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V LISTĚ
• Rozpočet města na 

rok 2003

• Komise rady města

• Dotace na sport 
a tělovýchovu

• Nájemné za reklamní 
plochy

• Prodej domů

• Lékařské pohotovosti

• Za Karlem Fronem

• Kurz pro předškolá−
ky

• Dyslektická škola

K AR L O VAR S KÉ

NOVÉ PŮSOBNOSTI MAGISTRÁTU
Správní obvod města Karlovy Vary 

jako obce s rozšířenou působností 
(obce typu III.) zahrnuje 39 obcí a 
území jednoho vojenského újezdu:
Andělská Hora, Bečov nad Teplou, 
Bochov, Božičany, Březová, Černava, 
Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, 
Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, 
Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, 
Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, 
Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, 
Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, 
Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, 
Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, 
Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice, území 
vojenského újezdu Hradiště.

Obecně platí, že nárůst agendy na 
jednotlivých úsecích činnosti:
− se nově vztahuje k celé šíři uvedené−
ho území u agend, kde se nemění jejich 
charakter (jde tedy jen o rozšíření 
místní působnosti)  a dále

− obsahuje zcela nové typy agend 
dosud vykonávaných pouze na 
okresním úřadě.
Konkrétní příklady nových agend:

MATRIKA A STÁTNÍ 
OBČANSTVÍ

odbor vnitřních věcí
*Výkon metodické a kontrolní 
činnosti pro dalších 10 matričních 
úřadů a území vojenského újezdu 
Hradiště, provádění ověřování 
odborné způsobilosti pro matrikářky  
těchto úřadů, ověřování úplnosti 
dokladů vystavených matričními 
úřady pro použití v zahraničí
*Přijímání státoobčanského slibu od 
občanů, kterým bylo uděleno státní 
občanství ČR, tajemníkem magistrátu 
města

Budova magistrátu města 
Moskevská 21

EVIDENCE OBYVATEL
odbor vnitřních věcí

*Zpracování dat za celý správní obvod 
obce III. (údaje z matrik, soudů, PČR, 
ohlašoven)

OBČANSKÉ PRŮKAZY A 
CESTOVNÍ DOKLADY

odbor vnitřních věcí
Zpracování žádostí z celého správního 
obvodu obce III., pořizování údajů do 
PC, odesílání žádostí na centrální 
pracoviště do Prahy k vyhotovení 
dokladů, rozesílání došlých dokladů 
z centrálního pracoviště příslušným 
obecním úřadům

PŘESTUPKY
odbor vnitřních věcí

Magistrát města řeší další nové typy 
přestupků, například:
*přestupky na úseku všeobecné 
vnitřní správy
 − úmyslné poškození nebo znevážení 

symbolů ČR,
− neoprávněné přisvojení vyznamená−
ní, čestného titulu, uděleného státním 
orgánem,
− přestupky na úseku zbraní a střeliva
*přestupky na úseku občanských 
průkazů
− úmyslné zničení, poškození OP,
− nesplnění povinnosti požádat o jeho 
vydání,
− poskytnutí OP jako zástavy,
− neohlášení ztráty,
− porušení zákazu provádění zápisů do 
OP apod.,
*přestupky na úseku cestovních 
dokladů občanů ČR
− úmyslné zničení, poškození nebo 
zneužití CD,
− uvádění nepravdivých údajů 
v žádosti o jeho vydání,

VYHODNOCENÍ 
SOUTĚŽE

Město Karlovy Vary,vypsalo 
veřejnou soutěž pro amatéry i 
profesionály „Karlovy Vary ve 
fo tograf i i“  na  téma krásy  
Karlových Varů očima veřejnosti. 
Podmínkou účasti v soutěži bylo 
předložení kolekce minimálně 
dvaceti fotografií města Karlovy 
Vary a písemný souhlas autora se 
zveřejněním jeho díla pro možnost 
uspořádání výstavy.

N a  z á k l a d ě  b o d o v é h o  
ohodnocení uchazečů soutěže je 
pořadí umístění na prvních třech 
místech následující:
1. místo Miloš Heller (44 bodů), 
2. místo Radek Kletečka (40 

bodů), 
3. místo Mgr. Lukáš Adamec a Jan 

Sokol (shodně 38 bodů).
S uchazeči, kteří se umístili na 1. 

až 3. místě uzavřel odbor kultury a 
lázeňství smlouvu na nákup 
fotografií na období 3 let.

Jiří Jeřábek, vedoucí odboru 
lázeňství a kultury

pokračování na str. 2

Stavební archiv se stěhuje
V rámci částečné rekonstrukce domu v Moskevské ulici 36 dochází 

v těchto dnech k přestěhování stavebního archívu. Pro občany to znamená 
jediné: činnost archívu je dočasně omezena a požadavky na vyhledání 
dokumentace lze získat jen v nejnutnějších případech po telefonickém 
objednání. Telefon: 353 222 506.

Tento stav bude trvat až do 28. února. Potom bude otevřena nová 
kancelář, do které již nebude přístup ze dvora do suterénu (průchodem od 
polikliniky), ale přímo z Moskevské ulice.

Foto z vítězné kolekce soutěže: Miloš Heller
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NOVÉ PŮSOBNOSTI MAGISTRÁTU
− úmyslné vyhýbání se kontrole CD při 
překračování státních hranic apod.,
*přestupky na úseku matrik, jména a 
příjmení
− úmyslné zničení, poškození nebo 
zneužití rodného, oddacího nebo 
úmrtního listu, osvědčení o právní 
způsobilosti k uzavření manželství,
− nesplnění oznamovací povinnosti 
matričnímu úřadu,
− uvádění nepravdivých údajů apod.

ODBOR ŠKOLSTVÍ 
A TĚLOVÝCHOVY

*Zpracovávání návrhu rozpočtu pro 
školy a školská zařízení v celém 
správním obvodu obce III
*Zpracovávání rozborů hospodaření 
za školy a školská zařízení v celém 
správním obvodu obce III
*Příprava podkladů pro zúčtování 
prostředků státního rozpočtu
*Zajišťování podkladů pro sumarizaci 
účetní uzávěrky a účetních a finanč−
ních výkazů za školy a školská 
zařízení ve správním obvodu obce III
*Shromažďování a zpracování dat 
z dokumentace a evidencí škol a 
školských zařízení ve správním 
obvodu obce III
*Účast na dohadovacích řízeních 
v souvislosti s návrhy rozpočtů škol a 
školských zařízení ve správním 
obvodu obce III
*Kontrola čerpání prostředků státního 
rozpočtu

PAMÁTKOVÁ PÉČE
odbor lázeňství a kultury

*Výkon státní správy na úseku 
památkové péče ve:
− stavebním a územním řízení ve věci 
povolování a změn staveb,
− udržování a změně užívání staveb, 
které jsou situovány v památkových 
zónách měst a obcí nebo jsou nemovi−
tými kulturními památkami
*Vydávání závazných stanovisek k:
− k údržbě, opravě, rekonstrukci, 
restaurování nebo jiné úpravě kulturní 
památky,
− zamýšlené stavbě, stavební změně 
nebo udržovacím pracím při údržbě 
nemovitostí, které nejsou kulturní 
památkou, ale jsou v památkové zóně 
nebo v ochranném pásmu, včetně 
stanovení základních podmínek

ODBOR DOPRAVY
*Výkon funkce silničního správního 
úřadu a speciálního stavebního úřadu 
na silnicích II. a III. třídy a výkon 
státního odborného dozoru nad nimi
*Výkon státní správy na úseku 
taxislužby
*Projednávání přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu
*Registrace autoškol
*Povolování emisních stanicí a výkon 
státního odborného dozoru nad nimi
*Vedení agendy registru motorových 
vozidel (schvalování jednotlivě 
dovezených nebo vyrobených vozi−
del), schvalování přestavby vozidla, 
změna majitele, přidělení nebo 
odebrání státních poznávacích značek
(SPZ).

Budova bývalého 
Okresního úřadu 

U Spořitelny 2

Za nutné považujeme upozornit, dle 
zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů je od 1. 1. 2003 možné 
jednotlivé úkony na pracovišti správně 
dopravních agend platit pouze v 
hotovosti u přepážky, v žádném 
případě není možné platit tak jako 
dosud kolkem (kolek je příjmem státu 
a od 1. 1. 2003 se poplatky hrazené na 
této agendě stávají příjmem obcí).

ODBOR DOPRAVY
*Vedení registru řidičů motorových 
vozidel − vydání řidičského průkazu, 
změny v něm, odejmutí řidičského 
průkazu
*Výkon funkcí zkušebních komisařů

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
odbor státní sociální podpory

*dávky poskytované v závislosti na 
výši příjmu:
− přídavek na dítě
− sociální příplatek
− příspěvek na bydlení
− příspěvek na dopravu
*ostatní dávky:
− rodičovský příspěvek
− zaopatřovací příspěvek
− dávky pěstounské péče
− porodné
− pohřebné

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

*Sociálně právní ochrana dětí včetně 
náhradní rodinné péče
*Dávky sociální péče pro rodiny 
s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy
*Příspěvek na výživu
*Dávky pro nezaměstnané občany
*Mimořádné výhody pro těžce 
zdravotně postižené občany
*Dávky sociální péče pro těžce 
zdravotně postižené občany
*Umisťování do zařízení sociální péče 
a domů s pečovatelskou službou
*Sociální prevence (sociální kurátoři 
pro dospělé i pro mládež)
*Vymáhání dlužných dávek

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
odbor kancelář primátora

*Na úseku branného zákona
− odvodní řízení, včetně finančního 
zabezpečení
*Na úseku obrany republiky:
− vyhodnocování objektů, které za 
stavu ohrožení státu nebo za válečného 
stavu mohou být napadeny a navrho−
vání způsobu jejich ochrany
− plánování opatření k vytvoření 
nezbytných podmínek pro zajištění 
životních potřeb obyvatel, fungování 
státní správy a samosprávy a zabezpe−
čení mobilizace ozbrojených sil za 
stavu ohrožení státu nebo válečného 
stavu,
− vedení evidence:
− vhodných věcných prostředků, 
které lze využít pro potřeby zajišťování 
obrany státu za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu,

− fyzických osob, které lze určit pro 
potřeby zajišťování obrany státu za 
stavu ohrožení státu nebo za válečného 
stavu k pracovní povinnosti nebo 
pracovní výpomoci pro doplnění 
ozbrojených sil za válečného stavu,
− rozhodování o určení věcných 
prostředků pro účely zajišťování 
obrany státu,
− zajištění evakuace obyvatel a 
zabezpečení jejich nezbytných 
životních potřeb
*Na úseku civilní služby
− celý úsek civilní služby
*Na úseku krizových stavů:
− příprava a vyhlašování regulačních 
opatření pro krizové stavy
− zpracovávání plánu nezbytných 
dodávek pro krizové stavy

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ 
ÚŘAD

*Výkon činností týkajících se živností 
volných, řemeslných, vázaných, 
koncesovaných a živností provozova−
ných průmyslovým způsobem
*Pro výše uvedené živnosti je dotče−
ným orgánem státní správy v územním 
a stavebním řízení
*V plném rozsahu provádí živnosten−
skou kontrolu a ukládá pokuty za 
porušení povinností podle živnosten−
ského zákona
*Vede živnostenský rejstřík podnika−
telů v působnosti svého správního 
obvodu
*Ve stanoveném rozsahu provádí 
kontrolu dodržování povinností a 
ukládá sankce podle zákona o ochraně 
spotřebitele a zákona o zrušení 
státního tabákového monopolu a 
opatřeních s tím souvisejících

ODBOR ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

*oddělení živé přírody
− ochrana přírody
− ochrana zemědělského půdního 
fondu
− některé povinnosti v oblasti rostlino−
lékařské péče
− veterinární asanace
− myslivost
− působnost v oblasti lesního zákona
− rybářství
*oddělení odpadů
− Kontrola právnických osob a podni−
katelů v oblasti odpadového hospodář−
ství
− Udělování souhlasu k nakládání 
s nebezpečnými odpady
− Vydávání vyjádření:
− k podnikání v oblasti nakládání 
s odpady
− ke zřízení zařízení k odstraňování 
odpadů
− v územním a stavebním řízení
− k připravovaným změnám výrob−
ních procesů
− Samostatná správní řízení o uložení 
pokuty do 1 milionu Kč za porušování 
povinnosti stanovené zákonem o 
odpadech nebo povinnosti uloženou 
rozhodnutím na základě tohoto zákona 
vedená s právnickými osobami a 
fyzickými osobami oprávněnými 

k  podnikání
− Zajištění ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí realizací opatření 
k ochraně na náklady odpovědné 
osoby
− Vydávání rozhodnutí o odstranění 
odpadů provozovatelem zařízení 
k odstraňování odpadů
− Evidence odpadů
Výkon státní správy dle zákona 
o vodách (vodní zákon)
Výkon státní správy dle zákona 
o ovzduší
Uvedený výčet není vyčerpávající a je 
zaměřen pouze na příklady zcela 
nových agend, které včetně pravomocí 
přešly od 1. 1. 2003 na Magistrát města 
Karlovy Vary v rozsahu celého 
správního obvodu uvedeném v úvodní 
části.

Martin Havel, 
tajemník magistrátu 
města Karlovy Vary
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Zveme Vás

na veřejné jednání

zastupitelstva města 

Karlovy Vary,

které se koná 

18. února 

od 8.30 hod.

ve společenském 

sále

Alžbětinných lázní
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Odešel Karel Fron

Mikrocenzus 2002
− výběrové šetření o 
peněžních příjmech 

domácností
Český statistický úřad organizuje 
v roce 2003 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové šetření o peněžních a 
naturálních příjmech domácností za 
rok 2002  Mikrocenzus 2002. Účelem 
š e t ř e n í  j e  z í s k a t  n e j n o v ě j š í  
reprezentativní údaje o příjmovém 
rozložení domácností, o úrovni příjmů 
jednotlivých sociálně ekonomických 
typů domácností a o stupni příjmové 
diferenciace mezi nimi.
Šetření se uskuteční na území celé ČR 
v cca 11 tis. náhodně vybraných 
bytech.
Proběhne v době od 28. února do 25. 
března prostřednictvím speciálně 
vyškolených tazatelů. Do šetření 
budou zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé 
bydliště. Budou se zjišťovat údaje o 
sociálně demografickém složení 
domácnosti, pravidelné peněžní a 
n a t u r á l n í  t r a n s f e r y  m e z i  
domácnostmi, spotřeba produkce 
z vlastního hospodářství nebo podniku 
a peněžní příjmy jednotlivých členů 
domácnosti.
Pracovníci zapojení do šetření se 
budou prokazovat  pověřením 
k výkonu funkce, které jim vydá 
krajská reprezentace ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena 
anonymita údajů zjištěných u 
domácností. Ochrana individuálních 
údajů je zajištěna v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 
statistické službě. Všechny osoby 
zúčastněné na zjišťování a zpracování 
údajů jsou vázány mlčenlivostí o 
všech šetřených skutečnostech ve 
smyslu § 17 uvedeného zákona. 
Považuji za účelné informovat vás o 
tom, že do výběru pro Mikrocenzus 
2002 se v našem kraji dostalo též 
město Karlovy Vary. Prosím, abyste 
případné dotazy občanů oslovených 
našimi spolupracovníky zodpověděli 
ve smyslu tohoto dopisu nebo je 
odkázali na pracovníka krajské 
reprezentace ČSÚ pověřeného 
řízením mikrocenzu:
Ehlichová Zuzana tel. 353 226 611 
email: ehlichova@gw.czso.cz

Ing. Jaroslava Šenitková, 
ředitelka krajské reprezentace ČSÚ

PRODEJ DOMŮ
ZM 17. 12. 2002 schválilo:

dle Pravidel
Kvapilova 289/1
Nákladní 802/4
Nejdecká 342/14
Vítězná 390/51

dle zák. 72/1994 Sb.
Foersterova 1099/3
Koptova 1034/4
Nábřeží J. Palacha 1033/30
Vřídelní 588/1
ZM 21. 1. 2003 schválilo:

dle Pravidel
Bezručova 1288/6
Sokolovská 178/73

dle zák. 72/1994 Sb.
Nábřeží J. Palacha 1079/44
Nábřeží J. Palacha 1077/48
Nábřeží J. Palacha 1076/50
Nábřeží J. Palacha 1025/24
Vřídelní  97/29

Nově stanovené nájemné platné od 1. února 2003 do 31. ledna 2004
2typy zařízení výše nájemného v Kč/m  pohledové plochy/rok

výše nájemného v Kč/ks/rok

2části města a okolí výše nájemného v Kč/m /rok

Navýšení nájemného o průměrný roční index spotřebitelských cen za 
minulý rok (koef. in. 1,8) schválila Rada města Karlovy Vary 28. 1. 2003.

1. velkoplošné reklamní tabule, reklamní, firemní a směrová zařízení na 
pozemcích a budovách
a) s pevnou plochou .............................................................. .....3.957
b) s otočnou plochou (nájemné s pevnou plochou + 50%) ....... .....5.936
2. firemní štíty dle § 31, odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání

2a) do 2 m  ................................... ........... ............... ........bez poplatku
b) neonová reklama ............... ............... ............... ........bez poplatku

2c) nad 2 m  .............. ............... ............... ....................................1.357
3. výlepové plakátovací plochy............. .......................................204
4.směrové tabule kom. rázu ............... ....................................2.261

5. krátkodobé reklamní tabule 
na sloupech veřejného osvětlení.......... .........................................11

Nájemné pro umístění dočasných staveb (stánků) na pozemku města

1. vnitřní lázeňské území a ul. Moskevská (k začátku ul. Jízdárenské), Dr. D. 
Bechera, Jaltská, nám. M. Horákové, Horova, Západní (od ul. Bělehradské po 
ul. Dr. Janatky) a nám. Republiky........... ....................................2.253
2. k. ú. Tuhnice, Rybáře, Bohatice, Drahovice a zbytek k. ú. K. Vary mimo 
území v části 1......... ............... ............... ....................................1.252
3. k.ú. Dvory, Doubí, Stará Role, Počerny, Rosnice, Cihelny, Tašovice, Hory, 
Čankov, Sedlec, Olšová Vrata a Hůrky ... .......................................501

Nájemné pro reklamní plochy
a vyjmenovaná zařízení

radniční  listy
KAR LO VARSKÉ

Distribuci Karlovarských radničních listů do každé 
poštovní schránky ve městě zajišťuje Česká pošta, s.p.

Pokud do 10. dne v měsíci KRL neobdržíte 
do své schránky, obracejte se přímo 
na obchodní oddělení České pošty,            
tel.: 353 161 310 nebo 353 161 328

Přehled lékařských a 
lékárenských 

pohotovostních služeb
Karlovy Vary

budova Okresní správy sociálního 
zabezpečení, Krymská ul. 2a,
tel.: 353 224 679  
všední den 17.00  − 22.00 
So, Ne, svátky 9.00 − 22.00

V měsíci únoru bude zajištěna 
následovně: soboty, neděle a svátky 
9 – 18 hod v ambulanci dětského 
oddělení Nemocnice K. Vary, 
Bezručova19.  
 V pracovní den ošetří své dětské 
pacienty jejich pediatričtí  lékaři ve 
svých ordinacích. Urgentní případy 
o š e t ř í  d ě t s k é  o d d ě l e n í  
v  nemocnici ,  Bezručova 9,  
tel.: 353 115 334

budova Okresní správy sociálního 
zabezpečení, Krymská ul. 2a, 
tel.: 353 230 894
všední den 16.00  − 20.00 
 So, Ne, svátky 9.00 − 18.00 

− pondělí až neděle vydávání léků 
zajištěno lékárnou v supermarketu 
Hypernova, Dolní Kamenná
tel.: 353 585 424
8.00 − 20.00 

tel.: 353 232 000
Telefonní číslo 155 slouží pouze 
jako tísňové volání pro stavy 
ohrožující život!!
Telefonické informace o místě a 
d o b ě  p o s k y t o v á n í  l é k a ř s k é  
pohotovostní služby první pomoci v 
celém Karlovarském kraj, včetně 
rozpisu služeb lékárenských a 
stomatologických pohotovostí, je 
možné získat na informačním 
telefonním čísle Krajského úřadu 
Karlovarského kraje 353 502 502

Lékařská pohotovostní služba 
první pomoci pro dospělé

 
Lékařská služba první pomoci pro 
děti

Lékařská služba první pomoci 
zubní

Pohotovostní služba lékárenská

Dispečink rychlé záchranné 
služby:

Tato slova věnoval svému milovanému městu, jehož byl od roku 2001 
čestným občanem básník, výtvarník, umělec širokého spektra zájmů 
pan Karel Fron. V jeho osobě ztratily na sklonku loňského roku 
Karlovy Vary dalšího svého čestného občana. Již uprostřed letních 
prázdnin skonal prof. Jaroslav Ježek, uznávaný keramický výtvarník.

V úžasu hledím
na tebe
krajino
jak se rozvíráš
v podhůří
kde jsi porodila
do své kolébky
zdobivé město
a marnotratné 
thermy
V úžasu
hledím na tebe
krajino
s díky žes také 
mne
přijala
co nevlastního 
syna
který k tobě přišel
z českého jihu

ČESKÝ 
STATISTICKÝ

ÚŘAD
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Nové složení komisí města Karlovy Vary
KULTURNÍ KOMISE:

Předseda: 
Ivan Šendera ČSSD
Členové: 
MVDr. Anna Čermáková
Miloslava Havlová
Václav Hakl ČSSD
PhDr. Kamila Bešťáková KSČM
Dagmar Nahrabecká KSČM
Monika Makkiehová, DiS ODS
Robert Lukáš ODS
Jan Kučera ml. SNK
Mgr. Jan Samec SNK
MUDr. Pavel Smutný KK
Miroslav Zábranský KK
Emílie Švehlová KK

KOMISE LÁZEŇSTVÍ A 
CESTOVNÍHO RUCHU:

Předseda: 
RNDr. Tomáš Vylita ODS
Členové: 
RNDr. Jan Pěček ODS
Karel Mozdík ODS
RNDr. Martin Šípek ČSSD
Ivan Šendera ČSSD
MUDr. Koula ČSSD
Zdeněk Klingora KK
Danuše Doležalová KSČM
PhDr. Zdeněk Musil KSČM
Ing. Karel Mařík SNK
Zdena Ševčíková SNK

LIKVIDAČNÍ A ŠKODNÍ 
KOMISE:

Předseda: Josef Murčo KSČM
Členové: Ing. Karel Mařík SNK
Ing. Josef Bauer ODS
KOMISE PRO HOSPODAŘENÍ 

S MAJETKEM MĚSTA:
Předseda: 
Martin Zeman ČSSD

Členové: 
Vlastimil Lepík SNK
Josef Mikuta ČSSD
Jaroslav Pokorný ČSSD
Richard Bartoš ČSSD
Zdeněk Kovář KK
Václav Šíma KK
Simona Vránová KK
Jiří Hlaváč KK
Josef Sedláček KK
Ing. Milan Hynek KSČM
Ing. Josef Bauer ODS
Ing. Ivan Žikeš ODS
Ing. Alena Halířová SNK

KOMISE PRO PARTNERSKÁ 
MĚSTA:

Předseda: 
Mgr. Zdeněk Roubínek KK
Členové: 
Tomáš Hybner ČSSD
Dalibor Suchý ČSSD
Milena Kuciánová KSČM
Ing. Josef Bauer ODS
Mgr. Vladimír Hůrka ODS
MUDr. Jan Podlipný SNK

KOMISE PRO UDĚLOVÁNÍ 
CENY MĚSTA:

Předseda: 
Vladislav Jáchymovský
Členové: 
RNDr. Martin Šípek ČSSD
PhDr. Kamila Bešťáková KSČM
Dr. Břetislav Vylita CSc. ODS
Ing. Josef Bártík ODS
Mgr. Jan Samec SNK
MUDr. Jan Podlipný SNK

KOMISE PROTIDROGOVÉ 
PREVENCE A PREVENCE 

KRIMINALITY:
Předseda: Tomáš Hybner ČSSD

Členové: Richard Bartoš ČSSD
Jitka Kopáčková KSČM
Jiří Pilař ODS
Monika Makkiehová DiS ODS
František Volf SNK
Eduard Meyer KK
Andrea Švehlová KK
Romana Svobodová  KK

KOMISE TĚLOVÝCHOVY 
A SPORTU:

Předseda: Mgr. Vladimír Hůrka 
ODS

Robert Lukáš ODS
Jan Šlemr ODS
Petr Novák ČSSD
Rudolf Hybner ČSSD
Dalibor Suchý ČSSD
Zdeněk Kovář KK
Ing. Vít Hořejš KK
Ing. Vladimír Trubač KK
Jitka Salajková KK
Mgr. Jiří Stádník SNK
Zdeněk Havel SNK
Zdeněk Havlina SNK
Hana Němcová KSČM

KOMISE VÝCHOVY A 
VZDĚLÁVÁNÍ:

Předseda: Ing. Záviš Kulík ODS
Členové: 
Monika Makkiehová, DiS ODS
Iveta Netymachová ČSSD
Mgr. Miroslav Peer ČSSD
Eva Vaňkátová ČSSD
Ilona Bárová KK
Jiří Rezek KK 
Naděžda Ettlerová KSČM
Ing. Kamil Bursík SNK

KOMISE ZDRAVOTNÍ A 
SOCIÁLNÍ:

Předseda: 

MUDr. Jaroslav Schee KK
Členové: 
MUDr. Stanislav Poustka KK
MUDr. Petr Kalina KK
Daniela Pániková KK
Pavla Andrejkivová KK
MUDr. Václav Larva ČSSD
Jarmila Malá KSČM
MUDr. Jan Lami ODS
RNDr. Milena Pěčková ODS
Eva Vighová ODS
Pharm.Dr. Ivo Švec SNK
MUDr. Stanislava Maulenová SNK

KOMISE POVODŇOVÁ 
Předseda:Mgr. Zdeněk Roubínek 
1. místopředseda:  Michal Mundl 
2. místopředseda: Ing. Jan Duda
3. místopředseda: Jiří Dietz 
4. místopředseda: Martin Havel 
zápis. 1. směny: Martina Uxová
zápis. 2. směny: Eva Pivková
zápis. 3. směny: MarcelaVolrábová
zápis. 4. směny: Alena Pokorná 
tajemník: Ing. Stanislav Průša
Ing. Milan Novák
Ing. Stanislav Hubka
Ing. Jan Humplík
Jiří Jeřábek
Marie Voběrková
Mgr. Johana Vydrová
Zdeněk Bujárek
František Řezáč
Alexander Klimeš
Bc. Marcel Vlasák
Vladimír Valkoun
Jiří Vaňourek
Ing. Pavel Knotek
Ing. Pavel Bohánek
Ing. Evžen Krejčí
Ing. Zuzana Macešková
RNDr. Pavel Žlebek

Subjekt tis. Kč
SS BK Karlovy Vary ........................................................................315
HC Energie Karlovy Vary s.r.o. ........................................................300
Hockey club K.V. obč. sdruž. ...........................................................580
MŠ Sedlec ............................................................................................. 8
Karate Klub  Stránský .........................................................................20
Klub vodáků ........................................................................................40
Zvláštní a pomocná škola ......................................................................6
TJ FC ROMA K. Vary ........................................................................15
TJ DDM Stará Role ..........................................................................170
Skauti−Pagoda−Wampum ....................................................................20
Klub sportovního tance BEST ............................................................55
SK Liapor Doubí ...............................................................................200
Český jezdecký klub .........................................................................130
Krasobruslařský klub K.V. ..................................................................25
TJ Slovan Karlovy Vary ...................................................................385
Volejbalový klub Karlovy Vary ........................................................120
TJ Slavoj Pivovar ................................................................................10
TRI SKI klub Karlovy Vary ................................................................20
Petr Weinlich .......................................................................................10
SK Hubertus Karlovy Vary................................................................. 90
Golf Club Karlovy Vary ...................................................................255
Sport. klub policie  Hvězda ...............................................................230
Modrá hvězda života ...........................................................................15
TJ Thermia Karlovy Vary .................................................................180
Jan Jirkovský .......................................................................................10
ACD Růžový Vrch ..............................................................................70
OR AŠSK ČR Karlovy Vary .............................................................200
Ski klub Karlovy Vary ........................................................................90

Subjekt ...........................................................................................tis. Kč
Tenisový klub − TC Gejzírpark .........................................................120
Lyžařský klub Mattoni−Slovan ..........................................................365
Bohunka Procházková BOBA ............................................................20
Jaroslav Pták .......................................................................................30
TJ Slavia Karlovy Vary .......................................................................60
TJ Karlovy Vary  Dvory .......................................................................5
SK Buldoci a.s. .................................................................................500
AC Start Karlovy Vary .....................................................................545
A.M. bike no limits .............................................................................30
Tenisový klub Lokomotiva K.V. ......................................................115
FB Hurican K. Vary ............................................................................ 60
Jezdecký klub Stará Role ..................................................................100
FET club Karlovy Vary .......................................................................50
KSNP Sedlec .........................................................................................5
Aeroklub Karlovy Vary ......................................................................30
Šachklub Tietz..................................................................................... 43
TJ Lokomotiva ..................................................................................165
S.L.O.N. − PLUS s.r.o. ........................................................................15
Sportovní klub městské policie ...........................................................30
OK1KVK  Radioklub .........................................................................14
Slavia Junior Karlovy Vary .................................................................15
Jar. Žeravíková − Fa. Lentur.................................................................. 6
SK Černé piraně K.V. .........................................................................40
Family Luky s.r.o. ...............................................................................70
Sjednocená organizace nevidomých ...................................................50
Tělocvičná jednota Sokol ....................................................................50
SK Kontakt ..........................................................................................23
CELKEM ....................................................................................... 6.125

Dotace na tělovýchovu a sport pro rok 2003
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dopravní obslužnost (podíl města na výdajích) 3.291
terminál Dolní nádraží (podíl města na výdajích) 1.000
Dopravní podnik KV a.s. 53.253
z toho

cenové vyrovnání  autobusy 43.459
cenové vyrovnání − lanová dráha Diana 3.672
cenové vyrovnání − lanová dráha Imperiál 822

Nadaci Mezinárodního filmového festivalu 4.500
Krajská knihovna 5.000
dotace cizím subjektům v oblasti lázeňství a kultury 2.950
Dvořákovy sady − 52 koncertů 250
Zahájení lázeňské sezóny 300
Mezinárodní jazzový festival 200
Mezinárodní folklorní festival 150
Festival rockové, folkové a alternativní hudby 100
Den seniorů 150
Den otevřených dveří a památek 100
Mezinár. pěvecké centrum A. Dvořáka o.p.s. 600
prázdninové aktivity dětí a mládeže (v oblasti kultury) 200
dostavba sport. areálu TJ KSNP Sedlec a areál Doubí 1.400

Hvězdárna o.p.s. 1.600
Infocentrum o.p.s. 5.810
příspěvek pro MINIZOO 330
HC ENERGIE 16.000
S.K. Buldoci 1.800
Triatlon  ME 2.200
granty (sport a tělovýchova) 6.125
Vyhlášení nejlepšího sportovce roku v K. Varech 150
příspěvek Svazu měst a obcí 89
účelové dotace městská policie 800
účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti 2.000
Centra sociální pomoci − Farní charita (sloučené) 1.000
půjčky z fondu rozvoje bydlení 3.100
památky − podpora organizacím 100
příspěvek EUREGIO EGRENSIS 345
cena při dostizích k Setkání evropské šlechty 50
podpora aktivit K. Varů k partnerským městům 400
dotace Hasičskému záchrannému sboru v K. Varech  2.600
Nemocnice − příspěvek na investice 2.400

KOLIK MĚSTO PŘISPÍVÁ Z ROZPOČTU NA (v tis. Kč)

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že se Vám prostřednictvím 
Radničních listů dostává do rukou 
rozpočet města Karlovy Vary 
v podobě, ve které byl přijat většinou 
hlasů karlovarských zastupitelů dne 
21 .  l edna .  Jeho  př íprava  a  
p r o j e d n á v á n í  p ř e d s t a v u j e  
sedmiměsíční práci úředníků, ředitelů 
příspěvkových organizací, členů 
zastupitelstva města, finančního 
výboru i komise pro strategický rozvoj. 
Projednáván byl  v několika kolech: 
nejprve probíhala sumarizace 
požadavků a všeobecně známých 
potřeb města. Po vypracování návrhu 
v maximálním objemu požadovaných 

č á s t e k  b y l y  
r o z p r a c o v á n y  
variantní podoby, 
k d e  f i n a n č n í  
výbor, komise pro 
strategický rozvoj 
města a politické 
k r u h y  m ě l y  
možnost vybrat 
priority města na 
d a l š í  r o k y .  
Cílovým stavem 
bylo i  snížení  
celkového objemu 
r o z p o č t u  n a  
ú r o v e ň ,  k t e r á  
vychází z platné 
legislativy. Když 
s e  p a k  t e n t o  
v ý z n a m n ý  
dokument dočkal 
vstřícného přijetí, 
bylo to zejména 
proto, že jeho 
p ř í p r a v ě  b y l a  
věnována náležitá 
pozornos t .  Po  
s c h v á l e n í  
r o z p o č t u  s e  

vě t š ina  č l enů  kar lovarského  
zastupitelstva vyjádřila pochvalně 
o kvalitní přípravě a poděkovala všem, 
kteří se na ní podíleli.

Rozpočtové saldo odráží objektivní 
možnosti financování v roce 2003 a 
přitom byl zajištěn i dostatečný 
prostor pro finanční pokrytí nejenom 
rozpracovaných, ale také nově 
zahajovaných investičních akcí. S tím 
souvisí také přiměřená finanční 
rezerva určená na velké, prioritní 
investice města v budoucích letech − i 
na tu je v rozpočtu pamatováno, stejně 
jako na udržení optimálního poměru 
běžných výdajů k investičním. Dbáme 
na to, aby procento investičních 

výdajů v poměru k výdajům celkovým 
nekleslo pod hodnotu 30% a je 
potěšitelné, že se při náročné práci na 
tvorbě rozpočtu podařilo tyto záměry 
naplnit.

Město Karlovy Vary má několik 
priorit, které rada města deklarovala 
v programovém prohlášení rady města 
(viz minulé číslo KRL). Dle zájmu 
většiny obyvatel města k nim patří 
p ř e d e v š í m  b y t o v á  v ý s t a v b a ,  
rekonstrukce městských komunikací, 
řešení dopravní infrastruktury či 
zajištění čistoty a bezpečnosti 
karlovarských ulic,  v neposlední řadě 
i další podpora sportovního a 
kulturního prostředí města podobně 
jako v roce předešlém.

Je třeba napravit  naprosto 
nevyhovující stav bytové výstavby. 
S pomocí státních dotací se podařilo 
již koncem roku nastartovat tento 
proces v lokalitě „dolních“ Drahovic 
a v podobném trendu bude pokračovat 
bytová výstavba například u vysílače 
ve Staré Roli a v dalších lokalitách, 
které jsou již dnes vytipovány. 
Letošním cílem je dokončení výstavby 
67 bytových jednotek v Blahoslavově a 
Mozartově ulici tak, aby mohly být 
koncem roku předány občanům. Při 
výběru budou preferovány především 
mladé rodiny s dětmi.

Všechny nás obtěžuje dlouho 
odkládaná rekonstrukce třídy TGM, 
tedy pěší zóny obchodně správního 
centra. Dobrou zprávou je, že na tuto 
akci je v rozpočtu vyčleněno rovných 
20 miliónů korun. Výkopové práce 
začnou již na podzim. Rovněž zahájení 
výstavby průtahu silnic I/6 Karlovými 
Vary se blíží a letošní rozpočet 
pamatuje na tuto akci částkou dvacet 
dva miliónů korun.

Velká podpora bude poskytnuta 
oblasti lázeňství, která je pro naše 

město historicky nejvýznamnější. 
Proto je důležité zejména dokončení 
oprav na světoznámých karlovarských 
kolonádách. Těmi procházejí ročně 
statisíce turistů a lázeňských hostů, 
jsou výkladní skříní lázeňského centra.
I školství je věnována v rámci 
městského rozpočtu značná pozornost, 
zrekonstruována bude letos celá řada 
školních budov.

Na poli sportovním je plánována 
finanční pomoc nejenom pořadatelům 
tradičně osvědčených akcí jako jsou 
Kánoe Mattoni a Carlsbad Triathlon, 
ale pozornost je věnována zejména 
tvorbě velké části  projektové 
dokumentace multifunkčního kulturně 
− sportovního centra. Na základě 
těchto dokumentů budeme žádat přes 
strukturální fondy a příslušná 
ministerstva o finanční dotace tak, aby 
se hypermoderní areál stal skutečností 
ještě před ukončením čtyřletého 
volebního období, na jehož začátku 
právě stojíme.

Při tvorbě letošního rozpočtu jsme 
totiž ani zdaleka nehleděli jenom do 
prosince roku 2003, ale mysleli na 
vzdálenější horizonty. Není nám 
opravdu lhostejné, jak budeme 
společně žít v Karlových Varech za 
n ě k o l i k  l e t ,  p r o t o  j i ž  d n e s  
připravujeme vizi rozpočtů dalších let 
− 2003 až 2006. Věřím, že naše snahy 
budou korunovány úspěchem a že se 
v budoucnosti bude na počátek třetího 
tisíciletí  v Karlových Varech 
vzpomínat jako na léta úspěšného 
rozvoje a celkové renesance města.

Mgr. Zdeněk Roubínek, 
primátor města
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PŘÍJMY
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vývoj příjmů rozpočtu města v tis. Kč

poplatek z ubytovacích kapacit (v tis. Kč)

poplatek za povolení k vjezdu (v tis. Kč) poplatek za užívání veř. prostranství (v tis. Kč) poplatek za provozování 
výherního hracího přístroje (v tis. Kč)

vlastní příjmy

přijaté dotace
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veterinární péče 600
pitná voda a vodní hospodářství 650
ochrana ovzduší 120
nakládání s odpady 30.520
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 220
ostatní činnost k ochraně přírody 478
PO Lázeňské lesy − příspěvek na činnost 5.000
PO Správa lázeňských parků − příspěvek na činnost 25.240
komunikace 35.633
veřejné osvětlení 14.180
dopravní obslužnost 3.291
dopravní terminál − Dolní nádraží − příspěvek 1.000
Dopravní podnik K.Vary, a.s. − neinvestiční dotace 48.253
prezentace města 9.820
kultura 12.350
PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
− příspěvek na činnost 8.023
PO Městské divadlo − příspěvek na činnost 23.671
PO Karlovarský symfonický orchestr 
− příspěvek na činnost 16.731
Infocentrum − neinvestiční dotace  5.810
Hvězdárna − neinvestiční dotace 1.600
školství, tělovýchova a sport 24.039
Příspěvkové organizace − základní a mateřské školy 55.023
místní zastupitelské orgány 4.140
činnost místní správy 120.913

Karlovarské radniční listy 1.080
městská policie 27.611
odbor informačních technologií 3.740
hygienická služba, ochrana veřejného zdraví 50
komunální služby − pohřebné 150
dávky a podpory v sociálním zabezpečení 91.350
pečovatelská služba 3.605
sociální péče starým a zdravotně postiženým 2.200
ostatní sociální péče a pomoc 1.050
PO Městské zařízení sociálních služeb 
− příspěvek na činnost 7.753
odbor investic 300
stavební úřad 900
archivní činnost 230
záležitost bydlení, komunálních služeb 
a územního rozvoje 8.622
bytové hospodářství 4.660
odbor architektury a územního rozvoje 3.340
odbor financí a ekonomiky 33.895
odbor kancelář primátora  2.120
požární ochrana 3.170
zabezpečení potřeb ozbrojených sil 100
opatření pro krizové stavy 110

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 643.341
PO − příspěvková organizace

VÝDAJE

životní prostředí
8%

doprava
16%

lázeňství a kultura
9%

školství a tělovýchova
12%

vnitřní správa
+ kancelář primátora

+odbor financí a ekonomiky
18%

městská policie
3%

informační technologie
1%

zdravotnictví 
a sociální věci

11%

investice
14%

správa majetku města
6%

architektura 
a územní rozvoj
+ stavební úřad

2%

BĚŽNÉ VÝDAJE (v tis. Kč)



ROZPOČET8

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PO Správa lázeňských parků
− obnova strojního parku 1.900
− rekonstrukce hřbitovní správy 5.200
− obnova hrobky rodiny Becherů 700

PO Lázeňské lesy − dětský hrad 800
− projektová dokumentace 700
− odsávání v truhlárně 900

Dopravní podnik města Karlovy Vary, a.s. 
− investiční dotace 5.000

průtah silnic I/6 Karlovy Vary − západ 5.690
rekonstrukce komunikací

− ulice Jaltská, Bělehradská, Dr. Bechera 
 (I. etapa) 13.900
− Čertův ostrov − II. etapa 12.000
− křižovatka Jáchymovská − Fričova 2.200

rekonstrukce komunikace − V Lučinách 4.000
rekonstrukce chodníku − Chebská 1.300
projektová dokumentace  komunikace 200
veřejné osvětlení − Slovenská 1. část 1.800

− Jaltská, Bělehradská, Dr. Bechera 800
− Krymská, Charkovská 1 500
− Sedlecká, Vítězná 3 000
− Sokolovská − I. etapa 500
− Čankovská  sídliště 680
− regulace výkonu a projektová dokumentace 700

PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 
− sanace opěrných prvků 
Mlýnská kolonáda − III.etapa 1.000
− úpravy exteriérů a interiérů 
Vřídelní kolonády 3.000
− Starý suterén − Vřídelní kolonáda 4.000
− Mlýnská kolonáda 
− rekonstrukce stavebních prvků 
II.etapa 13.000
− Mlýnská kolonáda IV. etapa 15.000

PO ZŠ Moskevská 
− protiradonová opatření 2.500
− celková rekonstrukce 20.100

PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova
 − výtah, rekonstrukce el. rozvodů 
a sociálních zařízení 4.700

PO ZŠ Poštovní 
− rekonstrukce spojovacích chodeb 4 000

PO ZŠ Libušina 
− sanace vlhkého zdiva 1 800

PO ZŠ Truhlářská 
− rekonstrukce sociálního zařízení 
II. etapa 2.300

PO MŠ Mládežnická 
− nová smažící pánev 150

dostavba sportovního areálu 
TJ KSNP Sedlec 600
dokončení sportovního areálu v Doubí 800
investiční příspěvek HC ENERGIE 3 000

odbor vnitřních věcí
− stroje, přístroje a zařízení 670
− dopravní prostředky 1.500

dopravní prostředky pro městskou policii 500
nákup výpočetní techniky pro magistrát města 2.250
software pro magistrát města 700
nemocnice − příspěvek na investice 2.400
PO Městské zařízení sociálních služeb 

− rekonstrukce kuchyně včetně rozvodů 500
− rekonstrukce výtahu 1.000

stavební archiv − rekonstrukce 4.300
budova magistrátu U Spořitelny − pokladna 
− rekonstrukce místnosti 500
rekonstrukce výměníku 
v budově magistrátu Moskevská 21 800
městská policie −sanace suterénu 3.500
krematorium − vyzdívky pecí 
a práce s tím spojené 2.000
okružní křižovatka 
(Chebská − Kpt. Jaroše) 10.000
Rolavská a Palackého ul. 

− inženýrské sítě − I. etapa 10.000
přestavba objektu kina Čas 9.000
třída T. G. Masaryka − pěší zóna 

− rekonstrukce a revitalizace 20.000
bytová výstavba 

− ul. Mozartova 16 byt. jednotek 25.000 
− ul. Mozartova II. etapa 10.000

Lázně III − rekonstrukce 8.100
ostatní investiční akce odboru investic 6.900
výkupy pozemků pro akci 
"průtah městem" 16.167
vybudování Centra sociálních služeb 14.500
holobyty 6.000
rekonstrukce veřejného vodovodu v Cihelnách 1.000
technické zhodnocení budov 
obhospodařovaných ve vedlejší hosp. činnosti 9.000
projektová dokumentace

− bytová výstavba  1.300
 − cyklotrasa Rybáře − Stará Role 300

− Aquapark Rolava, dopravní napojení 
Dvory − I. etapa, přemostění Tuhnice − 
Rybáře − I. etapa 5.800
− Lázně III − obnova sálu, sportovní 
centrum Tuhnice, Penzion Drahovice 
− přístavba 6.200

přístroje pro hasičskou záchrannou službu 200

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 319.507

(v tis. Kč)

Přílohu o rozpočtu z podkladů odboru financí a ekonomiky
sestavila Mgr. Hana Kaňovská

Vedoucí odboru financí a ekonomiky: Ing. Miroslava Knapová
Vedoucí oddělení rozpočtu OFE: Ing. Jiřina Stolínová

Sazba, grafy: Radek Kletečka

radniční  listy
K AR LOVA RSKÉ
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PROGRAMY SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
FILMOVÝ KLUB

Vítězná 48, tel.: 353 229 185
13. 2. 19.30 Láska shora, ČR 2002
20. 2. 19.30 Monty Python: Smysl života, Velká Británie 1983
27. 2. 19.30 Blažené bytosti, Francie 2001
6. 3. 19.30 Za mraky, Itálie 1995

13. 3. 19.30 Ostrov, Korea 2000

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary Rybáře, Sokolovská 35, tel.: 353 447 021

do 27. 2. Výtvarné práce žáků  ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 
od 5. 3. Výtvarné práce studentů První české gymnázium 

Karlovy Vary (do 27. 3.)

GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

tel: 353 224 387, fax: 353 224 388, e−mail: gukv@volny.cz
Otevírací doba: úterý − neděle 9.30 − 12 a 13 − 17 hodin

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy
do 2. 3. Zdenek Seydl: retrospektivní výstava kreseb, grafiky, 

ilustrací, obrazů, knižních úprav, plakátů, kostýmních 
návrhů, animovaných filmů a textilních návrhů známého 
autora

13. 2. 19.30 Triny − koncert, temperamentní rómské písničky za 
doprovodu neméně temperamentní muziky

20. 2. 19.30 Stamicovo kvarteto a Kateřina Váchová (klarinet), 
koncert k 50. výročí vzniku Galerie umění v Karlových 
Varech, zazní skladby Mozartovy, Heydnovy, 
Janáčkovy a Dvořákovy

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772

každý pátek a sobota
únor 18.30 Země: stav ohrožení − pořad

19.30 Za drahokamy Orionu − pozorování noční oblohy, je−li 
jasno

březen 19.30 Země: stav ohrožení − pořad
20.30 Za drahokamy Orionu − pozorování noční oblohy, je−li 

jasno

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary

tel: 603 375 555, tel, fax: 353 227 875, e−mail: klubpaderewski@volny.cz
11. 2. 18.30 Jan Oupický − Tajemné ulice vesmíru − vernisáž

výstava obrazů karlovarského autora (potrvá do 30. 3.)
19.30 Luboš Andršt, zakladatel legendárního Blues Bandu a 

náš vynikající instrumentalista 
17. 2. Peru & Bolívie, další série tematických pořadů 

s povídáním a projekcí diapozitivů cestovní kanceláře 
S.E.N., 

21. 2. Slávek Janoušek, s hořkosladkými písničkami skvělého 
muzikanta a vypravěče tentokrát z nového alba Letadlo, 
na elektrické housle doprovodí Vojta Kupčík

27. 2. Hm… & Ticho, originální hudební projekt Marka 
Doubravy (dříve TataBoys) a jeho hudebních přátel, 
kapela s lehkou nadsázkou kombinuje prvky písničkář−
ství, rapu, folkrocku, hiphopu i garážového bigbítu. 
Druhá část dvojkoncertu představí karlovarskou kapelu 
Ticho, údajně nejtišší rockovou nebo nejhlučnější 
folkovou kapelu na Karlovarsku tentokrát s novou 
zpěvačkou

25. 2. Bajky aneb Jak přežít na širém moři, Divadlo Dagmar 
uvádí obnovenou premiéru vyprávění bajek R. Kiplinga 
a J. Thurbera, ve kterém účinkují N. Pajanková, 
M. Hniličková, J. Volek a H. Franková, představení je 
určeno dětem i dospělým

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH
Divadelní nám. 2, tel.: 353 221 883

12. 2. 19.30 Maria Lado: Obyčejný příběh, MDKV, laskavý a 
humorný příběh o lásce, která hledá sama sebe, režie: 
Oxana Smilková

16. 2. 15.00 Iva Peřinová: Alibaba a čtyřicet loupežníků, MDKV, 
pohádka v níž se objeví skutečně čtyřicet loupežníků, 
režie: Tomáš Dvořák

19. 2. 19.30 P4 Václav Havel: Largo desolato, MDKV, absurdní hra 
aneb česká klasika, režie: Andrej Krob

23. 2. 15.00 P9 O hrochovi, který se bál očkování, Naivní divadlo 
Liberec, čtyři pohádky autora Macha a Šebestové 
v kombinaci herců a loutek, režie: Michaela Homolová, 
Markéta Sýkorová

26. 2. 19.30 Agatha Christie: Past na myši (Mousetrap), MDKV, 
divadelní bestseller královny anglické detektivky, režie: 
Daniel Fleischer−Brown (uzavřená akce)

28. 2. 19.30 Maria Lado: Obyčejný příběh, MDKV, laskavý a 
humorný příběh o lásce, která hledá sama sebe, režie: 
Oxana Smilková

1. 3. 19.30 P1 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno − premiéra, 
MDKV, situační komedie o tom, že mezi mužem a 
ženou je možné opravdu všechno, režie: Petr Veselý

2. 3. 19.30 P5 Georges Feydeau: Blboun (Le Dindon), Divadlo na 
Fidlovačce − Praha

4. 3. 19.30 Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno

DIVADLO HUSOVKA
Alternativní scéna MDKV, Husovo nám. 2, 

tel.: 353 2211 883, 353 225 801
12. 2. 19.30 Severní stěna Eigeru a Tibet:  beseda, poutavé 

vyprávění horolezce, cestovatele a fotografa Čestmíra 
Lukeše o horách, lidech a cizích zemích doplněné 
diaprojekcí

14. 2. 21.00 Dolores Clan + Inside story,  koncert, nu−metal, hip−
hop a rap nalezneme v tvorbě nového pražského 
hudebního objevu Dolores Clan, chodovští předskokani 
zase mají rádi Červené žhavé čili papričky

15. 2. 19.30 Petr Michálek: Pingl Story, MDKV
hudební komedie

18. 2. 19.30 Jaroslav Dušek: Kdo jsi bez vany, hoď po mně komí−
nem, Martin Zbrožek, Viktor Zborník, Divadlo Vizita −
mistři momentálních situací jsou zase zpět

19. 2. 19.30 PH Jaroslav Dušek, Martin Zbrožek, Viktor Zborník:  
Permanentní kozelec,  Divadlo Vizita, není situace, 
z níž by se protagonisté nevyimprovizovali 

22. 2. 21.00 Fast Birds a Pavla Kapitánová,  koncert, šedesátá léta 
se vracejí, Janis Joplin a Jimi Hendrix ožívají

26. 2. 19.30 Jan Koťátko: Toilette blues  (Hazard XII.), MDKV a 
hosté, pásmo poezie zpracované formou progresivní 
koláže, v níž ani živá hudba nesmí chybět, režie: Dr. 
Karel Kladivo Effatha

28. 2. 21.00 Jack Herer Quintet + Damaru (Jazz v Husovce) stále 
populárnější karlovarští JHQ, posíleni o saxofon Milana 
Krajíce, představí pražskou interesantní formaci ve 
složení Ivana Hessová (indický tanec kathak), Elena 
Kubičková (indický smyčcový nástroj esraj) a Tomáš 
Reindl (tabla, didjeridu, zpěv, looping)

7. 3. 19.30 Petr Michálek: Pingl story, MDKV
11. 3. 19.30 PH Woody Allen: Mocná Afrodíté, Disk DAMU Praha

KARLOVARSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 253

19. 2. 17.00 vernisáž SIBERUT − OSTROV DUCHŮ 
PRSATÉHO MUŽE, etnografická výstava ze sbírek 
Josefa Formánka − zakladatele geografického magazínu 
KOKTEJL (do 13. 4.)

Změna programu vyhrazena                                Sestavila Jitka Arnoldová
odbor lázeňství a kultury

do 19. února zavřeno

Od ledna v nových prostorách Studia na Střední pedagogické škole a 
gymnáziu v Lidické ulici

DIVADLO DAGMAR

tel.: 353 231 238
14. − 16. 2. Studio SPgŠ, Lidická ul. DIVADLO DAGMAR 

DĚTEM, divadelní minifestival
22. 2. Studio SPgŠ, Lidická ul. T. Murphy: Baileg Angaire 

aneb Město beze smíchu, příběh o tom jak město 
Nechechtov ke svému jménu přišlo, v hlavní roli Libuše 
Balounová

6. 3. Husovka Ĺ. Feldek: Smrt v růžovém, ze života Edith Piaf, 
v hlavní roli Dana Fialková



PROGRAMY10

PROGRAMY SPORTOVNÍCH SUBJEKTŮ
ATLETIKA

ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Multifunkční sportovní areál pro veřejnost (po − pá 15 − 21 hod., so − ne 9 − 
21 hod.)

ACD Růžový Vrch 
kontakt 353 564 366

Víceúčelové hřiště pro veřejnost (po, st, pá 15 − 19 hod.)

HOKEJ
Zimní stadion HC ENERGIE, kontakt 353 449 174

Extraliga:
14. 2.  17.30 HC Energie − Plzeň
23. 2.  17.30 HC Energie − Litvínov
28. 2.  17.30 HC Energie − Vsetín

JUDO
SKP Hvězda, Sládkova ul. Tuhnice (za autoservisem Kavka), 

kontakt 353 567 408
Kursy sebeobrany, aikaida

KARATE, KICKBOX
Sportcentrum Mozartova 6, kontakt 353 221 043

Tréninky  karate, kickbox, box, street fighting, kondiční cvičení žen a žáků, 
individuální tréninky.

B.O.S.S. KARLOVY VARY, kontakt 353 567 519
Individuální výcvik sebeobrany pro děti i dospělé.

MALÝ FOTBAL
Hřiště a hala AC Start, hala Slávia, kontakt 607 852 242

15. 2. hala AC Start, GAZA FOOTBALL TOUR

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018

2.liga žen:
8. 2. 18.00 LOKO −Lokomotiva Liberec
9. 2. 11.00 LOKO − Sokol Nová Paka

Extraliga st. dorostenek:
15. 2. LOKO − Gambrinus Brno
16. 2. 11.00 LOKO − Královopolská Brno

2. liga žen:
22. 2. 17.00 LOKO − BC Libochovice

Dorostenecká liga ml. dorostenek
22. 2. 15.00 LOKO − MUS Strakonice
23. 2. 9.00 LOKO − Sparta Praha

KUŽELKY
Sportovní kuželkářský klub (u Chebského mostu), 

nám Republiky 4, kontakt 607 601 858
8. 2. SKK A − Slovan Karlovy Vary A
8. 2. SKK B − SKK C
8. 2. SKK D − Slovan Karlovy Vary B

15. 2. Slovan Karlovy Vary A − Dobřany A
15. 2. SKK C − Jiskra Aš B
15. 2. SKK E − Sokol Teplá D
22. 2. Slovan Karlovy Vary A − Jiskra Aš
22. 2. SKK C − SKK Kraslice B
22. 2. Slovan Karlovy Vary B − SKK E
1. 3. SKK A − LOKO Cheb A
1. 3. SKK B − LOKO Cheb C
1. 3. SKK D − Jáchymov C

TJ Slávia, Polská 4, kontakt 353 585 438
8. 2. 9.00 Slávia B − Lomnice
8. 2. 14.00 Slávia C − Jáchymov

15. 2. 9.00 Slávia A − Rokycany
15. 2. 14.00 Slávia D − Útvina
22. 2. 14.00 Slávia D − Jáchymov
1. 3. 9.00 Slávia − Šabina
1. 3. 14.00 Slávia C − Teplá
8. 3. 9.00 Slávia A − Duchcov

BRUSLENÍ
Umělá ledová plocha, nekryté kluziště s umělým osvětlením, 

Dostihový areál Dvory, kontakt 353 449 089
Bruslení pro školy: po − pá 9.00 − 13.45
Bruslení pro veřejnost: po − pá 16.00 − 18.45

so 13.00 − 21.00, ne 13.00 − 18.45
Komerční využití: po − pá 19.00 − 21.00

so 9.45 − 12.45, ne 9.45 − 12.45; 19.00 − 21.00

8. 3. 14.00 Slávia D − Teplá

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, kontakt 353 331 101

Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu golfové−
ho hřiště připraveny běžecké stopy.

LK Mattoni, kontakt 353 586 229
8. − 9. 2. Eduard, župní přebor
22. − 23. 2. Boží Dar, 31.Karlův běh, sobota volně, neděle  

klasicky

PAINTBALL
Paintball club, Jaltská 7, kontakt 603 157 138, 603 207 059

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, 353 227 443

Oddíl závodního plavání a předzávodní přípravka
Synchronizované plavání −  kontakt 353 231 146

RICOCHET
Ricochet Sport − centrum, Truhlářská 681, kontakt 353 449 094

Každou sobotu  klubové turnaje

SKATEBOARD
Skate Partk  Centrum pro mládež a alternativní sporty, Sokolovská ul. 

(hala  bývalá kasárna Rybáře), kontakt 603 985 069)
Koupaliště Rolava
Ovál pro in−line bruslaře

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
TJ Slovan, Kolmá 21, kontakt 353 568 092

8. 2. 9.00 tělocvična SPgŠ, KARLOVARSKÁ ČÍŠE, meziná−
rodní závody

STOLNÍ TENIS
TJ SLOVAN, Kolmá 21, kontakt 353 568 092

Divize Karlovarského kraje:
8. 2. 9.00 SLOVAN C − SK Toužim
8. 2. 14.00 SLOVAN C − LOKO M. Lázně

22. 2. 9.00 SLOVAN C − Jiskra Aš A
22. 2. 14.00 SLOVAN C − SJ Kynšperk
8. 3. 9.00 SLOVAN B − Start Karlovy Vary A
8. 3. 14.00 SLOVAN B − TJ Ostrov A

TJ START, Západní 69, kontakt 353 222 589
Divize Karlovarského kraje:
22. 2. 9.00 START A − TJ Ostrov B
22. 2. 14.00 START A − TJ Loket A

ŠACHY
KŠ Tietz Karlovy Vary, hrací místnost: salonek restaurace Na Vysoké, 

Dalovice, kontakt 606 617 185
9. 2. KŠ Tietz A − UNION Plzeň

23. 2. KŠ Tietz B − Spálené Poříčí

VOLEJBAL
Volejbalový klub, kontakt 353 227 260

8. 2. ZŠ Čankovská, VK − Chodov
15. 2. ZŠ Čankovská, VK − Kraslice

Změna programu vyhrazena                        Sestavila Gabriela Hazuchová, 

INFORMAČNÍ TELEFONNÍ LINKA 
o aktuálních sněhových podmínkách v lyžařských areálech  141 16

RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA OK1KVK
Sedlecká 5, Růžový vrch, tel.: 353 578 700

Každé út 16.00 pracovní schůzky dospělých členů a veřejnost
Každou st 16.00 kroužek mládeže − radioamatérský dálkový provoz
Každý čt 16.00 kroužek mládeže − technika
13. 2. 16.00 Historie využití elektřiny − přednáší J. Pačíska

Závody na Blatenském vrchu
16. 2. 9.00 Provozní aktiv VKV − Mistrovství ČR juniorů na VKV
22. 2. 10.00 CQ magazine 1,8 Mhz World Championship
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úklid a hygiena budov

Karlovy Vary, Družstevní 713/12

tel./fax:353561240

tel.: 353561250

URL: http://www.actapol.cz

SPECIÁLNÍ ŠKOLY
Karlovy Vary, Vančurova 83

Vážení rodiče,
již pátým rokem připravuje Speciálně pedagogické centrum   

pro Vaše  prvňáčky

Předškolní kurz
Dětem v něm bude poskytována zvýšená individuální péče metodami 
přiměřenými vývojové úrovni každého dítěte.
Chceme, aby se naučily spolupracovat a vycházet mezi sebou, aby 
uměly jednat s dospělými, ale i plnit zadané úkoly samostatně. 
Povedeme je k tomu, aby postupně dokázaly udržet pozornost, aby se 
zlepšila jejich grafomotorika a zaměříme se na rozvoj sluchového a 
zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku čtení nebyla 
pro děti velkým problémem.
Toho všeho dosáhneme bez nátlaku, způsobem HRY NA ŠKOLU.
Tato příprava bude probíhat v měsících březen až červen, vždy jednou 
týdně po dvou hodinách v hezkém prostředí herny, třídy, tělocvičny a 
zahrady Speciálně pedagogického centra.
S organizací Vás seznámíme u zápisu 10. března od 14.00 − 16.00 
hod. ve Speciálně pedagogickém centru Karlovy Vary  Stará Role, 
Vančurova 83.
Předběžně se mohou rodiče hlásit na telefonním čísle 353 561 766.
Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči.
Centrum je školské zařízení a poskytuje své služby bezplatně.

Ředitelka a pracovníci Speciálně pedagogického centra

DYS − SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Karlovy Vary, Mozartova 7

Máte doma prvňáčka (druháčka), pro kterého jsou 
písmenka nebo čísla "začarovaná" a domácí příprava či 
ranní odchod do školy je pro vás oba stresující?
Vyžaduje vaše ratolest:

• speciálně pedagogickou péči (speciální pomůcky 
a postupy)

• individuální přístup (max. 12 dětí ve třídě)
• zvýšenou pozornost
• respektování pomalého osobního tempa?

Navštivte nás! V klidném prostředí rodinné vilky, na 
základě mnohaletých zkušeností (škola funguje od roku 
1971) pomáhají naši speciální pedagogové překonávat 
úskalí všech specifických poruch učení − dyslexie, 
dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Dny otevřených dveří:
19. 3. a 21. 3. od 8.00 do17.00 hod.

Kontakt: 353 224 241

Milí rodiče,
nevíte už, co vymýšlet pro zpestření času vašeho dítka za dlouhých 
zimních dní? Přijďte za námi do karlovarského Mateřského centra, 
které vám nabízí řadu aktivit. Pro rodiče s dětmi už od jednoho roku 
HRÁTKY S BATOLÁTKY. Dále můžete přijít se svými ratolestmi ve 
věku dva roky a výš na CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI a to 
s  neklas ickými  prvky  a  pomůckami  v  neklas ickém  
prostředí.
Pro děti od 3 let Mateřské centrum  nabízí VÝTVARNOU DÍLNU ve 
které mohou děti rozvíjet svou fantazii s použitím nejrůznějších 
materiálů a pomůcek.
Druhý kroužek, do kterého můžete přihlásit své dítko nad 3 roky věku 
je DIVADELNÍ DÍLNA, která nabízí artikulační cvičení, cviky Pěti 
Tibeťanů, jógová dechová cvičení,obohacení slovní zásoby,atd.
Těšíme se na vás, MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, 
T.G. Masaryka 12 (vchod od Lázní V ) tel.: 353 230 847

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, II. patro, K. Vary, tel. 353 236 605, 603437958

Otevírací doba Po, Út, Čt 13.00 − 17.30 St, Pá 9.00 − 13.00
17. 2. 17.00 TAI − CHI, cchi − kung,

19.00 zdravotní cvičení
Zahájení kurzů − nutno objednat Martina Hrnková

12. 2. 18.00 Živá cesta − reiki aktivní prožitkový večer Mudr. Petr 
Kadleček

13. 2. 18.00 Filosofie duchovních nauk Viktor Gajdoš
18. 1. 18.00 Živá cesta − reiki reiki živě tady a ted´ Mudr. Petr 

Kadleček
27. 2. 18.00 Filosofie duchovních nauk Viktor Gajdoš

26. 5. − 6. 6. OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE  ŠPANĚLSKO 
tai − chi, zdravotní cvičení, thajská masáž, meditace, 
přednášky

VÝSTAVA VYŠÍVEK A PALIČKOVÁNÍ 
MINULÉHO STOLETÍ

6. − 8. BŘEZNA
Střední průmyslová škola KERAMICKÁ, nám. 17. listopadu

Čt 12 − 18 hod., Pá, So 10 − 18 hod.
Práce budou předvedeny v dnešním použití zároveň s malováním na 
látku, výrobou loutek, malováním perníčků…, prodej výrobků

dodávka materiálu * montáž 
oken * ploché střechy

Vladislav Pilný
1. máje 43

360 06 K. Vary - Dvory
tel., fax: 353 566 395, 

mobil 608 375 805, 603 845 919

KLEMPÍŘSKÉ A 
POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

ÚČETNÍ spol. B + S
Chcete se zbavit starostí?
Povedeme Vaše účetnictví 

+ mzdy + DPH
Zastoupíme Vás na FÚ, Z, SP

Tel.: 608 647 110

UZÁVĚRKA 
INZERCE

20. ÚNORA

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 253

19. 2. 17.00 vernisáž výstavy “Lesk a bída lázní Kyselka” − 
historické i aktuální fotografie zaniklých lázní

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
I. P. Pavlova 14, tel.: 353 222 807

13. 2. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus B 
W.A. Mozart: Titus (předehra), Jan Zach: Koncert pro 
hoboj a orchestr, L.van Beethoven: Symfonie č. 2, 
D dur, sólo Blažena Kubiasová, diriguje Mário Košik

21. 2. 19.30 Městské divadlo Abonentní koncert cyklus A Edward 
Grieg: Z časů Holbergerových, op. 40, Manuel de Falla: 
Čarodejná láska, siuta pro orchestr a mezzosoprán, 
Georges Bizet: Symfonie C dur, sólo Edita Randová 

do 11. února − zavřeno

Po dohodě s ředitelkami mateřských škol byl stanoven zápis do 
MŠ pro školní rok 2003/2004 a to v termínu 16. a 17. dubna 2003 
od 14,00 do 16,00 hodin  ve všech mateřských školách na území 
města Karlovy Vary.

Helena Volková
pracovnice OŠT

cena inzerce od 625 Kč


