
Přihlášky do 6. 10. na uvedené e−mailové adresy nebo poštou na
adresu Alena Ženíšková, Úvalská 607/8, 360 09 Karlovy Vary.
Informace:
Telefon: 353 222 536, linka 208; mobil KONTAKT bB: 724 219 096,
Štěpánka Řehořková 603 116 050,
stepanka.rehorkova@kontaktbb.cz
Michaela Tůmová 603 903 106, michaela.tumova@kontaktbb.cz
Alena Ženíšková 603 475 499, alena.zeniskova@pvt.cz
Pronájem bazénu − Domov mládeže, Lidická 38
Nabízí plavání v dopoledních i odpoledních hodinách školám,
organizacím a firmám.
Bližší informace: tel. 353 224 488, 608 537 828

16

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY

TELEGRAFICKY

Náměstek primátora T. Hybner
kontroluje opěrné zdi u Thermalu
Od října letošního roku do dubna
roku 2005 bude probíhat rekon−
strukce opěrné zdi v Mozartově
parku pod ulicí Ondřejská. U této
zdi, která je v havarijním stavu,
budou provedeny zemní práce
pro základ zdi, zhotovení hornino−
vých kotev a mikropilot. Následně
dojde k zajištění paty zdi železo−
betonovou převázkou. U rubu zdi
bude rovněž zrealizováno doda−
tečné odvodnění a provedení
drenáže. Náklady na rekonstrukci
zdi si vyžádají více než 7 milionů
korun.
Na zasedání rady města byl
projednáván návrh na prodlou−
žení termínu dokončení rekon−
strukce pěší zóny TGM. Jak jsme
již před časem avizovali, očeká−
valo se zpoždění v délce několika
týdnů. Rada města schválila
prodloužení termínu do 30.
listopadu letošního roku, což je

termín, o který si zažádala firma,
jenž rekonstrukci provádí.
Hlavním důvodem zpoždění je
především nutnost realizovat
nejprve práce na veškerých
podzemních sítích jednotlivými
správci inženýrských sítí, což bylo
provedeno pouze částečně.
Zpoždění také způsobilo nalezení
dosud neznámých sklepních
prostor, v nichž bylo nutno pro−
vést statické zajištění, což si
vyžádalo jeden měsíc. V součas−
né době probíhá navíc ze strany
ZČE, a.s. další stavební akce
v Zeyerově ulici, na jejíž dokonče−
ní se musí počkat, aby se násled−
ně nepoškozovaly nové povrchy
na třídě TGM. Původní termín
dokončení díla byl určen na pátek
3. září. Za všechny komplikace,
které nastaly pro občany, ná−
vštěvníky i podnikatele v souvis−
losti s touto rekonstrukcí, se
magistrát města omlouvá, ale
považujeme za podstatné, že se
konečně změní tvář obchodně−
správního centra města.
V Karlových Varech dojde
k přejmenování jedné z nově
vzniklých ulic. V katastrálním
území Sedlec dochází k nové
zástavbě rodinných domků a tím
zde vznikla nová ulice. Na zákla−
dě návrhu bývalého kronikáře
města Vladislava Jáchymov−
ského, tradičního navrhovatele
názvu nových ulic doporučila
kulturní komise název ulice
„U Dolu“ a v říjnu loňského roku
toto pojmenování schválilo
i zastupitelstvo města. Na zákla−
dě žádosti vlastníků nově budova−
ných rodinných domků v této
lokalitě ovšem byl tento návrh

revokován. Z nových variant
názvu „Jezerní“ nebo „Výhledová“
se místní obyvatelé přiklonili
k názvu „Jezerní“, který rovněž
schválili zastupitelé. Nová ulice
tedy bude přejmenována dle
přání jejích obyvatel.
Na krátkou návštěvu do
Karlových Varů přicestovali
poslanci Výboru cestovního
ruchu Spolkového sněmu
Spolkové republiky Německo
spolu s hospodářským radou
Německého velvyslanectví
v Praze Josefem Beckem. Výbor
cestovního ruchu Spolkového
sněmu organizuje toto své
výjezdní zasedání do bavorských
lázní Bad Füssing, Mariánských
Lázní a Karlových Varů a jejich
cesta končila v Bad Schandau
v Sasku.
Naše město navštívila paní
Masumi Böttcher−Muraki, která
organizuje putovní výstavu
o třech japonských zenových
kamenných zahradách, které
v uplynulých letech ve spolupráci
s japonskými zahradníky
a jednotlivými městy pomáhala
vybudovat. V Karlových Varech
spolupracovala zejména se
Správou lázeňských parků. Paní
Muraki v Karlových Varech
jednala se zástupci karlovarské−
ho muzea, Infocentra, Správy
lázeňských parků a magistrátu
města o další spolupráci mezi
japonskými městy a Karlovými
Vary. Výše zmíněná putovní
výstava začne v květnu roku 2005
v Karlových Varech. Pokračovat
bude v červnu ve Furth im Wald
v Bavorsku a další měsíc by měla

být prezentována v blízkosti
Gstaadu ve Švýcarsku. Měla by
obsahovat nejen fotografie
jednotlivých japonských zahrad,
ale i záběry z jednotlivých měst, či
fotky prezentující propagaci
japonské kultury v Evropě.
Vernisáž výstavy je naplánována
do programu Zahájení lázeňské
sezóny 2005.
Zastupitelstvo města zabývalo
případem zárubní zdi, která je ve
vlastnictví sdružení nájemníků
domu Moravská 14. Tato zeď,
která je v havarijním stavu
a ohrožuje celý dům, nutně
vyžaduje opravu. Ačkoli je
v majetku vlastníků domu, bude
se na její další opravě finančně
podílet i město Karlovy Vary a to
příspěvkem 70% z celkové ceny,
která je předpokládána ve výši
zhruba 2,5 milionu korun.
Studenti Prvního českého gymná−
zia v Karlových Varech obdrží
z rozpočtu města dotaci ve výši
120.000 Kč jako příspěvek na
účast na mezinárodním seminá−
ři „Evropské třídy gymnázií“,
který pořádá Evropské kulturní
centrum Baden−Baden. Na tyto
semináře pro studenty gymnázií
přispívá francouzsko−německý
fond budoucnosti a ke studentům
z Německa a Francie jsou vždy
přizváni i studenti z dalších zemí
EU. Letos byli oficiálně pozváni
právě studenti Prvního českého
gymnázia. Třicetičlenná student−
ská delegace v doprovodu dvou
pedagogů odcestuje na dvoutý−
denní seminář na konci listopadu.
Mgr. Jakub Kaválek,
tiskový mluvčí

ÚČELOVÉ DOTACE
DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ
Magistrát města Karlovy Vary upozorňuje žadatele
o poskytnutí účelové dotace do oblasti sociální péče
a zdravotnictví na rok 2005, aby své žádosti zasílali na
odbor zdravotnictví a sociálních věcí do 30. listopadu.
prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karlovy Vary,
U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary.
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici u informátorky v přízemí
budovy magistrátu ul. (Moskevská), u příslušné pracovnice
odboru zdravotnictví a sociálních věcí nebo na
internetových str. (www.mmkv.cz).
Případné informace podá pracovnice uvedeného odboru
M. Jednorožcová, tel.: 353 118 569.

Příprava rozpočtu na příští rok je již v plném proudu, rozhovor na toto
téma s předsedou finančního výboru Ing. Fialou (na snímku s primáto−
rem Mgr. Roubínkem) přineseme v dalším čísle.

