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O problematiku výstavby nových obecních bytů se kromě představitelů města Karlovy Vary zajímal
i místostarosta Jáchymova Michael Kuneš
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O NOVÉ MĚSTSKÉ BYTY SE BUDE LOSOVAT
Vý s t a v b a b y t o v ý c h d o m ů
v Mozartově ulici v Drahovicích
finišuje. Na kontrolním dnu se
o tom přesvědčil i náměstek
primátora Tomáš Hybner
(ČSSD, na snímku první zleva).
Položili jsme mu několik otázek.
Podle jakého klíče bude město
byty přidělovat?
Výběr budoucích nájemníků 47
bytů stavěných v rámci II. etapy
bytové výstavby proběhne losem.
Zatím mohou zájemci, kteří splňují
podmínky, během měsíce listopadu podávat přihlášky. Bytové
jednotky budou přidělovány jako
nájemní byty s nájemní smlouvou
na dobu určitou jeden rok
s automatickým obnovováním
v případě, že ze strany nájemníka
nebude porušena nájemní
smlouva.

Kde občané obdrží přihlášku
do výběrového řízení?
Přihlášky se podávají na vyplněném tiskopise na podatelně
magistrátu města, který je
k dispozici na Magistrátu města
Karlovy Vary v budově na
Moskevské ulici v přízemí
v informačním centru. Zalepená
bílá obálka musí být označena
„Mozartova ulice II. etapa - byt.“
Vždy je nutné uvést velikost bytu
např. 1+1, 1+2, atd.
Jaké podmínky musí zájemci
splnit?
Mezi vyhlášené podmínky patří
např. to, že žadatel má trvalý
pobyt v Karlových Varech minimálně po dobu posledních pěti let,
v předcházejících dvanácti
měsících měl pravidelný měsíční
příjem ve výši minimálně dvojná-

sobku životního minima, není
dlužníkem města a není vlastníkem či spoluvlastníkem bytu
(domu) ani nájemcem bytu.
Mohou si občané žádat o byt
libovolné velikosti?
Byty 1+2 budou přidělovány
pouze manželům, byty 1+3 a byt
1+4 manželům, kteří mají ve své
výchově a výživě alespoň jedno
nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti manželů.
V objektu se nacházejí i bezbariérové byty, o ty se bude také
losovat?
Čtyři bezbariérové byty o velikosti
2x 1+1 a 2x 1+2 nejsou zahrnuty
do výběrového řízení. Tyto byty
budou přidělovány na základě
žádosti zdravotně postižené
o s o b y. P r o j e d n á n y b u d o u
v komisi pro metodiku v oblasti

bytové politiky a v Radě města
Karlovy Vary a na základě doporučení Krajského úřadu.
Kdy se mohou vylosovaní
Karlovaráci těšit, že se nastěhují do nového bytu?
V současné době probíhají ještě
v Mozartově ulici stavební práce,
ale jak jsem se na místě nedávno
přesvědčil, vše postupuje poměrně rychle. Dostavěno by mělo být
zhruba v únoru příštího roku,
takže myslím, že už příští rok na
jaře budou vylosovaní nájemníci
bydlet v nových bytech.
Podrobné podmínky výběrového
řízení na byty jsou k dispozici na
internetových stránkách města
www.mmkv.cz a na vývěsce.
-red
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DO ZVONŮ NA PLAST ODKLÁDEJTE I NÁPOJOVÉ KARTONY
nápojové kartony

Nápojové kartony, většinou jim
říkáme „ k r abic e“ od dž us ů,
mléčných výrobků, vína apod. se
staly již běžnou součástí našich
nákupů. Někteří z nás oceňují
snadnou skladovatelnost tohoto
obalu, jiní to, že nápoje mají delší
trvanlivost, takže nemusíme tak
často na nákup. Málokdo se však
zamýšlí nad dalším „životem“ této
krabice poté, c o s e změní
v odpad. Proto bychom vám chtěli
nápoj o vé k a r t o n y pře d st a vit,
vysvětlit vám, proč byste je měli
sbírat v rámci tříděného sběru
odpadů a ukázat vám jejich
zpracování a další využití.
V letošním roce se začal ve
vybraných částech České republiky uskutečňovat projekt plošné-

ho sběru odpadů použitých
nápojových kartonů v obcích.
Po dohodě s výrobci nápojových
kartonů („krabice“ na mléko,
džusy, apod.) a po vzoru mnoha
evropských zemí vzniká systém
založený na spolupráci obcí, firem
zajišťujících sběr a svoz odpadů,
úpravců resp. provozovatelů
třídících linek a zpracovatelů této
komodity. Do tohoto systému se
nyní zapojilo i město Karlovy Vary,
spolu s třídící linkou a společností
EKO-KOM, a.s., která systém
financuje. Na žlutých nádobách
na sběr plastů jsou nyní umístěny
nové oranžové samolepky
vyzývající k odkládání použitých
nápojových kartónů. Žádáme Vás
proto, abyste do označených

kontejnerů odkládali, mimo
plastů, i vypláchnuté nápojové
kartóny.
Pokud se nápojový karton stane
odpadem, nabízí se několik
možnosti jeho dalšího využití.
Když se nevytřídí, tak jako odpad
skončí v popelnici a následně bez
užitku na skládce komunálních
odpadů. Jestliže se však nápojové kartóny vytřídí podobně jako
papír, sklo, nebo plasty, je možné
je dále využít.
1. V papírnách, kde se krabice
rozemelou ve vodě a na sítech se
zachytí tzv. „papírové vlákno“,
které je surovinou pro výrobu
papíru. Nápojové kartony obsahují velmi kvalitní papírové vlákno,
takže o jejich zpracování mají již
nyní velký zájem papírny v celé
republice. Ze zbytků hliníkové
a polyetylenové fólie lze vyrábět
např. palety, případně teplo
a páru.
2. Na speciální lince, kde se
krabice rozdrtí a drť se za tepla
lisuje do desek, které mají velmi
dobré izolační vlastnosti a dají se
použít při stavebních pracích.
Aby však bylo možné nápojové
kartony takto zpracovat a dále
využít, je nutné je nejprve posbírat.
Pokud doma dopijete nápoj
z krabice, prosím, roztrhněte
horní svár a rozevřete spodní rohy
krabice. Krabici pak vypláchněte
troškou vody, nechte okapat
a nakonec ji stlačte, abyste
zmenšili její objem a nezabírala
vám doma místo. Do každé, i té

nejmenší kuchyně, se vejde
taška, do které můžete kartony
shromažďovat, abyste nemuseli
s každým chodit ke kontejneru.
Prosíme, neodkládejte do kontejnerů kartóny se zbytky nápojů, při
třídění a zpracování by mohly
způsobovat vážné problémy
a mohly by ohrozit vlastní zpracování.
Kontejnery s tříděným sběrem se
pravidelně vyváží a následně jsou
předány k dalšímu dotřídění na
linku. Tady jsou odpady roztříděny
na jednotlivé druhy dle dalšího
zpracování, nápojové kartóny se
lisují do balíků - expedují ke
zpracování do papíren.
Díky vašemu pečlivému třídění
odpadů, tak umožníte jejich
recyklaci, tj. zpracování na nový
výrobek.
Někoho může zarazit skutečnost,
že se nápojové kartóny sbírají
společně s plasty. Důvody jsou
zejména ekonomické:
* Při sběru s papírem může dojít
ke znehodnocení papíru zbytky
nápojů v krabicích. U plastů tento
fakt nevadí.
* Při dotřídění se krabice snáze
rozlišují ze směsi plastů než
směsi papíru.
Prakticky tedy není třeba přidávat
kontejnery nebo zavádět speciální nádoby na sběr těchto odpadů.
Celý systém tudíž neznamená pro
město žádné dodatečné náklady
a přesto umožňuje třídit a sbírat
další komoditu, která neskončí na
skládce.
Odbor životního prostředí

UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
* do 30. 11. bude částečně
uzavřena ul. T. G. Masaryka od
křižovatky s ul. Zeyerovou
k budově Jan Becher a.s. Vždy
bude uzavřeno půl šíře vozovky
tak, aby mohly být zásobovány
obchody. Bude zajištěn bezpečný
přístup chodců přes rekonstruovanou část vozovky do
protilehlých budov a obchodů.
* do 30. 11. bude částečně
uzavřena ul. Zeyerova. Vždy
bude uzavřena půl šíře vozovky
tak, aby mohly být zásobovány
obchody. Bude zajištěn bezpečný
přístup chodců přes rekonstruovanou část vozovky do

protilehlých budov a obchodů.
* do 17. 12. bude částečně
uzavřena ul. I.P. Pavlova
z důvodu stavebních prací
v komunikaci. Průjezd bude
zabezpečen po polovině vozovky.
* do 22. 12. bude z důvodu
stavebních prací v komunikaci
uložení horkovodu - uzavřena ul.
Škroupova. Po dobu uzavírky
bude umožněn přístup k okolním
nemovitostem.
* do 23. 12. budou částečně
uzavřeny ul. Kpt. Jaroše,
Závodní, Západní, z důvodu
stavebních prací v komunikaci.
Práce budou probíhat po

polovinách komunikací.
* do 31. 12. bude částečně
uzavřena ul. Karla IV. z důvodu
ohrazení staveniště. Průjezd
bude zabezpečen po polovině
vozovky.
* do 6. 11. bude úplně uzavřena
silnice III/22129 na trase Oto-

vice - Sadov z důvodu provádění stavebních prací při
opravě železničního přejezdu
v k.ú. Otovice. Obousměrná
objížďka povede přes Podlesí do
obce Sadov a zpět.
Odbor dopravy

DISTRIBUCI
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR A DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
(pokračování z minulého čísla)
Zásady hlasování
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR,
anebo cestovním průkazem,
nebo platným občanským průkazem.
I. kolo 5. a 6. listopadu
Od okrskové volební komise
obdrží úřední obálky šedé barvy
pro volby do zastupitelstva kraje,
žluté barvy pro I. kolo voleb do
Senátu Parlamentu ČR. Po
obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků.
V tomto prostoru vloží do šedé
úřední obálky jeden hlasovací

lístek pro volby do krajského
zastupitelstva, na němž může
vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku. Dále do žluté
úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek pro I. kolo voleb do
Senátu. Tento hlasovací lístek se
nijak neupravuje. Po opuštění
prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží každou
úřední obálku
s hlasovacím
lístkem do hlasovací schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, které jsou přetržené
a které nejsou vloženy do úřední
obálky. Je-li v úřední obálce více
než 1 hlasovací lístek, ať už ve
prospěch různých kandidátů,

nebo pro téhož kandidáta, jde
o neplatný hlas.
Upozornění pro voliče
Při vkládání hlasovacích lístků do
obálky je nezbytné dodržet barvu
obálky pro jednotlivé typy voleb,
neboť hlasovací lístek vložený
v jiné obálce je považován za
neplatný hlas.
II. kolo 12. a 13. listopadu
Bude-li se konat druhé kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR,
hlasovací lístky obdrží voliči až ve
volebních místnostech spolu
s úřední obálkou, která pro II. kolo
voleb do Senátu bude mít barvu
šedou.
Vydávání voličských průkazů
pro volby do Senátu
Parlamentu ČR
Volič může o vydání voličského
průkazu požádat současně pro

obě kola voleb, tedy pro 5. a 6. 11.
i pro 12. a 13. 11., nebo je možno
požádat pouze o vydání voličského průkazu pro první či druhé kolo
voleb zvlášť.
Písemnou žádost pro obě kola
voleb je potřeba podat do 29. října
2004 do 16.00 hodin, osobně do
3. listopadu 2004 do 16.00 hodin.
V době mezi I. a II. kolem voleb do
Senátu lze osobně požádat
o vydání voličského průkazu pro
II. kolo voleb, a to do 10. listopadu
2004 do 16.00 hodin.
Další informace k volbám
Telefony: Voličské průkazy:
353 118 206, volební místnosti:
353 118 285 a 353 118 206
Internet: www.mvcr.cz,
www.mmkv.cz
Ing. Jindřiška Gallová,
vedoucí odboru vnitřních věcí

JE TŘEBA VĚDĚT, KTERÉ DVEŘE OTEVŘÍT PRO PROSPERITU MĚSTA
ného prostranství, lázeňský
a rekreační pobyt, z ubytovací
kapacity, ze psa či za provozování
výherního hracího přístroje.
Úkolem politiků je hledat další
zdroje, tady vědět, které dveře na
správných místech otevřít pro
prosperitu města. Jasně se to
ukázalo třeba při shánění dotací
na dokončení průtahu či rekonstrukci třídy T.G. Masaryka.
Minimálně jsou dosud využívány
tzv. tři P, tj. propojení soukromého
a veřejného sektoru při investicích, které zvyšují kvalitu infrastruktury: zdravotnictví,
komunikací, sociální oblasti…
Soukromý sektor má potřebné
zdroje a umí akce realizovat
efektivněji než veřejný. Ten zas
dává záruku dlouhodobé finanční
stability.
A co výdaje?
Město musí dbát na maximální
efektivitu všech vynakládaných
financí, tak aby struktura řízení
města
byla optimální. To se týká i
Ing. Jaroslav Fiala CSc. - ČSSD (druhý zprava) při návštěvě ministra pro
příspěvkových organizací města,
místní rozvoj Ing. Jiřího Paroubka
akciových společností a obecně
prospěšných společností zřízeV současné době probíhají
vycházet ze svých příjmů a těm
ných městem. Největší náklady
intenzivní práce na návrhu
podřídit výdaje. Začínáte od
jdou vždy na pracovní síly
rozpočtu města Karlovy Vary pro
nutných výdajů: nájemného,
a energie.
rok 2005. O jeho přípravě jsme
stravného, ošatného… A když
Každému kapitálovému vydání
hovořili s Ing. Jaroslavem
máte pokryté tyto „běžné“ výdaje,
předchází výběrové řízení, ve
Fialou, CSc., předsedou finančrozhodujete se jak naložit se
kterém město hledá nejvhodnějního výboru zastupitelstva města
zbytkem financí. Zda je ponechat
šího zhotovitele.
(ČSSD).
jako reservu, spořit si, či je invesMá již město jasno v rozpočtoMohl byste nám přiblížit úlohu
tovat např. do automobilu, dovových prioritách příštího roku?
finančního výboru?
lené, bytu, vzdělání…
Především musíme dokončit již
Úkolem tohoto výboru je hlídat
Čím je dán rozpočet města?
nastartované investiční akce,
finanční stabilitu městského
Příjmy jsou dány rozpočtovým
prioritami jsou rozhodně průtah
rozpočtu. Každý rozpočet má část
určením daní, tedy státem. Město
a bytová výstavba.
příjmovou a výdajovou. Ten
samo může ovlivňovat pouze
Vzhledem k tomu, jak bylo
městský stejně jako třeba rozpomalou část z nich a tou jsou místní
v posledních letech město rozkočet rodiny. I v domácnosti musíte
poplatky, např. za užívání veřej-

pané, nic nového začínat nebudeme.
Město ze svého rozpočtu financuje i jiné subjekty, kam jdou tyto
peníze?
Největší obnos každoročně
putuje Dopravnímu podniku, bez
příspěvku města, by veřejná
doprava byla výrazně dražší.
Rozsáhle investice jdou
i Nemocnici Karlovy Vary na
dostavbu a modernizaci. Dále
finančně podporujeme
Infocentrum, kulturní a sportovní
subjekty, sociální oblast…
Daří se městu naplňovat schválený rozpočet pro letošní rok?
Ano, naše představa se zatím
naplňuje. Oproti předpokladu se
nám sem navíc promítly i mimořádné příjmy z prodeje akcií
Sokolovské uhelné. Další vylepšování městských financí vidím
v systémových změnách
a zvýšení hospodárnosti na
straně výdajové i příjmové.
Kdy předpokládáte, že by mohl
být rozpočet na příští rok
schválen?
V prvním kole, na základě návrhů
jednotlivých organizačních složek
města, vycházel návrh rozpočtu
jako schodkový ve výši 280
milionů korun. Tato disproporce je
naprosto nepřípustná, neboť by
ohrozila finanční stabilitu města.
V současné době se dolaďují
návrhy v politických klubech tak,
aby se deficit snížil.
Zastupitelstvu města bychom
rozpočet chtěli předložit na jeho
prosincovém jednání. Jsem
optimista a věřím, že bude schválen ještě letos.
HaKa
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Ptáme se: podporuje město kulturu?

Odpovídá Monika Makkiehová,
Dis, náměstkyně primátora
(ODS).
O tom, že má město zájem
podporovat kulturu, nemůže být
pochyb. Během uplynulých pěti
let poskytl odbor lázeňství, kultury
a památkové péče účelové
dotace na kulturní aktivity celé
řadě subjektů. (viz tabulky na
následující straně)

V tomto trendu hodláme pokračovat i nadále. Během měsíce října
se mohli zájemci hlásit do výběrového řízení na pronájem komorní
scény Husovka a sálu v Lidovém
domě ve Staré Roli. Tato lokalita
zůstávala v posledních letech
neprávem opomíjená. Přitom ve
Staré Roli žije již nyní na deset
tisíc obyvatel a nedávno zde
začala masivní bytová výstavba.
Takový počet obyvatel mají
některá bývalá okresní města,
proto cítíme potřebu zajistit jim
dostatečné vyžití po všech
stránkách, kulturu nevyjímaje.
V rámci připravované koncepce
kultury bychom chtěli zpestřit
nabídku programů pro občany
i lázeňské hosty tohoto města.
Představuji si, že v období od
zahájení lázeňské sezóny počátkem května až do konce října, by
byla zhruba ve čtrnáctidenních
intervalech uskutečněna nějaká
kulturní akce bezplatně přístupná
pro veřejnost. Ať už by se jednalo

o veřejné prostranství před
Thermalem či vnitřní prostory
divadla a dalších sálů. Chystáme
rozšíření festivalů, večer latinskoamerických tanců, večer klasiky…Mělo by se jednat o jakési
„kulturní léto“, završené na
podzim, oživující Karlovy Vary.
Dále uvažujeme, pokud dojde
k převzetí Domu dětí a mládeže
od Krajského úřadu Karlovarského kraje, že bychom tam zřídili
Centrum volného času. Zde by
našly vyžití jak děti od nejútlejšího
věku, tak studenti. Za pěkného
počasí mohou jít maminky se
svými potomky na dětská hřiště
a pískoviště, hůře je za deště
a nepohody. Snažíme se zamezit,
bezprizornímu toulání dětí
a mládeže po ulicích, inklinování
k hracím automatům a podobného pochybného vyžití. Prevence
kriminality je především o tom,
zaplnit dětem smysluplně volný
čas.
HaKa

Svatební obřady
Rada města se zabývala
stanovením termínů svatebních obřadů pro příští rok. Ty
byly schváleny s ohledem na
množství uzavřených manželství v jednotlivých měsících let
minulých. V jarních a letních
měsících je ze strany budoucích manželů vždy zájem
o uzavření manželství větší
než v měsících podzimních
a zimních, čemuž odpovídá
i množství vypsaných termínů.
V současné době také využívá stále více občanů možnost
uzavření sňatku mimo obřadní
síň. V tomto případě, stejně
jako u sňatků uzavřených
mimo stanovené termíny,
musejí svatebčané zaplatit
správní poplatek.
V loňském roce bylo u matričního úřadu v Karlových
Varech uzavřeno 289 sňatků.

Divadlo žije!
Navzdory všem událostem,
které se v posledních týdnech
dotýkaly karlovarského
divadla, se v něm múzám
přece jenom dařilo.
Divadlo hrálo celé prázdniny
a stalo se bezesporu nejživějším a nejnavštěvovanějším
kulturním centrem lázeňského města. Byli to právě
lázeňští hosté, kdo vděčně
přijali kosmopolitní programovou nabídku a nejen o prázdninách, ale také v září a říjnu
navštěvovali ve skutečně
hojné míře operní a baletní
produkce.
S ohromným ohlasem se
setkala Verdiho La Traviata
v podání Divadla J. K. Tyla
v Plzni. Vzápětí se podařilo
vyprodat divadlo až do posledního místa, když celkem
525 (!) návštěvníků projevilo
zájem o jeden z koncertů
letošního Mezinárodního
hudebního festivalu Pražský
podzim.
Do třetice se můžeme zmínit
o mimořádném ohlasu další
plzeňské inscenace, kterou
se stal balet „Edith- vrabčák z
předměstí“, líčící životní
peripetie legendární
šansonierky Edith Piaf.
Na své si přišlo i věrné domácí
publikum. Na jeden z diváckých rekordů nové sezóny
aspirovala hned v září čerstvá
inscenace pražského Divadla
Na Fidlovačce
Habaďůra,
která dokázala díky své
skvělé mezinárodní pověsti
přilákat přes čtyři sta diváků.
-red

Zatímco představení v minulém období byla z naprosté většiny ztrátová,
v nové sezóně se díky velké návštěvnosti nedoplácelo ani na jedno.
foto: S. Kožený

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Zveme všechny předškoláky, žáky i dospělé na oslavu svátku
svatého Martina
Sraz 11. listopadu v 17.00 na nám. Dr. M. Horákové

Termíny konání svatebních
obřadů v roce 2005:
15. ledna,
19. února,
19. března,
16. a 30. dubna,
14. května,
4., 18. a 25. června,
9., 16, 23. a 30. července,
13., 20. a 27. srpna,
10. a 24. září,
15. října,
19. listopadu,
17. prosince.

17.10 zahájení na nám. Dr. M. Horákové
17.15 lampionový průvod (směr Dřevěný hrad na tuhnické
Velké louce)
18.00 oslava na Velké louce v Tuhnicích
program:
* Dětské umělecké divadlo pí Balákové
* klasický šerm kordem
* taneční škola Harmonie
* recitace žáků 4. A ZŠ Stará Role
* zpěv
* příjezd sv. Martina
pořadem provádí Kamila Viktorínová
občerstvení: čaj, koláčky, sladkosti

Klub přátel Karlových Varů,
Krajské muzeum Karlovy
Vary
a Alžbětiny lázně
Vás srdečně zvou na

XIV. Historický
seminář Karla Nejdla
Společenský sál
Alžbětiných lázní (Lázně V)
v neděli 28. listopadu
Vstup volný
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PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ - KULTURA ZA OBDOBÍ 2000 - 2004
ABF, a.s.
AC Start
Agentura Boom Robert Fürst
Agentura Helter Skelter, s.r.o.
Agentura Karlex Petr Kuliš
Agentura Rondo Mgr. Petr Pitra
Agentura Scala JUDr. Vilímovský
Agentura Sound & Light Martin Valášek
Agentura Vlny Vladimír Suchan
Aragonit občanské sdružení
ART 38, a.s.
ASTRA K. VARY sdružení hvězdárny
Avant Promotion, s.r.o.
Centrum pro alternativní sporty
Club petanque KV
CMC servis KV Ing. Hejský
Česká křesťanská akademie
Český rybářský svaz
Český svaz bojovníků za svobodu
DAD kvintet
Divadelní studio D3
Divadlo Dagmar
Divadlo KloBrouk
Dům dětí a mládeže Čankovská
Dyleň soubor písní a tanců
Euregio Egrensis
Festival Mitte Europa
Filmový klub KV
FORTE SOUND Josef Škulavík
Fórum mladých
Friends of U.S. Zdeněk Hybeš
Fron Karel
Galerie umění
Hájek Bohumír
Charlie Gallery Ing. Bergerová
IN HEAD MUSIC Martin Uxa
Jazzový kruh Milan Krajíc
JUNÁK
Karlovarská oblast UVU
Karlovarské hudební divadlo Libor Balák
Karlovarské muzeum
Krajské muzeum KV
Karlovarský pěvecký sbor
Kinematograf bratří Čadíků
Klub Paderewski
Klub přátel K. Varů
Klub sportovního tance BEST
Komorní soubor PALETA
Konfederace politických vězňů
Krajská knihovna KV
Krajská umělecká asociace KV 95
Ladislav Švarc výtvarník
LILIE obč. hnutí skautů a skautek
Masarykovo demokratické hnutí
MPC Antonína Dvořáka, o.p.s.
Mirror Promotion, s.r.o.
Mírový klub Johna Lennona
MozART Praha, s.r.o.
Muzea a knihovny okresu KV
Občanské sdružení při DD Jarní
Obec Slovákov v ČR
Pedagogické centrum
Radioklub OK1KVK
Regenerační centrum Jiří Hrnko
ROI Klub pomoci Romům
Romské občanské kulturní sdružení
Římskokatolická farnost
S-ART, s.r.o.
SOU keramické a sklářské

25.000 Kč
600.000 Kč
20.000 Kč
320.000 Kč
470.000 Kč
250.000 Kč
80.000 Kč
25.000 Kč
20.000 Kč
153.000 Kč
819.000 Kč
110.000 Kč
100.000 Kč
105.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
150.000 Kč
30.000 Kč
45.000 Kč
150.000 Kč
210.000 Kč
500.000 Kč
20.000 Kč
50.000 Kč
780.000 Kč
100.000 Kč
30.000 Kč
242.000 Kč
290.000 Kč
230.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
220.000 Kč
25.000 Kč
86.000 Kč
60.000 Kč
1,126.000 Kč
70.000 Kč
250.000 Kč
1,095.000 Kč
30.000 Kč
36.000 Kč
155.000 Kč
55.000 Kč
1,011.000 Kč
140.000 Kč
155.000 Kč
8.000 Kč
60.000 Kč
137.000 Kč
140.000 Kč
15.000 Kč
14.000 Kč
30.000 Kč
2,345.000 Kč
300.000 Kč
55.000 Kč
150.000 Kč
31.200 Kč
15.000 Kč
190.000 Kč
80.000 Kč
35.000 Kč
94.000 Kč
20.000 Kč
13.500 Kč
5.000 Kč
30.000 Kč
16.000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů
Sdružení Jóga v denním životě
Sdružení Mezinárodní duhový festival
Sdružení tělesně a zdravotně postižených
Sdružení zdravotně postižených
Sekce mažoretkových skupin SH ČR
SK Hubertus
Slávy dcera Jaroslava Pušová knihovna
Speciální školy
SPgŠ a gymnázium
Spolek čajovníků
Spolek filatelistů
Studio 8 Karel Uhlík
Studio Augusta TV Stanislav Hrubý
Svaz českých divadelních ochotníků
Svaz důchodců ČR
Svaz tělesně postižených
Škola stepu J + A
Theo sport Theodor Černý
Tyfloservis, o.p.s.
Veteran Car Club
ZŠ a ZUŠ Šmeralova
ZUŠ Antonína Dvořáka
Zvláštní škola a Pomocná škola
Celkem
Výdaje odboru lázeňství, kultury
příspěvky cizím subjektům (v tis. Kč)
Subjekt
2000
2001
Mez. fest. students. filmů
0
0
MFF příspěvek Nadaci 4.800 4.500
Tourfilm
300
300
Kino Drahomíra
0
0
Krajská knihovna
4.250 4.880
Muzeum Zlatý klíč
360
360
Hvězdárna a radioklub o.p.s 0
0
Infocentrum města o.p.s.
0 3.351
Alžbětiny lázně půjčka 1.000
dary obyvatelstvu
30
celkem

1.000
30

10.740 14.421

10.000 Kč
5.000 Kč
110.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
117.500 Kč
160.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
90.000 Kč
20.000 Kč
25.000 Kč
50.000 Kč
20.000 Kč
7.500 Kč
75.000 Kč
22.500 Kč
30.000 Kč
50.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
200.000 Kč
685.000 Kč
15.000 Kč
17,481.200 Kč

a památkové péče
2002
2003 2004
0
0 1.900
4.500
4.500 6.000
225
650 1.000
0
0
200
5.000
5.000 5.200
360
360
360
0
49 1.800
6.600
6.413 7.489
+850 půjčka
1.000
0
300
10
30
50
17.695

17.852 24.299

25.000

24.299

20.000

17.695
17.852

15.000

10.740

14.421

10.000

2000

2001

2002

2003

2004

Celkové výdaje odboru LKP (běžné i kapitálové)
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004

89 542 tis. Kč
76 601 tis. Kč
82 576 tis. Kč
93 578 tis. Kč
86 658 tis. Kč
Zpracovala: Z. Tovthová
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místa činu Z místa činu Z místa činu Z místa činu
Strážníci se zabývali nákupem
Starší občanka si v ranních
hodinách stěžovala na příkoří, jež
se jí dostalo od syna. Blíže jej však
nebyla schopna specifikovat. Pro
klidné svědomí vyslal operátor na
místo hlídku, s cílem zjistit bližší
okolnosti případu. A příkoří?
Dospělý syn byl vyslán na nákup
a omylem místo oleje koupil mycí
prostředek. Paní po hlídce požadovala nápravu, jelikož syn odmítl
znovu nakupovat. I s tím se strážci
veřejného pořádku setkávají.
Snažila se ochránit přítele
Nejspíš láska k čokoládě vedla
kroky mladého muže, který kradl
v obchodním domě. Na případu
8 ks tabulek čokolády by nebylo
nic tak zvláštního, kdyby do
příběhu nezasáhla mladíkova
přítelkyně. Ta se rozhodla vzít
krádež na sebe a to i přesto, že
ochranka obchodního domu
jasně viděla při krádeži muže.
Důvod vyšel brzy najevo. Při
ověřování se totiž ukázalo, že
mladík byl v posledních třech
letech za podobný čin odsouzen
či potrestán. V takovém případě
se, dle trestního zákona, na škodu
nehledí a jednání se posuzuje

přísnějšími měřítky. Mladíkovi
nyní hrozí obžaloba z trestného
činu krádeže.
Od cigaret k alkoholu
U jednoho novinového stánku se
dva mladíci domáhali koupě
cigaret. Když je však prodejce
vyzval k předložení dokladu
ověřujícího jejich věk, dostalo se
mu plno nadávek a výhružek. Na
podnět dotyčného muže pak na
místo dorazila hlídka městské
policie, která dle uvedeného
popisu prohledala okolí a mladíky
našla. Potvrdilo se i podezření
prodejce, že mladíci jsou pod
vlivem alkoholu. Jelikož se
během jednání jednomu z chlapců udělalo nevolno, byla na místo
přivolána lékařská pomoc
z důvodu možné otravy alkoholem. Patnáctiletí kluci se strážníkům přiznali, že si zakoupili malou
placku vodky, kterou následně
popíjeli, především pak ten
„statečnější“.
Vajíčka s rajčaty
Mustr v jednání zlomyslných
fanoušků si vzali krátce před
3 hodinou ranní dva obyvatelé v
Mládežnické ulici. Na základě
oznámení občanů vyrazili strážní-

ci řešit znečišťování veřejného
prostranství a zaparkovaných
vozidel od vajíček a rajčat, které
z balkonu v 11. patře vyhazoval
mladík se svou přítelkyní.
Strážníci chvíli vyčkali u bytu,
v němž slyšeli smích a družný
rozhovor. Po stisku zvonku však
nastal klid. Po pár minutách
neustálého zvonění otevřel
mladík v županu a strašně se divil,
proč jej ti strážníci budí tak časně.
Zapírání nepomohlo a pod tíhou
argumentů se mladík k činu
přiznal. Společně s přítelkyní
a kýblem s mopem pak uvedl vše
do pořádku a navrch si ještě
odnesl pořádně „mastnou“
pokutu. Inu alkohol sehrál svoji
roli. K poškození vozidel však
naštěstí nedošlo.
Auto vypovědělo službu
v nepravý okamžik
Vozidlo městské policie právě
projíždělo Charkovskou ulicí,
když před nimi zastavilo vozidlo a
zablokovalo tak průjezd dalších
aut. Oslovená řidička, notně
nervózní, se vymlouvala na
špatnou baterii. Strážníky však
okamžitě upoutal vzhled vozidla.
Absence okenních lišt, rozbité

Dotazník (anonymní)
Vážení občané,
obracíme se na vás s prosbou a vyplnění předloženého dotazníku. Naším cílem je získání informací
z co nejširšího okruhu respondentů, jež by nám umožnili lépe reagovat na vaše problémy. Pro tento
účel bude v období od 1. listopadu umístěna ve vestibulu Magistrátu města Karlovy Vary schránka.
Dotazník je rovněž umístěn na internetových stránkách Městské policie Karlovy Vary www.mpkv.cz
Bc. Marcel Vlasák, velitel MP K. Vary

Otázky:
Která místa v našem městě považujete za nebezpečná (lokality, ulice)?
Kterou skupinou občanů se považujete nejvíce ohroženi (např. bezdomovci, dealeři drog, kapsáři
apod.)?
Jaký problém z oblasti veřejného pořádku vás nejvíce trápí a chcete aby jej vaše městská policie
řešila?
Na jaké místo by jste v pomyslné stupnici zařadili mezi všemi hodnotami (jako jsou zdraví, osobní
úspěch, bohatství, sociální jistoty, sebeuplatnění, osobní spokojenost) osobní bezpečnost a
bezpečnost majetku? Zakroužkujte umístění
- osobní bezpečnost
1
2
3
4
5
6
7
8
- bezpečnost majetku
1
2
3
4
5
6
7
8
Kde ve městě byste rádi viděli častěji strážníky městské policie?
V čem má městská policie podle vašeho názoru největší rezervu?
Jak vnímáte činnost oddělení prevence kriminality vaší městské policie (diskusní přednášky ve
školách, sportovní akce pro děti, besedy s důchodci apod.)? Zakroužkujte.
velmi dobře
dobře nehodnotím
špatně velmi špatně
Jak hodnotíte komplexně činnost vaší městské policie? Zakroužkujte.
spokojen
spíše spokojen nehodnotím
spíše nespokojen

nespokojen

zadní světlo, poškození známek
TK a EM v rozsahu, že byly
nečitelné a známky po násilném
vniknutí do vozidla. Z dechu ženy
byl cítit alkohol, což se následně
potvrdilo dechovou zkouškou.
Rovněž seukázalo, že zničení
známek o technické kontrole
a měření emisí nebylo náhodné.
Obojí bylo již 4 měsíce propadlé.
A co krádež vozidla? Ne, ta se do
třetice již nepotvrdila. Ovšem
zjištění, s čím vším naši spoluobčané vyráží na silnice je i tak dost
alarmující.
Psi opakovaně útočili
Hlídka městské policie vyjela do
Rosnic prověřit zprávu o napadení psa jinými psy. Na místě se
strážníkům naskytl nepěkný
pohled na ležícího zkrvaveného
psa střední velikosti, jehož
majitelka ihned označila útočící
dvojici psů (německý ovčák
a leonberger). Její tvrzení potvrdili
i další dva svědci, kteří byli na
místě přítomni a kterým se následně podařilo oba útočníky
uzavřít v zahradě, kam patří.
Pokus hlídky o kontakt majitele se
nezdařil. Bylo však zjištěno, že
toto nebyl první případ. Již začátkem roku 2003 došlo k méně
závažnému napadení a pokousání psa útočícím leonbergem. Po
půl roce došlo k opětovnému
útoků psů, tentokrát přes noc
roztrhali kočky a slepice. Poslední
případ se stal letos v květnu:
opětovné pokousání psa.
Kamerový systém odhalil
kapsáře
Stálá služba městské policie
kontrolovala veřejné prostranství
v lázeňském území. Strážník si
díky velmi dobré osobní znalosti
povšiml známé kapsářky, která
nastupovala na Divadelním
náměstí do autobusu č. 11. Vyslal
tedy na místo motorizovanou
hlídku s cílem dalšího monitorovaní činnosti závadové osoby.
Hlídka zastihla kapsářku v telefonní budce, když před tím nastoupila do autobusu, aby z něj
vzápětí vystoupila. Přítomnost ji
dělal její společník, také známá
firma. Obě osoby se následně
přesunuly jiným autobusem
k Tržnici. Strážníci dostali informaci, že v lince č. 11 skutečně
došlo k okradení turistů a dále
sledovali povedenou dvojici. Ta
v domnění, že není sledována,
zahodila peněženku do dešťového kanálu. O to větší překvapení,
když se za zády chmatáku objevila uniforma.
Bc. Marcel Vlasák, velitel
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Vážení spoluobčané!
Dostává se Vám do rukou zkrácená souhrnná informace o poskytovatelích sociálních a sociálně
zdravotních služeb na území
města Karlovy Vary. Pro podrobnou informovanost veřejnosti byl
vydán a distribuován „Katalog
poskytovatelů sociálních
a sociálně zdravotních služeb“ na
území města Karlovy Vary a to jak
v tištěné, tak i v elektronické
podobě. Lze jej navštívit jednak
na webových stránkách
Magistrátu města Karlovy Vary
(www.mmkv.cz), dále si jej lze
zapůjčit u poskytovatelů sociálních služeb, na informačních
centrech, na vrátnicích budov
Magistrátu města, Krajského
úřadu Karlovarského kraje,
v Infocentru města, na Policii ČR
a Městské policii, v nemocnici
a na dalších místech našeho
města. Ve zvukové verzi je
katalog k dispozici v TyfloCentru,
organizaci SONS, Tyfloservisu
a knihovnách ve městě Karlovy
Vary.
Účelem vydání katalogu je snaha
o co nejpodrobnější informování
obyvatel města Karlovy Vary
o oblasti sociálních a sociálně
zdravotních služeb.

KATALOG
Domov penzion pro důchodce
Cílová skupina: přednostně
obyvatelé města KV důchodového věku, osoby plně invalidní
Kontaktní osoba: MVDr. Aleš
Walter
Adresa: Východní 16, 360 20 KV,
Tel.: 353 225 060, 602 415 188
Domov důchodců
Cílová skupina: přednostně
obyvatelé města KV důchodového věku, osoby plně invalidní
Kontaktní osoba: MVDr. Aleš
Walter
Adresa:
Závodu míru 96, 360 17 KV,
Tel: 353 561 020, 602 415 188
Dům s pečovatelskou službou
Vrchní sestra: Ilona Šmejkalová,
tel.: 353 563 171
Cílová skupina: obyvatelé města
KV důchodového věku
Adresa: Jateční 9/1225, 360 01
KV Tel.: 353 226 701,
Kontaktní osoba: Ludvika
Kovářová
Adresa: Sedlecká 2, 360 05 KV
Tel: 353 564 555
Kontaktní osoba: Dagmar
Jandová
Adresa: Severní 5/869, 360 05 KV
K o n t a k t n í o s o b a : Vá c l a v a
Krejzová, Tel: 353 566 426

Adresa: Závodu míru 791, 360 17
KV
Kontaktní osoba: Miluše Skalová
Tel.: 353 562 233
Nemocnice KV spol. s r.o.
- sociální pracovnice
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení v hospitalizaci a jejich
rodinní příslušníci
Adresa: Bezručova 19, 360 66
KV, Tel.: 353 115 209.
Agentura domácí zdravotní
péče s křesťanským posláním
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení
Podrobné informace na:
http://www.dominno.cz/show_detailf.php?id=136
Kontaktní osoba: Bc. Magdaléna
Andrejkivová
Adresa: Školní 736, 360 17 KV
Tel.: 353 563 595, 777 121 142,
e-mail: andrejkiv@seznam.cz
Home Care - Agentura domácí
zdravotní péče
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení v domácnosti
Kontaktní osoba: Světlana
Smolínová
Adresa: Stará Kysibelská 45,
360 09 KV, Tel.: 353 220 407,
602 415 376,
e-mail: smolinova@volny.cz
Zdravotní ošetřovatelská péče
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení v domácnosti
Kontaktní osoby: Božena
Hovorková, Olga Sapoušková
Adresa: Bezručova 10, 360 20
KV, Tel.: 353 232 267,
e-mail: zop.kv@seznam.cz
Středisko pečovatelské služby
a rodinného poradenství
Cílová skupina: důchodci, rodiny
a manželé
Kontaktní osoba: PhDr. Alena
Michalová
Adresa: Severní 5, 360 05 KV
Tel.: 353 563 171
Centrum domácí péče
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení v domácnosti
Kontaktní osoba: MUDr. Josef
Koprnický
Adresa: nám. M. Horákové 8,
360 01 KV,
Tel.: 353 222 445, 777 055 032
Centrum služeb pro zdravotně
postižené
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení
Kontaktní osoba: Petr Končel
Adresa: Vítězná 56, 360 09 KV
Tel.: 353 234 666, 603 725 000,
e-mail: szdp@telecom.cz
Půjčování kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
Kontaktní osoba: Monika
Císařová, Tel.: 353 998 049
Zdravotnické potřeby Pavel

Petričko
Cílová skupina: klienti zdravotně
postižení
Kontaktní osoba: Pavel Petričko
Adresa: Moskevská 24, 360 01
KV, Tel.: 353 234 867,
e-mail: petricko.pavel@tiscali.cz
TyfloCentrum KV o.p.s.
Cílová skupina: klienti zrakově
postižení
Kontaktní osoba: Pavel
Rogaczewski
Adresa: Mozartova 6, 360 20 KV
Tel.: 353 236 065, 353 224 324,
603 265 875, e-mail:
reditel@tyflocentrum-kv.cz
Tyfloservis, o.p.s
Cílová skupina: klienti zrakově
postižení
Adresa: Mozartova 6, 360 20 KV
Kontaktní osoba: Ladislava
Alexandra Šporová,
Tel.: 353 236 068, 608 572 345,
e-mail: tsoas-kv@braillnet.cz
Farní charita KV
Denní stacionář pro staré
a zdravotně postižené občany
Cílová skupina: klienti staří
a zdravotně postižení
Kontaktní osoba: Jana Homolová
Tel.: 353 434 211, 353 434 214,
777 576 708
Kontaktní místo České
Alzheimerovské společnosti
Cílová skupina: klienti postižení
Alzeimerovou nemocí a rodinní
příslušníci
Kontaktní osoba: Jana Homolová
Tel.: 353 434 211, 353 434 214,
777 576 708
Denní stacionář pro zdravotně
a mentálně postiženou mládež
Cílová skupina: mládež zdravotně
a mentálně postižená
Kontaktní osoba: Mgr. Vojtěch
Dušek Tel.: 353 434 211, 353 434
214, 777 576 708
Domov sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni
Cílová skupina: matky a ženy
v tísni
Kontaktní osoba: Mgr. Eva
Hrušková, Tel.: 353 434 228,
608 484 254
Dům na půl cesty sv. Josefa
Cílová skupina: mládež ve věku
18 až 25 let
Kontaktní osoba: Mgr. Agáta
Scheerbaumová
Tel.: 353 434 222, 777 767 032
Adresa: Svobodova 743/12,
360 17 KV,
e-mail: farni.charita.kv@volny.cz
Občanské sdružení rodičů
a přátel dětí s postižením
Cílová skupina: rodiny pečující
o děti s postižením bez rozdílu
postižení
Kontaktní osoba: Lenka
Musílková

Adresa: Stará Kysibelská 31,
360 09 KV,
Tel.: 737 324 332
e-mail: lenka@lkkv.info
internet: http://detsky. zapisnik.cz
Dětské informační centrum
Cílová skupina: děti a dospívající
Kontaktní osoba: PaedDr. Ivanka
Kasíková
Adresa: Myslbekova 4, 360 01
KV, Tel.: 353 230 000
Mateřské centrum
Cílová skupina: rodiče s dětmi
a ženy před porodem
Kontaktní osoba: Tereza Jirků
Adresa: Východní 6, 360 20 KV
Tel.: 353 230 847, 776 330 293,
e-mail: mckv@seznam.cz
KONTAKT bB
Cílová skupina: osoby se zdravotním handicapem bez rozdílu věku
Kontaktní osoba: Michaela
Tůmová
Adresa: Vrázova 6, 360 01 KV,
Tel.: 603 903 106
Sportovní klub KONTAKT
Cílová skupina: osoby se zdravotním handicapem bez rozdílu věku
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka
Řehořková
Adresa: Vrázova 6, 360 01 KV
Tel.: 603 116 050
Pedagogicko - psychologická
poradna
Cílová skupina: děti, žáci, studenti
ve věku 3 - 19 let, rodiče a pedagogická veřejnost
Kontaktní osoba: PhDr. Pěvuše
Zlatohlávková
Adresa: Západní 15, 360 01 KV
Tel., 353 176 111 - ústředna,
777 152 192,
e-mail: pppkv@quick.cz,
internet: www.pppkv.szm.com
Speciálně pedagogické centrum při Speciálních školách
Cílová skupina: rodiče, děti a
mládež
Kontaktní osoba: Jana Müllerová
Adresa: Vančurova 83,
360 17 KV,
Tel.: 353 561 766,
e-mail: skoly@volny.cz
Centrum pro mládež a alternativní sporty
Cílová skupina: děti a mládež,
mladí dospělí, začínající podnikatelé
K o n t a k t n í o s o b a : Va l e r i e
Fenclová
Adresa: Čankovská 416/7, 360 05
KV, Tel.: 603 985 069
Armáda spásy
Cílová skupina: muži - bezdomovci
Kontaktní osoba: Petr Janoušek
Adresa: Nákladní 7, 360 05 KV,
Tel.: 353 569 179, 353 569 267,
737 215 420
dokončení na straně 8
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KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
dokončení ze strany 7
K-centrum KV (zřizovatel o.s.
Světlo Kadaň)
Cílová skupina: drogově závislí,
rod. příslušníci drogově závislých
Kontaktní osoba: Jan Hudák
Adresa: Krále Jiřího 38, 360 01
KV
Tel.: 353 222 742, 604 420 646,
603 804 191,
e-mail: kcentrum.kv@seznam.cz
Romské občanské sdružení
Cílová skupina: romští spoluobčané a ostatní zájemci
I n t e r n e t : h t t p : / / w w w . m ujweb.cz/www/roskv/
Kontaktní osoba: Ladislav Bílý
Adresa:
Nejdecká 247/10,
360 17 KV
Tel., 353 585 131,
e-mail: ghb.kv@seznam.cz
Městská organizace Svazu
důchodců České republiky
Cílová skupina: důchodci
Kontaktní osoba: Josef Bartík
Adresa: Nám. M. Horákové 4,
360 01 KV
Tel.: 353 332 114
Další poskytovatelé služeb
neuvedení v katalogu:
Bambini o.s., sdružení pro
hipoterapii
Cílová skupina: děti s tělesným
postižením
Kontaktní osoba: Alena
Wendlerová
Adresa: Závodu míru 62, 360 17
KV, Tel.: 776 007 657
Res Vitae o.s. - linka důvěry
a krizové centrum
Cílová skupina: dospělí
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří
Bartoš, PhDr. Alena Michalová
Adresa:
Blahoslavova 18,
360 20 KV
Tel.: 353 588 080, 723 963 356
Ivana Petrová, HC ambulantní
rehabilitace
Cílová skupina: klienti se zdravotním postižením v domácnosti a
ambulantní rehabilitace
Kontaktní osoba: Ivana Petrová
Adresa: Ivana Petrová, HC
rehabilitace, Poštovní 9a, 360 01
KV
Tel.: 353 590 170
Dětský domov pro děti od 0 do
3 let
Cílová skupina: děti se zdravotním postižením do 8 let
Kontaktní osoba: MUDr. Daniela
Veškrnová
Adresa: Zítkova 4, 360 21 K. Vary
Tel.: 353 222 419
sestavil: Mgr. Jiří Pilař
koordinátor komunitního
plánování

Jak vidí sociální služby na území
našeho města jsme se zeptali 1.
náměstkyně primátora Mgr. Jana
Petříkové (ČSSD).
Katalog je velmi dobrá pomůcka
pro všechny, kdo se ocitnou v
tísni. Je důležité, aby věděli, kam
se obrátit.
Přesto zde chybí kontaktní osoba,
aby komplexně informovala

občany, kteří se dostali do obtížné
životní situace. Pomohla by jim
s vyplněním formulářů, seznámila
je s možnostmi, které v dané
situaci mají, nasměrovala je
správným směrem. Takovýto
koordinátor zatím městu, ale i kraji
chybí.
V našem městě máme řadu
organizací ze sociální sféry,
některé ojediněle jako je Farní
charita, Armáda spásy či
Mateřské centrum. Přesto si
uvědomujeme absenci dalších,
velmi potřebných.
Městu chybí kupříkladu stacionář
pro postižené děti. S jejich rodiči
jsem v kontaktu již od svého
příchodu na radnici., snažíme se
najít optimální cestu. Zatím se
podařilo zřídit integrovanou třídu
v mateřské škole na Růžovém
Vrchu. S jejím fungováním jsou
spokojeni jak rodiče, tak děti.
Dále nemáme startovací byty pro

ARMÁDA SPÁSY
Komunitní centrum Jugoslávská 16, tel.: 353 225 861
Pravidelné akce pro seniory:
Út
9.30 Anglická konverzace pro pokročilé
13.30 Senior klub (vždy poslední úterý v měsíci)
St
10.00 Cvičení
Čt
9.30 Videoklub (lichý týden)
Kroužek šachů a stolních her (sudý týden)
Pá
8.30 až 9.15 Angličtina pro začátečníky
9.30 až 10.15 Angličtina pro pokročilé
23. 11
14.00 Hudební vystoupení pěveckého sboru SPgŠ
pod vedením p. prof. Štrunce
Klub maminek: každé pondělí 9.30
1. 11. Cvičení s dětmi, pohádka
8. 11. Hraní, malování, povídání
15. 11. Malování triček (s sebou tričko na malování)
22. 11. Výzdoba na advent
29. 11. Výroba netradičních vánočních dárků
S sebou: přezůvky a dobrou náladu, Vstup volný

děti z dětských domovů, chybí
i hospic. Situaci by se mělo vyřešit
vybudování centra sociálních
služeb, které vznikne ve Staré
Roli. Vše je ale vždy především
o penězích, napřed musíme
sehnat na tak rozsáhlý projekt
dotaci.
Zatím se soustředíme na menší
projekty, např. využití stávajících
kapacit. Školská zařízení navštěvuje v současné době čím dál
méně dětí. To umožňuje individuální přístup k uspokojování dětí,
které trpí např. zdravotními
problémy. Uvolněné kapacity lze
využít pro nadstandartní služby
např. při vaření dietetické stravy.
Řada dětí v dnešní době má
kupříkladu bezlepkovou dietu.
Jejich matky často nemohou
chodit do zaměstnání, neboť jim
musí vařit speciální stravu. Dietní
vývařovna by jim umožnila
realizovat se profesně.
HaKa

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

SVAZ DIABETIKŮ
pá 19. 11. 9.00 až 16.00 Den pro zdraví společenský sál Lázní V
(Alžbětiny lázně v parku u hlavní pošty) 1. patro možno použít
výtah
- měření tělního tuku, krevního cukru a kravního tlaku
- prodejem diabetických potřeb

TYFLOCENTRUM
so 13. 11. od 13.30 kavárna a předsálí Kulturního domu v Ostrově (na
náměstí, l. patro) Oblastní shromáždění nevidomých a slabozrakých
- nabídka kompenzačních pomůcek, lup, optiky apod.
- individuální sociální poradenství kvalifikovaných sociálních poradců,
- základní kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké
17.00 až 18.00 skupina The Rangers Group
19.30 v Domě kultury Ostrov III. reprezentační ples anebo možná
přijde i superstar
moderuje: Milan Parnahaj, účinkují: taneční skupina MIRÁKL Sokolov,
taneční skupina SALOME Sokolov, hrají: duo Olga a Irena, duo
Dominant, The Rangers Group
program: módní přehlídka svatebních šatů, vystoupení finalisty
soutěže Česko hledá Superstar, břišní tance, diskotéka
Vstupenky v Informačním centru DK Ostrov, na Vítězné 52, nebo
telefonicky objednat na č.: 353 32 243 24, 603 265 875, 608 525 154.
Odvoz z Chebu, Sokolova, K.Varů tam i zpět zajištěn.

ÚČELOVÉ DOTACE
Upozorňujeme 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,
U Spořitelny 2, 361 20 K. Vary.
Ti s k o p i s y ž á d o s t í j s o u
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
Miluše Jednorožcová,
tel.: 353 118 569.
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DEN STUDENTSTVA
Vážené studentky, vážení studenti,
v každém kalendáři je vyznačeno
množství různých svátků
a významných dnů a v listopadu je
nejvýznamnějším svátkem právě
ten Váš. Ačkoli je Mezinárodní den
studentstva svátkem již tradičním
a dlouholetým, poměrně krátkou
dobu je spojen se dnem volna,
v němž bychom Vám chtěli
nabídnout zajímavý program.
Pro ty z Vás, které lákají „hvězdné
dálky“ je na středeční odpoledne
připraven zajímavý program na
karlovarské hvězdárně. Večer je
zde pak možnost se zúčastnit
pozorování noční oblohy. Milovníci
filmu zase mají příležitost navštívit
karlovarská kina, kde jsou pro Vás nachystány filmy Mistři a Nebe nad
Berlínem.
V divadle Kapsa se můžete pobavit komedií „O pa(n)ně Zuzaně a draku
Ožíráku“. Večer jste zváni do klubu Rotes Berlin na koncert jazzové
skupiny Jelizaveta bam.
Pevně věřím tomu, že si každý z Vás dokáže z nabídky, kterou připravilo
město Karlovy Vary, vybrat a pokud ne, tak Vás stejně všechny jistě čeká
příjemný den, který je Vaším svátkem. A protože studentský život bývá
naplněn nejen studijními povinnostmi, ale i radostnými chvílemi,
doufám, že letošní studentský svátek bude pro Vás patřit mezi ty
vydařené.
Mgr. Zdeněk Roubínek, primátor města

PROGRAM
16. až 19. listopadu
úterý 16. 11.
8.00 až 13.00 AC Start „Putovní pohár primátora“ sportovní t
urnaj v odbíjené, smíšená družstva
středa 17. 11.
9.00 až 12.00 kostel sv. Máří Magdalény prohlídka krypty
božího hrobu
14.00 hvězdárna program dle dohody formou
pořadů, besedy
15.00 kino Čas Mistři český film
16.30 kino Drahomíra Nebe nad Berlínem
německo francouzský film
19.00 divadlo Kapsa „O pa(n)ně Zuzaně a draku
Ožíráku“ komedie dell arte s lehce erotickým
nádechem
19.30 hvězdárna pozorování noční oblohy
20.00 klub Rotes Berlin koncert new jazzové
skupiny
Jelizaveta bam
čtvrtek a pátek 18. až 19. 11.
18. 11.
Galerie umění vernisáž výstavy Svatopluka
Klimeše
19. 11.
Galerie umění workshop o vývoji performance
a akčního umění vedený současným
významným představitelem S. Klimešem,
docentem ústecké fakulty užitého umění
Změna programu vyhrazena

AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
do 18. 11.
Krajina a kámen, Jindřich Vytiska
do 18. 11.
Zasunuté vzpomínky, Rudolf Felix
od 24. 11.
Malba a fotografie, Veronika Wimmerová, práce
studentů, SOU keramické a sklářské K. Vary

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz
otevírací doba: úterý až neděle 9.30 až 12. 00 a 13.00 až 17.00
vždy první středu v měsíci vstup zdarma
do 7. 11.
František Ronovský: Cesty k monumentalitě,
výstava významného českého figuralisty
do 19. 12.
Vladimír Kafka: Slunce mluví, pražský autor a jeho
velkoformátové a barevně expresívní malby
z posledních let
4. 11. 19.30 Koncert - Pavla Milcová & Peter Binder, známá
písničkářka a vynikající kytarista

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772
Hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
Každý pátek a sobota
19.30 O malé kometce, premiéra pohádky a pozorování
listopadové oblohy pro děti od 5 do 9 let
20.30 Na křídlech Pegasa, pozorování podzimní noční
oblohy pro všechny od 10 let
On-line pozorování oblohy (WEBCAST)
Podle počasí a nepravidelně přenosy z dalekohledu KVT na adrese
http://astro.sci.muni.cz/live

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel.: 603 375 555, fax 353 227 875, email:klubpaderewski@volny.cz
do 24. 11.
Vlastimil Šíp: Hory, výstava fotografií ostrovského
autora představující tvorbu z posledních čtyř let

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23,tel.: 353 226 252
10. 11. 17.00 vernisáž Japonské panenky, výstava ze sbírek
Náprstkova muzea

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 252
otevřeno: st až ne 9.00 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00
do 14. 11.
Milíře, mezinárodní malířský workshop
24. 11. 17.00 vernisáž výstavy Z kočáru do kočáru - největší
soukromá sbírka dětských kočárků z let 1860 - 1960

KRAJSKÁ KNIHOVNA
Pobočka Čankovská
U Koupaliště 854, tel: 353 565 085
4. 11. 15.00 Čteme si pro radost: oblíbeného autora, knihu, ve
své mateřštině (pohádky spolužáků jiných
národností)
18. 11. 15.00 Čteme si pro radost: poezii, básničky, říkadla, vlastní
tvorbu - básně
Oddělení pro děti a mládež
I. P. Pavlova 7, tel: 353 221 365 l. 21
9. 11. 13.00 až 17.00 Dětská výtvarná dílna „Podzime, podzime, už
zas nosíš deště...“, vyrábíme z přírodnin
Studijní oddělení
Lidická 40, tel: 353 224 034
10. 11. 16.30 Animating literature, cyklus anglických seminářů
12. 11. 16.30 Křest knihy Eva Hanyková představí svoji novou
knihu „Básníci a spisovatelé u pramenů“

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, tel.: 353 236 605, 608 947 794
18. až 21. 11. Kurz shiatsu, japonská masáž - Petr Rulc
27. až 28. 11. Kurz čchi kungu - Jiří Brechličuk
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V LISTOPADU
út 2. 16.30 RC Srdíčko Klubové setkání Energy zkušenosti s pentagramem, J. Hrnko
18.00 RC Srdíčko Reiki, MUDr. P. Kadleček
st 3. 19.30 Komorní scéna „U“ P. O. Enquist: Svržený anděl, scénická koláž - Divadlo Dagmar
čt 4. 19.30 Kino Drahomíra Šťastné dny, Maďarsko 2002, režie
K. Mundruczó
20.00 Městské divadlo W. A. Mozart Figarova svatba, inscenace opery, MDKV ve spolupráci s MPCAD, režie:
R. Szymiková, dirigent P. Charvát
pá 5. 19.30 Paderewski Bluesberry, hanspaulská bluesová kapela
P. Introviče (zpěv, harmonika, kytary), klasické blues,
funky, boogie, komorní rock, kousky světových mistrů
tohoto žánru i zlidovělé písně autorské
20.00 Rotes Berlin DJ Chosse
so 6. 21.00 Rotes Berlin Pavel Fajt&DJ N. DEE
ne 7. 15.00 Divadlo dětí Jak žížalky nechtěly jít spát na zimu, ze
seriálu pohádek Ze zahrádky
19.30 Městské divadlo Láska v operetě a v muzikálu, slavné
operety a muzikály v podání P. Břínkové a J. Ježka, klavírní
doprovod J. Pazour
út 9. 13.00 RC Srdíčko Výroba lampiónků z dýní
18.00 RC Srdíčko Reiki večer, MUDr. P. Kadleček
19.30 Komorní scéna „U“ premiéra J. Prevért: Roura k rouře
pasuje aneb vzorně svorná rodina, Studio Divadla
Dagmar
19.30 Městské divadlo J.-N. Fenwick: ...Nebylo by libo
Nobela?, Divadlo Radka Brzobohatého, hrají: L. Potměšil,
J. Obermaierová, J. Hanák, V. Sloup R. Holub, M. Kubec
aj., režie: V. Postránecký
st 10. 13.00 RC Srdíčko Výroba lampiónků z dýní
19.30 Paderewski Ty Syčáci, Petr Váša, výjimečný zpěvák,
textař, performer a experimentátor, baskytarista Tomáš
Fröhlich a kytarista Petr Zavadil, jedinečná brněnská
kapela kombinující prvky rocku, jazzu, moravského
folklóru a world music
19.30 Thermal, velký sál Hana Hegerová se skupinou Petra
Maláska, koncert naší nejznámější šansoniérky
20.00 Rotes Berlin Luboš Pospíšil
čt 11. 19.30 Komorní scéna „U“ J. Prevért: Roura k rouře pasuje
aneb vzorně svorná rodina, Studio Divadla Dagmar
19.30 Kino Drahomíra Abrahámovo údolí, Francie, Portugalsko,
Švýcarsko, 1993, režie M. de Oliveira
pá 12.
GH Pupp Koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže
A. Dvořáka
21.00 Rotes Berlin The Chancer (UK/CZ) & The Big (UK) rude
sound systém
so 13.19.30 Městské divadlo G. Rossini: Lazebník sevillský, opera,
hudební čísla zpívaná v italském jazyce, mluvené prózy
v českém jazyce, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, dirigent:
M. Doubravský, režie: P. Palouš
21.00 Rotes Berlin 123 minut
ne 14.15.00 Městské divadlo J. Š. Kubín: Když se čerti rojili,
„čertovská“ pohádka, divadlo Alfa Plzeň
15.00 Divadlo dětí O jelenovi, který se poněkud opozdil,
z cyklu pohádek O Kvítkovi Vítkovi
út 16. 18.00 RC Srdíčko Doteky živé cesty, MUDr. P. Kadleček
st 17. 19.00 Divadlo dětí O pa(n)ně Zuzaně a draku Ožíráku, komedie dell´arte s lehce erotickým nádechem pro dospěláky
čt 18. 19.30 Komorní scéna „U“ J. Prevért: Roura k rouře pasuje
aneb vzorně svorná rodina, Studio Divadla Dagmar
17. 00 a 20.00 Thermal,malý sál Tři na lavičce, divadelní hra
v režii P. Háši, hrají: K. Fialová, P. Nárožný a L. Trojan
19.30 Kino Drahomíra Nezapomenutelné léto, Rumunsko,
Francie 1994, režie: L. Pintilie
pá 19.19.30 Lázně III Abonentní koncert A 6, G. Verdi: Síla osudu
předehra, M. Bruch: Koncert pro housle, violu a orchestr,
J. Brahms: Symfonie č. 2 D dur, op. 73, V. Liněckij housle,
L. Malý viola, dirigent J. Stárek (SRN)

19.30 Městské divadlo A. Uhry Řidič paní Daisy, nevšední
příběh o složitě se rodícím přátelství bohaté americké
dámy a jejího moudrého černého šoféra, hrají: A. Vránová,
S. Zindulka a J. Dulava, Divadlo Ungelt, režie: L. Smoček
19.00 kostel Nanebevstoupení Páně Stará Role Protější břeh,
sólový recitál kytaristy Slávka Klecandra ze skupiny
Oboroh
19.30 Paderewski Buchty a Loutky: Příběh ??? člověka,
pražský loutkoherecký soubor s představením
na motivy známé knížky Borise Polevého
21.00 Rotes Berlin Nana Zorin
so 20.15.00 Divadlo dětí Máme rádi zvířata, další z doprovodných
akcí, sraz v 15.00 na konečné zastávky 10 v horních
Drahovicích, krmení pro zvířata s sebou (mrkev, kaštany,
suchý chléb...), půjdeme k hájovně, budeme soutěžit
a užijeme si podzimní odpoledne
19.30 Městské divadlo W. A. Mozart: Figarova svatba, inscenace opery, MDKV ve spolupráci s MPCA, režie:
R. Szymiková, dirigent: P. Charvát
2100 Rotes Berlin Lety mimo & Matahari
ne 21. 10.30 Kostel Povýšení sv. Kříže v Rybářích A. Dvořák: Mše D dur
pro sóla, smíšený sbor a orchestr, op. 86, účinkuje
Karlovarský pěvecký sbor
po 22.19.30 Paderewski Výpravy Na Island, země vulkánů, ohně,
ledu, lávových pouští, zelených oáz, vodopádů, divokých
hor, hlubokých údolí, země drsných a zatím liduprázdných
přírodních krás v přednášce průvodců brněnské cestovní
kanceláře
út 23. 18.00 RC Srdíčko Živá cesta reiki, MUDr. Petr Kadleček
19.30 Městské divadlo M. Camoletti: A do pyžam, brilantní
komedie, která si klade jediný cíl pobavit diváka,
v Londýně se hrála s velikým úspěchem více než 400 x,
uvádí AP Prosper, hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa,
K. Brožová alt. M. Válková, N. Boudová alt.
K. Hrachovcová, G. Filippi alt. E. Čížkovská, M. Hruška alt.
Z. Vencl, režie: P. Hruška
st 24. 19.30 Paderewski Jana Koubková, přední osobnost českého
jazzu v komorním pořadu Když venku děsně leje a na duši
zle je, tak si zpívám blues
19.30 Komorní scéna „U“ předplatné "S" I. Bunin: Mezi čtyřmi
stěnami, hrají: L. Balounová, H. Franková, M. Hniličková,
N. Pajanková, K. Panochová-Kaiserová, Divadlo Dagmar
čt 25. 19.30 Kino Drahomíra Invaze Barbarů, Kanada/Francie 2003,
režie: D. Arcand
Paderewski Michal Smetánka: Keňa - Cesta k lidem,
pá 26.
dobročinný večer, karlovarský cestovatel a fotograf pořádá
charitativní večer, výtěžek je určen na pomoc africkým dětem
18.30 Videoprojekce nevystavených fotografií s komentářem
19.30 Vernisáž výstavy fotografií, lidé a bída současné Afriky
20.30 Lukáš Peterka a Petr Baraňák, hudební program
21.00 Přednáška a projekce, národní parky, hory a další krásy
tropické Afriky
19.30 Lázně III Abonentní koncert B 5, H. Schmidinger:
Ausgagspunkte hommage a J. Brahms, M. Ravel: Koncert
pro klavír a orchestr G dur, C. Franck: Symfonie d moll,
Z. Lee klavír (Jižní Korea), dirigent M. Formáček
21.00 Rotes Berlin Ilam & Feher Fekete Kerek
so 27. 21.00 Rotes Berlin Southpaw & Roe-Deer
ne 28.15.00 Městské divadlo Jana Galinová: Princezna na hrášku,
výpravná pohádka plná písniček a překvapení, Docela
velké divadlo Litvínov, režie: J. Galin
15.00 Divadlo dětí O princezně Zuzaně a draku Požíráku
út 30. 18.00 RC Srdíčko Setkání s reiki, MUDr. P. Kadleček
19.30 Paderewski J. Prevért: Roura k rouře pasuje
aneb vzorně svorná rodina, Studio Divadla Dagmar
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
Multifunkční sportoviště s umělými povrchy: tenis, kopaná, 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

BRUSLENÍ
Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením,
Dostihový areál Dvory, kontakt 353 592 120
Předpokládané zahájení sezóny je 1. týden v listopadu s ohledem na
počasí.
Bruslení pro školy: po až pá 9.00 až 13.45
Bruslení pro veřejnost: po až pá 16.00 až 18.45
so 13.00 až 21.00, ne 13.00 až 18.45
Komerční využití: po až pá 19.00 až 21.00
so 9.45 až 12.45, ne 9.45 až 12.45; 19.00 až 21.00

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174
Extraliga:
5. 11. 17.30 HC ENERGIE - HC Vítkovice
19. 11. 17.30 HC ENERGIE - Dukla Jihlava
28. 11. 17.30 HC ENERGIE - HC Slavia Praha
30. 11. 17.30 HC ENERGIE - HC Oceláři Třinec

HOKEJBAL
OSHB Karlovy Vary,
hřiště u ZŠ J. A. Komenského, kontakt 723 194 805
ČNHbL:
7. 11. 13.00 HBC CSKA - HBC LD Habešovna Gladiators
20. 11. 13.00 HBC CSKA - HC Švantlův Dvůr Písek
21. 11. 10.00 HBC CSKA - SK Pedagog Č. Budějovice
Národní HbL ml. dorost:
6. 11. 9.30 CSKA - HBC Rakovník
6. 11. 12.30 CSKA - HBC Rakovník
20. 11. 8.30 CSKA - TJ Snack Dobřany
20. 11. 11.30 CSKA - TJ Snack Dobřany

JEZDECTVÍ
Český jezdecký klub, Dostihový areál. Dvory, Kpt. Jaroše 29,
kontakt 353 592 120
Jezdecký klub Stará Role u vysílačky, PS 9, kontakt 353 562 816
Výuka jízdy, krytá hala

21. 11. 10.00 BK Loko - Sokol Nusle
Extraliga ženy:
13. 11. 18.00 BK Loko - Slovanka
27. 11. 18.00 BK Loko - USK Praha
Krajský přebor muži
20. 11. 18.00 BK Loko - Ostrov
BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061
Muži:
13. 11. 15.45 Thermia B - Sokol Kraslice
13. 11. 17.30 Thermia A - Sokol H. Počernice
14. 11. 10.30 Thermia A - BC Benešov

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), nám. Republiky
4, kontakt 607 601 858

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101
Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.
LK Mattoni, kontakt 353 586 229

PÉTANQUE
Pétanque CP, kontakt 602 110 707
Kryté hřiště střelnice Magnum, nad Sportovní halou ve Svahové ul.
(objekt historického vodojemu), kontakt 353 220 420
Kurty Rolava, kontakt 603 730 248

PLAVÁNÍ
TJ Slovan, kolmá 21, Lázně V, kontakt 353 222 536, 353227 443
Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt 353 221 380, 602 962 410

SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ
SK Kontakt, kontakt 603 903 106

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost Jaltská 7, 3. poschodí,
kontakt 777 740 223

ŠERM
13. až 14. 11. Lázeňský pohár Města Karlovy Vary, kord muži

TENIS
TC Gejzírpark, Slovenská 5A, kontakt 603 379 692
Pronájem dvorců, hala sjednávání trenéra, půjčování raket
TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, kontakt 353 224 771
Pronájem dvorců
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

KOPANÁ
SK Buldoci Karlovy Vary - Dvory, kontakt 353 227 426
Česká divize st. dorost hřiště Drahovice
6. 11. 10.00 SK Buldoci - 1. FC Plzeň
Česká divize ml. dorost hřiště Drahovice
6. 11. 12.15 SK Buldoci - 1. FC Plzeň
Krajský přebor st. žáci hřiště Dvory
7. 11. 10.00 SK Buldoci - FK Ostrov
Krajský přebor ml. žáci hřiště Dvory
7. 11. 11.45 SK Buldoci - FK Ostrov
ČFL muži hřiště Drahovice
7. 11. 10.30 SK Buldoci - SK Hradec Králové B
21. 11. 10.30 SK Buldoci - FK Marila Příbram B
Krajský přebor muži hřiště Dvory
14. 11. 16.00 SK Buldoci - S. Útvina

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
Extraliga st. dorostenky:
13. 11. 14.30 BK Loko - JME Brno
14. 11. 10.00 BK Loko - KP Brno
Extraliga ml. dorostenky:
20. 11. 16.00 BK Loko - Slovanka

RADIOKLUB
Sedlecká 5, tel.: 777 953 420
Každé út
Každou st
Každý čt

16.00
Klub pro dospělé
16.00 až 18.00 Kroužek mládeže
16.00 až 18.00 Den techniky
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Ohlédnutí za Tourfilmem

Hlavním hostem letošního
Tourfilmu byla Jane Goodall,
světově proslulá cestovatelka a
badatelka, která se proslavila
svým celoživotním výzkumem
života šimpanzů ve volné přírodě.
Letošní Tourfilm představil to
nejlepší, co vzniklo v oblasti
videa, webových stránek a CD
ROMů s tematikou cestovního
ruchu téměř ve všech koutech
světa. 37. ročník zaznamenal
rekordní účast 713 titulů ze 135
zemí světa.
Zajímavá čísla účasti v domácí
soutěži Tour region film: 76 filmů
a 77 multimedií naznačují velký
zájem o tuto tvorbu v České
republice. Právě spojení obou
festivalů do Karlových Varů
umožnilo přímé srovnání národní
a zahraniční tvorby, a to jak
v oblasti videa, tak i v oblasti

webových stránek a CD ROMů.
Tak se zadavatelům i tvůrcům daří
přiblížit našemu publiku nejnovější zahraniční trendy a ovlivnit tak
úroveň dalších prezentačních
materiálů. Hlavním cílem festivalů
je pomoc českým tvůrcům
a zadavatelům dostat filmy
s tematikou cestování do takové
kvality, aby se prosadily do
zahraničních televizí.
Mezinárodní televizní tvorba
prožívá obrovský boom, který
vyplývá z narůstajícího zájmu ze

strany televizních diváků
o cestovatelské filmy. To vytváří
předpoklad pro stále větší počet
specializovaných programů
o cestování. Mezi přihlášenými
zahraničními filmy jsme zaznamenali zvýšený počet titulů, které
představovaly turistické atraktivity České republiky.
Velkou dynamiku prožívá soutěž
multimedií
webových stránek
a CD ROMů. Právě touto formou
probíhá hlavní komunikace
cestovního ruchu.
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Z VÝSLEDKŮ
TOUR REGION FILM 2004
kategorie I.
1. Toulavá kamera ČT
2. Špindlerův Mlýn, Vysočina
3. Vila Tugendhat
diplom
The region of South Bohemia
Region Ostrovsko
ČR - Lázně v srdci Evropy
Královská obora Stromovka
kategorie II.
1. www.pbrana.cz
2. www.region-vysocina.cz
cena poroty
www.krkonose-smo.cz
diplomy
unikátní sestavovač cyklotras
www.posazavi.com
neobvyklá virtuální procházku
Třebíčí www.trebic.cz/unesco
TOURMAP 2004
Norsko s CD průvodcem na
cesty
http://mapy.idnes.cz/
EUROPA - atlante stradale,
1:1 250 000 Itálie
ceny poroty:
kategorie průvodce
Šumava - příroda, historie,
život
kategorie mapy - atlasy
Vysoké Tatry, ortofotomapa
Slovensko
http://www.cykloatlas.cz

Během Tourfilmu probíhal ve Vřídelní kolonádě i Salón lázeňství

Město Karlovy Vary bylo investorem rekonstrukce sportovišť ZŠ
J. A. Komenského
Cena díla je 12.750 tis Kč. Práce byly zahájeny dne 14. června,
dokončeny 21. září, tedy během pouhých 100 dní. Rekonstrukcí školní
hřiště bylo v areálu ZŠ zbudováno: malé fotbalové hřiště, házenkářské
hřiště, hřiště pro košíkovou, alternativně až 5 hřišť pro volejbal nebo 2
hřiště pro tenis, sektor pro vrh koulí a skok daleký, atletický ovál v délce
200m. Veškeré povrchy jsou provedeny z umělých ploch polytan.
Zároveň byly vybudovány nové přístupové chodníky a komunikace,
včetně osvětlení areálu. Foto ze slavnostního otevření hřiště: zprava
primátor Mgr. Zdeněk Roubínek (US-DEU), 1. náměstkyně primátora
Mgr. Jana Petříková (ČSSD), náměstek Tomáš Hybner (ČSSD)
a ředitelka školy Mgr. Monika Preňková

Město se dohodlo krajem o přemostění Tuhnice Rybáře
V návaznosti na zahájení dostavby průtahu byl městem dlouhodobě
připravován dopravní projekt přemostění Tuhnice - Rybáře. Jedná se
o výstavbu silniční spojky o délce cca 500 m včetně nového mostu přes
řeku Ohři, která významně odlehčí dopravní zatížení centra města
a Sokolovské ulice přesměrováním dopravy na kapacitní průtah. Na
financování této náročné investice (cca 145 mil. Kč) se dohodlo město
s Karlovarským krajem tak, že se kraj stane nositelem tohoto projektu,
bude čerpat podporu z programu rekonstrukce silnic II. a III. třídy
a město zabezpečí garanci zbývajících cca 30 až 40% finančních
prostředků. Předpokládaná doba výstavby 2 roky.
Foto: Hejtman JUDr. Josef Pavel (ODS) a náměstek primátora pro
rozvoj města Ing. Petr Keřka (ODS) diskutují nad situací přemostění.
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BYTOVÁ VÝSTAVBA U VYSÍLAČE POKRAČUJE DLE PLÁNU

Z kontrolního dne: Ing. Hořejš (KK), Ing. Keřka (ODS), M. Zeman
a Mgr. Petříková (oba ČSSD)
Jak proběhla kontrola výstavby U
vysílače jsme se zeptali Ing.
Petra Keřky (ODS), náměstka
primátora
Můžete stručně zhodnotit tento
kontrolní den?
Můžeme konstatovat, že je
provedena hrubá stavba prvních
4 bytových domů, na dalších
7 bytových domech probíhá
zakládání. Stavba pokračuje dle
harmonogramu bez závažnějších
problémů.
Kdy tedy budou ukončeny
jednotlivé etapy výstavby?
V srpnu příštího roku bude předáno 136 bytů I. etapy výstavby, 184
bytů II. etapy pak v lednu 2006.

Jaký je zájem o tuto formu
výstavby, jak jste spokojeni
s obsazováním bytů?
Ke konci září bylo obsazeno 60
bytů z I. etapy a evidovali jsme 38
vážných zájemců na II. etapu,
kterou ovšem začneme oficiálně
nabízet až od 1. listopadu.
Vzhledem k tomu, že spuštění
výstavby předcházely rozsáhlé
diskuse, které nakonec vedly ke
snížení ceny výstavby o 50 mil. Kč
na dnešních 17.980 Kč za m2
a nabídku bytů jsme tak mohli
zahájit až od poloviny června, tak
si myslím, že je obsazenost velmi
dobrá. Např. byty 2+kk z I. etapy
jsou bez jednoho plně obsazené.

Tato výstavba byla deklarována jako podpora mladých.
Můžete nám vysvětlit výhody
této výstavby?
Mladý člověk, mladá rodina
s dětmi, pokud chce řešit dnes
svůj bytový problém standardními
postupy, musí u finančních ústavů
nebo bankovních spořitelen
prokazovat svůj příjem a další
zajišťovací mechanismy (životní
pojištění, zástavu nemovitosti
kterou zpravidla nemá) na to, aby
mohla získat prostředky např. na
nákup staršího bytu, jehož pořizovací cena se v Karlových Varech u velikosti 3+1 pohybuje
kolem 1,3 mil. Kč a vyžaduje další investice. Často se stane, že na
potřebný objem finančních
prostředků nedosáhne.
Výhodou naší výstavby je to, že
zájemcům o byt postačuje pouze
složení rezervačního poplatku ve
výši 25.000 Kč, který se započítává do zálohy na družstevní podíl,
dále složení 30% akontace dle
velikosti bytu od 1+kk, kde se
jedná o 179.620 Kč, 2+kk za
286.421 Kč, u 3+kk je to 434.756
Kč a 4+kk pak 624.625 Kč. K tomu
pak finanční síla dle příjmu zájemce hradit svůj družstevní podíl
v měsíčních splátkách po dobu 20
let, který se pohybuje v konečné

reálné splátce ve výši cca od
3.400 Kč za 1+kk po cca 10.500
Kč za 4+kk, včetně nájmu
a ostatních služeb. Navíc si může
zájemce prostřednictvím tzv.
klientských změn přímo ovlivňovat dispozici svého bytu.Všechny
informace zájemci dostanou
v klientském centru na TGM
58/34, I. patro, tel.: 353 224 721.
Hrubá stavba 4 bytových domů
je ukončena. Neuvažujete
uspořádat den otevřených
dveří pro veřejnost?
Ano. Na 13. listopadu jsme se
rozhodli uspořádat tento den
otevřených dveří na stavbě tak,
aby se lidé mohli přesvědčit, jak
vypadají jednotlivé dispozice
bytů. Navíc hodláme v lednu 2005
v předstihu dokončit ukázkový
byt, kde bychom otevřeli klientské
centrum.
A nakonec jak snáší stavbu
bezprostřední okolí?
Samozřejmě, že každá stavba
přináší svému okolí potíže.
Nicméně se zhotovitel snaží
zmírňovat tyto negativní dopady,
o čemž nakonec svědčí i ten fakt,
že v předstihu na konci roku
odevzdá 40 parkovacích stání.Věřím, že i toto občané v okolí
stavby ocení a já jim tímto děkuji
za shovívavost.
-red

DALŠÍ VÝHODY PROČ SI POŘÍDIT BYT V BYTOVÉM PROJEKTU MĚSTA KARLOVY VARY
pu zboží èi služeb s uplatnìním
slev u partnerù. Všechny partnerské spoleènosti nabízí sortiment
vhodný k vybavení nové domácnosti a to od kuchyòských linek,
nábytku, svìtel až po bytové
doplòky a stìhovací službu. Klient
tak získá byt za dostupnou cenu,
ale i slevy na jeho vybavení.
Pro zájemce o informace
o výstavbì, jejím prùbìhu a
možnostech, který projekt pøináší,
je pøipraven tzv. KLIENTSKÝ
ÈASOPIS v elektronické formì.

V minulých èíslech jsme vám
uvedli nìkolik dùvodù, proè je
výhodné si poøídit byt se státní
dotací ve Staré Roli. Kromì velmi
nízké ceny, tj. 17 980 Kè na m2, je
to i možnost financovat byt pøes
bytové družstvo. „Díky mìstu
Karlovy Vary a jeho ruèitelskému
prohlášení tato forma financování pøináší mimoøádnì bezpeèný
úvìr s velmi nízkou úrokovou
sazbou," øekl Martin Zeman,

pøedseda pøedstavenstva
Bytového družstva Stará Role I.
Mezi další výhody patøí pøedevším
velmi dobrá lokalita (velmi klidné
a bezpeèné prostøedí, dále od
hluku a provozu centra) a vybavenost bytových jednotek.
Poøízení bytu ve Staré Roli má
i další výhodu, tzv. KLIENTSKÉ
KARTY. Každý, kdo si poøídí byt
U vysílaèe, obdrží Klientskou
kartu, která jej opravòuje k náku-

Tento èasopis je zasílán mìsíènì
na emailové adresy klientùm
projektu a pøípadným zájemcùm.
V pøípadì, že máte zájem tento
èasopis odebírat elektronickou
formou, zašlete vaši žádost na
hmundlova@eube.cz a zmínìný
èasopis vám bude zasílán.
Informaèní centrum výstavby
T.G. Masaryka 58/34 (1. patro)
Karlovy Vary
Tel./Fax: 353 224 721
GSM: 737 200 011
www.stararole.cz

cena za m2 17.980 Kè

