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Úprava úředních
a pracovních
hodin Magistrátu města
v období Vánoc

Foto ze soutěže Karlovy Vary očima... Marie Holečkové

Pondělí 22. 12. úřední den
od 8.00 do 17.00 hodin
Úterý 23. 12.
není úřední den
s výjimkou agendy ověřování,
občanských průkazů, cestovních dokladů
a evidence obyvatel. Tyto agendy budou
pro veřejnost otevřeny od 8.00 do 11.30
hodin (pracovní doba na magistrátu
města do 12.00 hodin).
Pondělí 29. 12.
úřední den od 8.00 do 17.00 hodin
Úterý 30. 12.
není úřední den
pro veřejnost uzavřena i agenda
ověřování, občanských průkazů,
cestovních dokladů a evidence obyvatel z
důvodu závěrečného vyúčtování a
uzávěrky účetní a operativní agendy.
(pracovní doba na magistrátu města do
15.30 hodin)
Středa 31. 12.
není úřední den
(pracovní doba na magistrátu města do
12.00 hodin).
Pátek 2. ledna
náhradní úřední den pro veřejnost od
8.00 do 15.00 hodin

zdarma
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Stromeček na Vánoce má zdobit Ježíšek...
Před blížícími se vánočními svátky
jsme požádali primátora města
Mgr. Zdeňka Roubínka o rozhovor.
Není o práci, ani o politických jedná−
ních, ale o tom, jak se chystá strávit
nadcházející svátky.
Jak slavíte Vánoce? Udržujete
doma nějaké zvyky, tradice?
Vánoce jsou pro mne nejoblíbeněj−
ším svátkem v roce a slavím je
v rodinném kruhu stejně jako většina
z nás. Některé klasické vánoční tradice
v rodině dodržujeme a vedeme k tomu
i děti. Myslím si, že právě tyto staré
zvyky dělají vánoční atmosféru
jedinečnou a neopakovatelnou.
Kdo u Vás zdobí stromeček a
připravuje štědrovečerní večeři?
Stromeček u nás v rodině vždy
zdobí Ježíšek. Klidně se na to zeptejte
mých dětí…
Kapra tradičně připravuji u nás já. A
to od začátku až do konce. Jdu ho
vybrat a koupit, připravím k jídlu a
nakonec z něj i většinu sním.
Máte už nakoupené nějaké dárky,
nebo to necháváte na poslední chvíli?
Dárky většinou nakupuji už dopře−
du a mám je včas připravené. I letos je

to stejné a dárky jsem vymýšlel a
sháněl již s předstihem. Daleko raději
si je totiž vyberu v klidu během roku a
vyhnu se tak nákupnímu shonu
v předvánočním období. Je to nejen
praktické, ale i velmi příjemné dárky
beze spěchu vybírat. Pak už se jen
těším na radost pod vánočním strom−
kem.
Doba Vánoc je spjatá s odpočinkem
a relaxací − jakým způsobem budete
odpočívat?
Rozhodně dávám přednost aktivní−
mu odpočinku. Lenošit delší dobu
prostě neumím. Pokud bude sníh, tak
určitě vyrazím s dětmi na lyže, případ−
ně si zaplavat do bazénu. Jinak si
dokážu krásně odpočinout i při
procházkách po lázeňských lesích.
Loni jste se po volbách stal starono−
vým primátorem také krátce před
časem Vánoc, co se za tu dobu pro Vás
jako pro primátora změnilo?
Co se týká mého opětovného
zvolení primátorem města, nenastal
žádný převratný zlom. Dobře jsem
věděl do čeho jdu a že mě čeká spousta
práce. Obětuji jí většinu svého času,
ale myslím si, že se nám daří odvádět

dobrou práci, která je ve městě znát.
Vaše pracovní vytížení je obrovské,
přes svátky snad budete mít více
času… jaké záležitosti však budete
muset řešit i v tomto období?
Budu se snažit být co nejvíce
s dětmi, protože během roku mě často
zbývá velmi málo času na mé nejbliž−
ší. Samozřejmě ale není možné se od
pracovních povinností zcela odpoutat,
takže některé neodkladné záležitosti
budu řešit i o svátcích. Například
pokud zastupitelstvo města nepřijme
už v prosinci rozpočet na příští rok,
budeme připravovat jeho změny,
neboť rozpočet je pro chod města
zásadní prioritou.
Jak se chystáte oslavit nadcházející
Nový rok?
Na rozdíl od Vánoc, které mám
opravdu rád, oslavy Silvestra nijak
zvlášť neprožívám. Určitě jej strávím
doma v Karlových Varech se svými
blízkými. Popřeji si samozřejmě
s přáteli všechno nejlepší do nového
roku, ale na žádné mimořádné oslavy
se nechystám.
Máte nějaké velké vánoční přání?
Přál bych si, aby lidé častěji v roce

dokázali nastolit tak příjemnou a
radostnou atmosféru, aby pocit
spokojenosti, lásky a štěstí zažívali
nejen o Vánocích, ale i co nejčastěji
během roku.
Jaký vánoční dárek byste přál městu
Karlovy Vary a jeho občanům?
Má dvě velká přání v tomto směru
jsou ryze pragmatická, ale týkají se
věcí, které by si zasloužily co nejrych−
lejší řešení. Velmi bych si přál zdárné
dokončení slibně rozjeté bytové
výstavby, která by našemu městu měla
přinést prozatím stovky nových bytů a
tím i částečné řešení několikaletého
dluhu vůči občanům. Dále bych chtěl,
abychom se v září příštího roku již
mohli procházet po nově zrekonstruo−
vané pěší zóně na třídě T. G. Masaryka
a pevně věřím, že i toto přání bude
naplněno. Především bych však chtěl
všem našim občanům a jejich rodinám
popřát hodně zdraví a spokojenosti
během vánočních svátků i v průběhu
celého příštího roku.
redakce
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DOPRAVA

PROVOZ MHD O VÁNOCÍCH
Garáže
MHD

18.15
1.35
7.25

19.00
2.55
8.25

19.45
4.15
9.05

20.45
4.45
9.45

21.35
5.25
10.25

22.35
6.05
11.05

Stará
Role

18.16
0.36
7.26

19.01
2.06
8.26

19.46
3.26
9.06

20.46
4.46
9.46

21.36
5.26
10.26

22.36
6.06
11.06

23.16
6.46
11.46

Divadelní
náměstí

18.15
1.35
8.25

19.00
2.55
9.05

19.45
4.10
9.45

20.45
5.25
10.25

21.35
6.05
11.05

22.35
0.05
6.45
7.25
11.45 *

18.16
0.36
7.26

19.01
2.06
8.26

19.46
3.26
9.06

20.46
4.46
9.46

21.36
5.26
10.26

22.36
6.06
11.06

* končí u Tržnice

linka

Garáže
MHD

20.40
4.15
9.05

21.15
4.45
9.45

21.55
5.25
10.25

22.35
6.05
11.05

0.05
6.45

1.35
7.25

2.55
8.25

Stará
Role

21.16
4.46
9.46

21.56
5.26
10.26

22.36
6.06
11.06

23.16
6.46
11.46

0.36
7.26

2.06
8.26

3.26
9.06

21.15
5.25
10.25

21.55
6.05
11.05

22.35
6.45
11.45*

0.05
7.25

1.35
8.25

2.55
9.05

4.10 *
9.45

21.16
4.46
9.46

21.56
5.26
10.26

22.36
6.06
11.06

23.16
6.46
11.46*

0.36
7.26

2.06
8.26

3.26
9.06

Vlaky pro lyžaře do Krušných hor

Každou zimu využívají občané
města Karlovy Vary výhodná vlaková
spojení do Krušných hor. I letošní
zimu mají lyžaři možnost jezdit vlaky
z K. Varů do lyžařských center
Krušných hor. Od 14. 12. 2003 začne
platit nový jízdní řád nabízející řadu
možností.
Pro cestu tam doporučujeme využít
některý z těchto spojů:
Vlak 17102 jezdí denně:
K. Vary dolní nádr.
8.00
K. Vary horní nádr.
8.13
Stará Role
8.18
Nové Hamry
8.56
Pernink
9.15
Horní Blatná
9.20
Vlak 17104 do Perninku jezdí
denně, z Perninku jen v sobotu,
v neděli a ve svátek.
K. Vary dolní nádr.
9.43
K. Vary horní nádr.
9.49
Stará Role
9.54
Nové Hamry
10.35
Pernink
10.54

23.16
6.46
11.46 *

Divadelní
náměstí

* končí u Tržnice

52

51
52
51
52

17.35
0.05
6.45

Doubí

51

Doubí

Divadelní náměstí
Richmond
Na Vyhlídce
U Jara
Tržnice
Moskevská
Dvory
Doubský most
Doubí
Doubí
Doubský most
Závodiště
Moskevská
Tržnice
U Jara
Na Vyhlídce
Richmond
Divadelní náměstí

linka

noc z 24. na 25. prosince

KARLOVY VARY a.s.

Dne 24.12. platí nedělní jízdní
řád. Denní linky jsou ukončeny
mezi 17. a 18. hodinou. Linka č. 21
nejede.
Noční linky jedou podle zvlášt−
ního jízdního řádu od cca. 18.00
hodin nepřetržitě až do půlnoci.
Dne 25.12. platí nedělní jízdní
řád. Noční linky jedou podle
zvláštního jízdního řádu od půlnoci
nepřetržitě až do cca. 12.00 hodin.
Denní linky zahájí provoz mezi 12.
a 13. hodinou. Linka č. 21 nejede.
Dne 31.12. jsou denní linky
ukončeny mezi 20. a 21. hodinou.
Noční linky jedou podle zvláštního
jízdního řádu od cca. 21.00 hodin
nepřetržitě až do půlnoci.
Dne 1.1. platí nedělní jízdní řád.
Noční linky jedou podle zvláštního
jízdního řádu od půlnoci nepřetrži−
tě až do cca. 12.00 hodin. Denní
linky zahájí provoz mezi 12. a 13.
hodinou. Linka č. 21 nejede.
Podrobné informace o všech
spojích naleznete ve vývěsních
skřínňkách Dopravního podniku
Karlovy Vary, a.s. u Tržnice, dále
na vybraných zastávkách MHD a
v autobusech.
Konkrétní dotazy zodpoví
dispečink na tel.: 353 505 353
(nepřetržitě).
Mgr. Jakub Mráz

Garáže MHD
Drahomíra
Východní
Lidická
Tržnice
Horní nádraží
Pivovar
Rozcestí U Koníčka
Stará Role
Stará Role
Rozcestí U Koníčka
Pivovar
Horní nádraží
Tržnice
Lidická
Východní
Drahomíra
Garáže MHD

noc z 31. na 1. ledna

DOPRAVNÍ
PODNIK

Horní Blatná
11.05
Vlak 17106 jezdí denně.
K. Vary dolní nádr.
10.50
K. Vary horní nádr.
10.56
Stará Role
11.01
Nové Hamry
11.45
Pernink
12.04
Horní Blatná
12.15
Pro cestu zpět doporučujeme
využít některý z těchto spojů.
Vlak 17105 jezdí denně.
Horní Blatná
12.58
Pernink
13.05
Nové Hamry
13.24
Stará Role
14.08
K. Vary horní nádr.
14.13
K. Vary dolní nádr.
14.25
Vlak 17107 jezdí denně.
Horní Blatná
14.13
Pernink
14.19
Nové Hamry
14.44
Stará Role
15.36
K. Vary horní nádr.
15.42
K. Vary dolní nádr.
15.48
Vlak 17109 jezdí denně.
Horní Blatná
16.07
Pernink
16.16
Nové Hamry
16.34
Stará Role
17.17
K. Vary horní nádr.
17.22

K. Vary dolní nádr.
17.38
Cena zpáteční jízdenky činí:
K. Vary dolní nádr.− N. Hamry a zpět.
50 Kč
K. Vary dolní nádr. − Pernink a zpět.
65 Kč
K. Vary horní nádr. − N. Hamry a zpět.
43 Kč
K. Vary horní nádr.− Pernink a zpět.
58 Kč
Stará Role − N. Hamry a zpět. 36 Kč
Stará Role − Pernink a zpět. 50 Kč
Děti do 15 let za polovic.
Slevy pro skupiny 2 a více
cestujících. Lyže se přepravují
zdarma.
Lyžařům můžeme nabídnout
dostatečnou kapacitu volných míst ve
vlaku. Jsme připraveni v případě
dobrého počasí a příznivých sněho−
vých podmínek vlaky posilovat o další
vagóny.
O možnostech dalšího spojení, např.
na večerní lyžování, se můžete
informovat v kancelářích ČD na tel.:
353 223 377 nebo 353 913 559.
Příjemnou cestu a hodně sněhu přejí
pracovníci železniční stanice Karlovy
Vary a přednosta stanice Petr Baroch.
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MHD

TARIF MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Jednotlivé jízdné
Jednotlivá jízdenka pro osoby starší 15 let (nepřestupní)
10 Kč
Jednotlivá jízdenka pro děti 6 až 15 let (nepřestupní)
5 Kč
Jednotlivá jízdenka přestupní pro osoby starší 15 let
15 Kč
Jednotlivá jízdenka přestupní pro děti 6 až 15 let
7 Kč
Jízdenka na vyhlídkové lince č. 91 pro osoby starší 15 let
50 Kč
Jízdenka na vyhlídkové lince č. 91 pro děti 6 až 15 let a pro držitele
časových jízdenek DPKV
10 Kč
Platnost jednotlivých jízdenek je na 1 jízdu (jízdenky jsou nepřestupné).
Platnost jednotlivých přestupních jízdenek je 40 minut od času
vyznačeného na jízdence při jejím označení.
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče: je možno zakoupit pouze přestupní
jízdenky v hodnotě 15 a 7 Kč.
Krátkodobé časové jízdné
Jednodenní jízdenka
50 Kč
Týdenní jízdenka
150 Kč
Časové jízdné
Měsíční časová jízdenka občanská
300 Kč
Měsíční časová jízdenka přenosná
700 Kč
Měsíční časová jízdenka pro děti 6 až 15 let
120 Kč
Měsíční jízdenka studentská (SŠ, VŠ, 15 až 26 let)
150 Kč
Měsíční časová jízdenka pro důchodce do 70 let
150 Kč
Měsíční časová jízdenka pro psa
300 Kč
Čtvrtletní časová jízdenka občanská
700 Kč
Čtvrtletní časová jízdenka studentská
350 Kč
Čtvrtletní časová jízdenka pro důchodce do 70 let
390 Kč

Pololetní časová jízdenka občanská
1.350 Kč
Roční časová jízdenka pro důchodce nad 70 let a čestné dárce krve 50 Kč
(držitelé stříbrné a zlaté plakety Jánského, kteří v předcházejícím roce
darovali alespoň 2x krev)
Manipulační poplatek za vystavení průkazky činí
20 Kč
Vydání duplikátu časové jízdenky je možné za poplatek 50 Kč.
Přepravné
Dětský kočárek bez dítěte
10 Kč
Předměty ve tvaru desky nad rozměry 5x80x100cm
10 Kč
Úzké předměty nad průměr 10 cm a délku 150 cm
10 Kč
Pes
10 Kč
Bezplatná přeprava
Děti do 6 let věku
Poslanci a senátoři Parlamentu České republiky
Držitelé průkazky ZTP
Držitelé průkazky ZTP/P včetně průvodce, psa a invalidního vozíku
Důchodci − držitelé průkazu vydaných Ústředním výborem Českého svazu
bojovníků za svobodu
Důchodci − držitelé průkazu Konfederace politických vězňů České
republiky, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky a
Ústřední rady Svazu PTP − VTNP
Kočárek s dítětem
Nákupní tašky a cestovní zavazadla běžných rozměrů
Hudební nástroje v obalu
Lyže v obalu
Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.

Úprava cen jízdného v MHD
Rada města dne 4. 11. 2003 rozhod−
la o cenové úpravě jízdného v městské
hromadné dopravě v Karlových
Varech s platností od 1. ledna 2004.
Tento krok vyvolal mezi občany
města, kterých se tato problematika
týká, řadu dotazů. Proto jsme požádali
o rozhovor ředitele Dopravního
podniku Karlovy Vary, a.s. Ing. Pavla
Bohánka.
Pane řediteli, můžete nám sdělit,
proč tato úprava nastává a co předsta−
vuje?
Úprava tarifu MHD od 1. ledna
2004 je souborem celé řady opatření.
Ke zvýšení cen dochází v souvislosti s
velmi výrazným zvýšením spotřební
daně na naftu, což bude činit od
nového roku 2,20 Kč na 1 litr nafty.
Poslední změna cen základního
jízdného byla provedena k 1. únoru
1999. Od té doby i ostatní náklady
nutné k provozu MHD rostly, můžeme
říci, že inflace dosáhla hranici přes
15%.
Cena základní jízdenky pro osoby
starší 15 let bude činit nově 10 korun,
pro děti a mladistvé to pak bude 5 Kč.
To jsou ceny jízdenek, které budou
platit po označení ve vozidle na jednu
jízdu. Dopravní podnik však úplně
nově zavádí novou přestupní jízdenku
v hodnotě Kč 15,− resp. 7, která bude
platit na libovolný počet jízd ve všech
prostředcích MHD po dobu 40 minut
od označení. Tyto jízdenky zavádíme
na četná přání cestujících, kdy je
skutečností, že málokterý cestující
používá na svých cestách pouze jednu
linku. Cena přestupní jízdenky je
naopak velmi příznivá, protože při
dnešním stavu cestující, pokud použije

přestup, zaplatí za 2 jízdy celkem 16
korun. Současně dochází k úpravě cen
všech časových druhů jízdenek.
Bude možné si nadále zakoupit
jízdenku i u řidiče?
Ano, řidiči budou prodávat nadále
jízdenky a to přestupní v hodnotách 15
a 7 Kč.
Jak se opatření zvýšení tarifu
dotkne důchodců?
U důchodců nad 70 let a čestných
dárců krve nenastane žádná změna,
budou nadále jezdit na roční jízdenku
v ceně 50 korun. U důchodců do 70 let
se mění cena měsíční předplatné
jízdenky ze 130 na 150 korun, nově se
však zavádí možnost předplatní
čtvrtletní jízdenky v hodnotě 390 Kč.
Myslíme si, že je to další vstřícný krok.
Ve schváleném tarifu je také
uvedeno, že v době od 19.00 hodin do
04.00 hodin a o sobotách a nedělích je
zaveden nástup pouze předními
dveřmi. Co Vás k tomuto kroku
vedlo?
Dlouhodobě máme vysledováno, že
v tuto dobu přepravujeme největší
procento cestujících bez jízdenky.
Kontrola u řidiče toto procento
výrazně sníží. Máme zkušenosti z
nočních linek, kdy po zavedení tohoto
opatření, vzrostl počet označených
jízdenek téměř o 100%. Podobnou
zkušenost mají města, kde toto
opatření již delší dobu funguje.
V létě byly zavedeny tzv. turistické
jízdenky. Dotkne se zdražení i těchto
jízdenek?
Ne, turistické jízdenky denní i
týdenní budou prodávány nadále za
cenu 50, resp. 150 korun. Tím poskyt−
neme jejich držitelům určitou množ−

stevní slevu.
Ne každý cestující stihne projet
zakoupené jízdenky ve staré ceně. Jak
budete postupovat?
Cestujícím, kteří mají zbytek
jízdenek ve staré ceně umožníme je
využít i v měsíci lednu příštího roku.
Termín, do kdy budou platit včas
vyhlásíme.
Jaký dopad předpokládáte do
hospodaření Vašeho podniku?
Předpokládáme navýšení přeprav−
ních tržeb o cca 2,2 až 2,5 mil. korun.
Tím nebudeme žádat město o další
cenové vyrovnání. Peníze, které by
nám město na vyrovnání poskytlo, by
jistě citelně chyběly jinde, například v
kapitolách opravy silnic a chodníků či
jiných potřebných záležitostech.
Předpokládáte, že po zdražení
zlepšíte svoje dopravní služby?
Ano, každoročně výrazně obnovu−
jeme vozový park. Letos jsme vyřadili
téměř všechny staré kloubové Ikarusy
a nakoupili nové Karosy. Dalším
nákupem 2 nízkopodlažních autobusů
jsme zajistili obslužnost lázeňského
území pouze tímto typem vozidel a
další jsou nasazeny na linky, kde je
nejvyšší počet seniorů. Budeme
pokračovat v označení spojů zajišťo−
vaných převážně nízkopodlažním
vozidlem. Tento trend chceme
zachovat i do dalších let, ale jen pro
srovnání: nový nízkopodlažní bus stojí
okolo 6 milionů korun.
Předpokládáte další rozšíření linek
MHD?
Ano, po zavedení MHD do obcí
Jenišov a Hory přibudou i nové linky k
obchodnímu domu TESCO ve
Dvorech. Tyto linky budou spojovat

denně od 8.00 do 21.00 obchodní
komplex s Tržnicí (linka č. 22 −
intervaly cca 30. min.), Starou Rolí
(l. č. 23, intervaly cca 60 min.) a
sídlištěm Čankovská (č. 24). Do 10.
prosince bude v provozu expresní
linka T, dopravující zdarma zákazní−
ky od Tržnice bez zastávky.
Vaše společnost zajišťuje i linky
příměstské dopravy do Ostrova,
Jáchymova a celé oblasti Krušných
hor. Zde bude také provedena úprava
jízdného?
Ano, i zde jednáme s Krajským
úřadem o úpravě ceníku jízdného,
neboť cena nafty je skutečně rozhodu−
jícím faktorem nákladovosti dopravy.
Ani zde by však zdražení v určitých
pásmech nemělo převýšit dvě koruny
za celou jízdenku. Cestující však
mohou využít nákupu jízdenek na
čipovou kartu, kde je poskytována
pětiprocentní sleva.
Děkuji za rozhovor −red

CENA MĚSTA
KARLOVY VARY
PRO SPORTOVCE
Komise tělovýchovy a sportu při
Radě města vyzývá všechny
sportovní subjekty k podání návrhů
na vyhlášení nejlepšího sportovce
města v roce 2003 v kategoriích:
dívky do 15 let, dívky do 18 let,
ženy, chlapci do 15 let, c h l a p c i
do 18 let, muži, družstva
Návrhy zasílejte na adresu:
Magistrát města, odbor školství a
tělovýchovy Moskevská 21, 360 01
Karlovy Vary nejpozději
do 30. ledna.
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Informace pro občany
Město Karlovy Vary
zveřejňuje
záměr pronájmu a následného
prodeje formou výběrového řízení
obálkovou metodou
pozemku č. 425/3 o výměře
5.817 m2 v k.ú. Dvory (u hlavní
silnice směrem na Cheb) za účelem
výstavby buď: obytného domu,
obchodní, administrativní a správní
budovy a zařízení, kulturní, církev−
ní, sportovní, sociální a zdravotnic−
ká zařízení, zařízení školství, vědy,
výzkumu, zařízení maloobchodu,
veřejného ubytování a stravování,
zařízení drobné výroby a služeb. Na
celé území je nutné zpracovat
zastavovací studii jako podrobnější
územně plánovací podklad. Při
realizaci zemních prací dojde ke
střetu s podzemním vedením
telekomunikačních sítí.
Základní minimální nabídková
cena činí deset milionů Kč.
lhůta do 15. 12. 2003
záměr prodeje pozemku formou
výběrového řízení
obálkovou
metodou
pozemku č. 1335 o výměře 265 m2,
pozemku č. 1336 o výměře 225 m2 a
pozemku č. 1337 o výměře 320 m2
v k.ú. Karlovy Vary, ulice
Na Vyhlídce za účelem výstavby
domu dle podmínek OAÚR (jedná
se o území stabilizované, bydlení
městského typu − je zde přípustné
umisťovat obytné domy, kulturní,
církevní, sportovní, sociální,
zdravotní, školská zařízení, zařízení
maloobchodu, veřejného stravování
a za podmínek Lázeňských lesů
(území se nachází v ochranném
pásmu lesa.)
Základní kriteria pro obě
výběrová řízení jsou:
1) Investiční záměr s doložením
zajištění financování 50 %
2) Nabízená cena 30 %
3) Reference a historie žadatele
20 %
Lhůta pro podání písemných
nabídek přihlášek do 15. prosince.
Přihlášky musí obsahovat mj.
investiční záměr.Písemné přihlášky
v zalepené obálce mohou být
doručeny poštou (rozhoduje datum
na podacím razítku) nebo osobně do
podatelny MM K. Vary.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
odstoupit od tohoto výběrového
řízení, případně toto výběrové řízení
zrušit.
Bližší informace: (karta do VŘ +
mapa s vyznačením pozemku)
v kanceláři č. dveří 202, II. patro
odbor majetkoprávní a hospodářský
Vyřizuje: Marcela Henclová,
tel.: 353 118 247
Ing. Stanislav Hubka,
vedoucí odboru MaH

Nakládání s komunálním
odpadem − neplatiči
Vzhledem k tomu, že odbor životní−
ho prostředí magistrátu města narazil v
poslední době na problém narůstající−
ho množství neplatičů za odvoz
komunálního odpadu z řad občanů,
rozhodl se k tvrdšímu postupu vůči
nim.
Občan města má podle vyhlášky
povinnost uzavřít tzv. „Smlouvu na
komunální odpad“. Obsahem této
smlouvy je kromě způsobu a četnosti
vyvážení sběrné nádoby i výše
finanční úhrady za poskytované
služby, včetně dohodnutých termínů
plateb. Jelikož dochází u některých
občanů k situaci, že je jim podle
smlouvy sběrná nádoba vyvážena, ale
nedochází k placení úhrady za tuto
službu, dohodl se odbor životního
prostředí Magistrátu města Karlovy
Vary, který má systém nakládání s
komunálním odpadem na starosti s
odborem právním a kontrolním, že
všichni, kteří dluží za svoz komunální−
ho odpadu a svůj dluh neuhradili ani
po zaslaných upomínkách, budou
předáni k soudnímu vymáhání
neuhrazených pohledávek.
Pevně doufáme, že tento krok
pomůže městu se domoci těchto
dlužných plateb a zároveň bude i
dostatečným varováním pro eventuál−
ní budoucí dlužníky.

Zaokrouhlování při fakturaci
plateb za komunální odpad po
ukončení platnosti mincí 10 a 20
haléřů
Byla schválena novela zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů, a to
zákonem č. 277/2003 Sb., ze dne
6.8.2003. Touto novelou doplněn text
podle kterého „se při konečném
účtování prodávaných výrobků a
poskytovaných služeb v hotovosti
bude zaokrouhlovat celková částka
vždy k nejbližší platné nominální
hodnotě zákonných peněz v oběhu“ tj.
na celé koruny nebo 50 haléře.
Ve znění tohoto zákonného ustano−
vení je od 1. 11. postupováno i při
fakturaci plateb za svoz a odstranění
komunálních odpadů, kterou na
základě mandátní smlouvy pro město
Karlovy Vary vykonávají oprávněné
osoby (Služby Kattenbeck s.r.o. a ASP
služby s.r.o.).
Upozornění pro původce odpadů
(právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání),
které nakládají s odpady v územním
obvodu obce s rozšířenou působností −
města Karlovy Vary
Podle ustanovení § 39 odst.2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů jsou původci
povinni zaslat do 15. 2. 2004 pravdivé

a úplné hlášení o druzích, množství
odpadů a způsobech nakládání s nimi
obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle místa
provozovny.
Týká se všech původců odpadů,
kteří, produkují nebo nakládají s více
než 50 kg nebezpečných odpadů za
kalendářní rok nebo s více než 50
tunami ostatních odpadů za kalendářní
rok.
Hlášení je nutné zaslat na adresu
správního úřadu obce s rozšířenou
působností:
Magistrát města Karlovy Vary, U
Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary pro
město Karlovy Vary.
Vánoční stromky, svoz odpadu
Blíží se vánoční svátky a s nimi i
každoroční problém, kdy a kam se
stromečkem. Jako loni bude i letos
město organizovat sběr, odvoz a
odstranění těchto stromků.
Upozorňujeme proto občany, aby
použité stromečky odkládaly pouze
vedle svých sběrných nádob na
jednotlivých stanovištích nádob na
komunální odpad. Oprávněná osoba
bude provádět průběžně jejich sběr a
svoz od konce prosince 2003.
Svoz komunálního odpadu o vánoč−
ních svátcích bude na území města
prováděn obvyklým způsobem, tzn.
jako ve všední dny.
Petr Chalupa, OŽP

Dne 7. října navštívily, tak jako už v předchozích dvou letech, děti z mateřské školky na Čankovské městský útulek pro psy
v Karlových Varech. V letošním roce návštěvu podniklo 90 dětí, což je zatím největší počet. Děti měly možnost si
prohlédnout prostory útulku a rovněž odevzdaly pro zde umístěné psy „dárky“. Odbor životního prostředí jako
poděkování a odměnu uspořádá spolu s mateřskou školou pro zúčastněné děti soutěž o nejhezčí obrázek, který bude
vystaven na nástěnce budovy magistrátu města II (U Spořitelny 2).
Do konce roku 2003 bude dokončena výměna zateplených „boudiček“ v útulku. Toto zateplování se mohlo z finančních
důvodů dokončit až v letošním roce. Rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování všem sponzorům, i těm kterým jejich
finanční prostředky dovolí zasílat pouze řádově desetikorunové částky měsíčně, a přesto pravidelně přispívají.
Hana Hájková, OŽP
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Rekonstrukce komunikací Čertův ostrov
Stavba byla zrealizována podle
projektové dokumentace firmy BPO
spol. s r.o. z Ostrova 1. dubna až 10.
října 2003.
Za necelých šest měsíců provedl
zhotovitel stavby, společnost
Karlovarské silnice, a.s., rekonstrukci
komunikací výměnou stávající
nevyhovující živičné vozovky za nový
živičný povrch, provedení parkova−
cích stání ze žulových kostek a
provedení chodníků ze zámkové
dlažby, včetně uličních vpustí
s napojením do stávající kanalizace.
Vozovka šířky 4 m byla zjednosměr−
něna. Šířka chodníků je 1,5 až 3 m.
Na nábřeží Jana Palacha bylo
opraveno okrasné zábradlí podél řeky
Teplé. V Jateční realizovala
Karlovarská teplárenská, a.s. na svých
zařízeních kompletní výměnu.
Poslední významnou prací na Čertově
ostrově byla realizace výsadby javorů.
Vysázení stromů mohlo proběhnout
až v období vegetačního klidu, tj. od
měsíce října.

Během proběhlého roku a půl od
započetí celkové rekonstrukce
komunikací na Čertově ostrově bylo
vybudováno 242 parkovacích míst a
12 míst pro zdravotně postižené.
V obou etapách bylo vysazeno 22
nových stromů (javor) a vytvořeno
několik ostrůvků zeleně. Provedená
rekonstrukce komunikací měla za cíl
vytvořit usměrněná parkovací místa a
zároveň s větší plochou chodníků pro
chodce a vrácením zeleně do tohoto
území byla posílena obytná funkce
území městské památkové zóny.
V oblasti financování stavby
z rozpočtu města nedošlo ani v jedné
z etap výstavby k překročení smluvní
ceny za provedení díla. Rovněž
smluvní termíny byly dodrženy a
v obou etapách došlo dokonce ke
zkrácení smluvního termínu dokonče−
ní stavby.
Celkové náklady stavby: 20.048
Pro představu uvádíme objem dlažba 3858 m2
tisíc Kč (I. etapa 8.106 tisíc Kč a II. provedených prací na stavbě:
plocha parkovacích míst: dlažební
etapa 11.942 tisíc Kč), z toho státní plocha vozovek: živice 4975 m2
kostky 3204 m2.
dotace 5.000 tisíc Kč.
plocha chodníků: zámková
Ing. Milan Novák, vedoucí OD

Uzavírky silnic
• V termínu do 31. března bude provedena uzavírka ul. Kolmé v prostoru
hotelu Ambiente. Důvodem je rekonstrukce sesunuté opěrné zdi. Objízdná
trasa se nestanovuje.
• V souvislosti se zahájením prací na rekonstrukci pěší zóny − třídy T. G.
Masaryka dojde k částečné uzavírce této ulice. Uzavírka potrvá do 3. září.
Uzavřena vždy bude 1/2 šíře vozovky tak, aby mohly být zásobovány
obchody. Rovněž bude zajištěn bezpečný přístup chodců přes rekonstruova−
nou část vozovky do protilehlých budov a obchodů.
odbor dopravy

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z MAGISTRÁTU

Zpráva
pro provozovatele
taxislužby
V souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Karlovy Vary
č. 10/1998, o prokazování znalosti
místopisu, znalosti právních předpisů
upravujících taxislužbu, ochranu
spotřebitele, znalosti obsluhy
taxametru řidiči taxislužby a způsobu
ověřování těchto znalostí a zároveň
v souladu s ustanovením § 6 zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, který
upravuje ověřování odborné

způsobilosti k provozování
taxislužby vyhlašuje Magistrát
města Karlovy Vary tyto termíny
zkoušek pro rok 2004:
den
hod. od − do místo
4. 12.
8.30 −15.30 1. patro
18. 12.
8.30 −15.30 1. patro
8. 1.
8.30 −15.30 1. patro
Ke zkouškám je třeba se předem
písemně přihlásit na odboru
dopravy, Moskevská ul., kancelář
č. 348 (tel. 353 118 428). Obě
zkoušky je možné absolvovat ve
stejný den.
Ing. Milan Novák,
vedoucí odboru dopravy

Rekonstrukce pěší zóny

Z projektové dokumentace

WWW.MMKV.CZ

V pondělí 3. listopadu byla
zahájena ve spodní části třídy T. G.
Masaryka u hlavní pošty rekon−
strukce pěší zóny symbolickým
poklepáním základního kamene.
V rámci této investiční akce bude
mimo jiné provedeno vybourání
stávajících povrchů a provedení
nových konstrukcí a povrchů
z přírodního kamene, vybudování
fontány a pítka, provedení mobiliáře a
drobné architektury na pěší zóně
(lavičky, odpadkové koše, patníky,

stanoviště stromů aj.). Dojde rovněž k
umístění reklamních zařízení na pěší
zóně (informační systém města,
plakátovací sloupy), osazení okrasné
zeleně a stromů, provedení doplňují−
cích zařízení a rozvodů (veřejné
osvětlení, elektroinstalace, dílčí
přeložky stávajících inženýrských sítí,
automatické zavlažování, technolo−
gické zařízení fontán...). Dokončení
stavby je plánováno v září příštího
roku.
−red
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TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY • TELEGRAFICKY
předvedení nově zrekonstruovaného
sportovního areálu se konalo 23. 10.
Realizací těchto úprav se velmi
zlepšila možnost sportovního vyžití
v Sedleci.
Provoz v nových prostorách
v areálu Mateřské školy Východní
ulice v Drahovicích zahájilo Mateřské
centrum. Slavnostní otevření proběhlo
v pondělí 3. listopadu. Magistrát města
pomohl mateřskému centru při
shánění nových prostor, do kterých se
muselo přestěhovat z centra města.

V rámci organizační změny na
odboru kanceláře primátora byl
funkcí tiskového mluvčího pověřen
Mgr. Jakub Kaválek.
V pondělí 20. října se uskutečnilo
slavnostní otevření nově zrekonstruo−
vaných komunikací v lokalitě Čertův
ostrov.
Slavnostní předání staveniště pro
realizaci akce: "Karlovy Vary,
Mozartova ulice − bytová výstavba, II.
etapa" proběhlo ve středu 22. 10. za
účasti členů vedení města Karlovy
Vary a zhotovitele − firmy BAU−
STAV, s.r.o.
Díky významné dotaci z magistrátu
města došlo u sportovního areálu TJ
Sedlec ke kompletnímu zatravnění
plochy fotbalového hřiště, vybudová−
ní závlahového systému, zlepšení
zázemí tohoto sportoviště, vybudová−
ní dětského koutku atd... Slavnostní

Koncem října odeslal primátor
města Mgr. Zdeněk Roubínek dopis
představitelům partnerského města
Carlsbad v USA. Podnětem k jeho
napsání byly zprávy o rozsáhlých
požárech zuřících v Kalifornii, kde se
toto město nachází. Primátor se
v dopise zajímá, nakolik se současná
situace dotýká i samotného Carlsbadu
a nabízí případnou pomoc. Podle
informací, které jsme z Carlsbadu
obdrželi od paní Colleen Finnegan,
nebylo město ohněm přímo zasaženo,
nicméně jsou zde známky obrovského
požáru patrné především v ovzduší,
které je plné prachu a ve městě a okolí
(kde již celých 178 dnů nepršelo) se
nacházejí zbytky spálených věcí.
Primátor doufá, že situace v Kalifornii
se již brzy zlepší a boj s požárem bude
ukončen.
Dne 28. 10. proběhla na počest
Státního svátku − Dne vzniku samo−
statného Československa tradiční
oslava této významné události. Akce,
kterou pořádal Magistrát města

Karlovy Vary ve spolupráci s
Armádou České republiky a Českým
svazem bojovníků za svobodu, se
konala před hotelem Thermal u
pomníku obětem světových válek.

V úterý 11. listopadu se u pomníku
obětí všech válek před hotelem
Thermal uskutečnily oslavy Dne
veteránů. Tuto pietní akci pořádalo
Krajské vojenské velitelství ve
spolupráci s Magistrátem města
Primátor města přijal členy poroty
Karlovy Vary.
XXXVIII. Mezinárodní pěvecké
Vedoucí Delegace Evropské
soutěže Antonína Dvořáka, v jejímž
čele stojí Peter Dvorský. Magistrát komise v České republice Ralf Dreyer
města Karlovy Vary již tradičně tuto navštívil v rámci příprav vstupu České
významnou společenskou událost republiky do EU dne 11. listopadu
finančně podporuje, přičemž letos se Karlovy Vary, kde diskutoval se
zástupci regionu, podnikateli, odborá−
jednalo o částku 600 tis. Kč.
ři, neziskovými organizacemi a
Dne 10. listopadu proběhlo pracov−
širokou veřejností.
ní jednání s firmou FINESPA. Tento
subjekt má dlouholeté zkušenosti
s projekty v řadě členských zemí EU a
je připraven, ve spolupráci
Zábavná pyrotechnika
s Ministerstvem pro místní rozvoj
provést město Karlovy Vary úskalími
Blíží se čas Vánoc. Obchodníci
při získávání dotačních titulů a aktivně prodávají, lidé nakupují a k tomu
se podílet na zpracování projektů.
všemu nám v uších zní známá
písnička. Že tóny té písně mají do
Své zkušenosti a poznatky předved−
světově známých rolniček hodně
la firma FINESPA na příkladu španěl−
daleko, je nasnadě. Nástrojem jsou
ského města Panticosa (které je svými
rozličné petardy a hudebníky zas
parametry podobné Karlovým Varům)
děti široké věkové škály a že při tom
aplikovala je přímo na situaci našeho
hrají i lidem na nervové ústrojí je
města. Firma rovněž zpracovala
vůbec netrápí. Bezohlednost, někdy
hrubou studii rozvoje města, která je
„capartů“, jindy zas „klacků“, je do
potřebná ke získání dotací z fondu
nebe volající. V duchu „padni komu
SROP (jeden ze strukturálních fondů
padni“ končí petardy pod nohama
EU).
psů, maminek s kočárky či starých
Kromě vedení města Karlovy Vary
lidí. Apelujeme proto na obchodní−
se jednání zúčastnili i zástupci
ky a rodiče: neusnadňujte dětem
Karlovarského kraje, zástupci města
přístup k takové formě zábavy.
Jáchymov (rovněž zařazeno do
Upozornění pro občany,
pilotního projektu), zástupci politic−
především pak školní mládež
kých klubů a poradce města v oblasti
Pyrotechnické výrobky jsou
dotačních titulů.
nedílnou součástí vánočních svátků
a především pak oslav spojených
s příchodem Nového roku. Obecně
závazná vyhláška o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku
Výtah slouží především postiženým v článku 3 zakazuje na veřejném
dětem, kterým pohyb v takto vysoké prostranství a místech veřejnosti
budově jinak činí potíže. V současné přístupných používat tyto výrobky.
době školu navštěvují 3 děti s pohybo− Tento zákaz neplatí dne 31. prosin−
vým omezením − jedna žákyně 1. ce od 22.00 hodin do druhého dne
ročník základní školy a dvě děti 01.00 hodin. Nedodržení zákazu je
navštěvují hudební obor základní oprávněna postihovat, jak Městská
policie Karlovy Vary, tak i Policie
umělecké školy.
Ing. Daniel Riedl, ČR.
Upozornění pro rodiče
vedoucí odboru investic
a obchodníky
Na každém pyrotechnickém
výrobku musí být vedle návodu
uvedena rovněž třída určující
nebezpečnost výrobku. Děti mohou
nakupovat jen výrobky I. třídy.
Prodej pyrotechnických výrobků II.
třídy (římské svíce, fontány, rakety
s náplní barevných světlic apod.) je
zakázán osobám mladším 18 let.
Povinnosti výrobců a prodejců
jsou obsaženy ve vyhlášce Českého
báňského úřadu č. 174/1992 Sb.o
pyrotechnických výrobcích a
zacházení s nimi. Zjištěné prohřeš−
ky budou postoupeny kompetent−
ním orgánům.
Bc. Marcel Vlasák,
velitel městské policie

INVESTIČNÍ AKCE
• Panelový dům v Krušnohorské
ulici
Jednalo se o opravu atik, spár na
chodbách, vyčištění rozvolněných
spár mezi panely a trhlin v panelech,
sponování trhlin a injektáž spár a
trhlin, ochrana proti korozi v oblasti
kotvení, zateplení obvodového zdiva a
aplikace omítky, opravy lodžií
(obnovení hydroisolační vrstvy
podlah, ochranný nátěr stropů,
ochrana výztuže, pokládka keramické
dlažby, doplňkové konstrukce a práce
(oprava kotvení zábradlí lodžií,
oplechování atiky a okenních parape−
tů, výměna hromosvodu, nátěry
kovových prvků).
• Výtah v budově magistrátu II
U Spořitelny
doba výstavby: 8−9/2003 včetně
stavebních úprav a demontáže stávají−
cího výtahu
generální dodavatel stavby: Výtahy
Karlovy Vary s.r.o.
typ výtahu: TOV 1275/1, nosnost
1275 kg, 16 osob, počet stanic 6
finanční náklady: 1.217 tis. Kč včetně
stavebních úprav
• Spojovací chodba v Základní
škole v Poštovní ulici

Celkové náklady na opravu představo−
valy 3,5 milionu korun, dva a půl
milionu korun čerpala radnice
z přidělené státní dotace.
Zhotovitelem stavby byla karlovarská
stavební společnost Forte.
• Stavební úpravy v ZŠ a ZUŠ
Šmeralova
Po rekonstrukci rozvodů vody a
elektřiny a po vestavbě nových učeben
hudebního oboru v podkroví této
budovy pokračovaly letos stavební
úpravy vybudováním zcela nových
sociálních zařízení ve všech patrech
školy. Podstatně se změnilo i zázemí
tělocvičny a tanečního sálu, kde
přibyly (kromě kompletně zrekonstru−
ovaných sociálních zařízení) nové
šatny a sprchy. Všechny úpravy
sledovaly v první řadě zajištění
bezbariérového přístupu do všech
prostor školy.
Současně s těmito úpravami byl
v této fázi rekonstrukce školní budovy
vybudován nový osobní výtah, díky
kterému se I. stupeň a hudební obor
školy stal zcela bezbariérovým.
Celkové náklady na vybudování
výtahu a opravu sociálních zařízení
činily 4,797 mil. Kč.
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CHARITA, ŠKOLSTVÍ

Vždy stojí vedle nás někdo, kdo potřebuje pomoc
Tříkrálová sbírka
Ve dnech 5. až 10. ledna 2004
organizuje Farní charita Karlovy Vary
již po čtvrté Tříkrálovou sbírku ve
prospěch sociálně slabých a trpících.
Celkem asi 60 skupin koledníků
osloví začátkem ledna obyvatele a
návštěvníky nejen Karlových Varů,
ale i některých okolních obcí.
Slavnostní zahájení sbírky proběh−
ne 5. ledna v 10.00 hod. před
Magistrátem města Karlovy Vary za
účasti představitelů kraje, města a
církve a dalších hostů.
Výtěžek letošní sbírky je určen na
dokončení rekonstrukce Charitního

Poděkování
15. října jste se již čtvrtým rokem
setkávali v ulicích měst s dobrovol−
níky zejména z řad studentů, kterým
není lhostejný osud spoluobčanů se
zrakovým handicapem. Tito
dobrovolníci vybaveni pokladnič−
kou a v tričku s logem Bílé pastelky,
symbolizující umění žít ve tmě, se
na vás obraceli se žádostí o finanční
příspěvek, za který jste obdrželi onu
bílou pastelku a kalendářík.
Chci poděkovat všem, kteří Bílou
pastelku prodávali. Poděkování
patří i pedagogům ve všech měs−
tech, kteří jim tuto činnost umožnili.
Zároveň mi dovolte alespoň touto
cestou poděkovat vám všem, kteří
jste si pastelku za symbolických 20
Kč (ale mnozí i více), zakoupili.
Ujišťuji vás, že všechny vybrané
peníze budou beze zbytku použity
na služby pro nevidomé a jinak
zrakově postižené spoluobčany
severozápadní oblasti. S tím, na jaké
konkrétní akce budou tyto finance
využity v rámci celé ČR, se máte
všichni možnost seznámit na
stránkách Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých
www.sons.cz.
Ve městech severozápadní
oblasti, kde sbírku organizovala
obecně prospěšná společnost
TyfloCentrum Karlovy Vary a
Oblastní odbočka SONS, bylo
získáno celkem 104.539,70 Kč.
K tomu je nutno přičíst částku
149.319Kč, která byla vybrána
v Karlových Varech, kde prodej
zajišťoval Tyfloservis, o.p.s.
V Karlovarském kraji bylo vybráno
na Bílou pastelku 225.793,20 Kč.
V rámci celé ČR občané svým méně
šťastným přátelům pomohli částkou
5.612.112,30 Kč.
Ještě jednou vám všem z celého
srdce děkuji a věřím, že k Bílé
pastelce nebudete lhostejní ani
v dalších letech, ať už v médiích
uslyšíte či uvidíte cokoliv.
Pavel Rogaczewski,
ředitel TyfloCentrum Karlovy
Vary, o.p.s, předseda OO SONS
Karlovy Vary

domu sv. Anežky, kde je umístěn na pro humanitární pomoc (10%), na
Denní stacionář pro staré a zdravotně podporu aktivit sekretariátu SČKCH
postižené občany a Denní stacionář (5%) a na pokrytí nákladů na přípravu
pro mentálně postiženou mládež.
a realizaci sbírky (5%).
Centrální středisko pro sbírku je
V loňském roce vynesla sbírka
určeno místo
v Karlových
Charitního domu
Varech a okolí
sv. Anežky a sv.
téměř 174 tisíc
Josefa ve
Kč. Tato částka
Svobodově ulici
byla využita při
č. 743/12 Stará
rekonstrukci
Role, Karlovy
Charitního
Vary.
d o m u s v .
Koordinátorem
A n e ž k y .
sbírky je ředitel−
Dosavadní
ka Farní charity
náklady na
Pavla Andrej−
rekonstrukci
kivová,tel.:
činily 6 mil. Kč.
Ilustrace K. Barochová, 8 let
353 434 210,
Z výtěžků
ZŠ a ZUŠ Šmeralova
mobilní telefon
Tříkrálové
sbírky v předchozích letech bylo 777 767 030.
na rekonstrukci charitních domů Informace: asistentka sbírky
v Karlových Varech využito celkem Mgr. Eva Hrušková, tel.: 353 434 228,
více než 1 milion korun (rok 2001 cca mobil 608 484 254
56.500 + 800.000 Kč z rozvojového
Program Tříkrálové sbírky
fondu pomoci, 71.222 Kč roku 2002 a
113.063 Kč v r. 2003).
Pondělí 5. 1.
Získané finanční prostředky z celé 10.00 Slavnostní zahájení sbírky
republiky budou rozděleny prostřed− před budovou magistrátu města
nictvím farních charit do středisek karlovarským hejtmanem JUDr.
pomoci (65%) a na projekty sociální Josefem Pavlem, primátorem města
pomoci diecézních a arcidiecézních Mgr. Zdeňkem Roubínkem a bisku−
charit (15%). Zbylá část bude rozděle− p e m p l z e ň s k ý m F r a n t i š k e m

CENTRUM SLUŽEB
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
VÁS ZVE NA

7. BENEFIČNÍ KONCERT
NA PODPORU
ČINNOSTI CENTRA
POŠTOVNÍ DVŮR - PRUSKÝ SÁL
SOBOTA 13. PROSINCE 2003 OD 15 HODIN
vystupují studenti konzervatoře pro zrakově postižené z Prahy
a karlovarský DaD kvintet - české a moravské vánoční koledy
vstupné 60 Kč, předprodej v Centru služeb, Vítězná 56, Karlovy Vary

Termíny konání zápisu do prvních tříd
ZŠ Modenská
22. ledna 14.00 až 17.00
zápis do přípravné třídy
13. května 14.00 až 17.00
ZŠ a ZUŠ Šmeralova
20. a 21. ledna 16.00 až 18.00
a první termín talentových zkoušek do tříd s rozšířenou výukou hudební,
výtvarné a taneční výchovy
ZŠ 1. Máje Dvory
15. a 16. ledna 14.00 až 17.00
12. února 14.00 až 16.00
ZŠ J. Palacha
16. ledna, 19. ledna 14.00 až 17.00
ZŠ Konečná
16. ledna 14.00 až 18.00
ZŠ Moskevská
20. ledna 14.00 až 19.00
ZŠ Libušina
21. a 22. ledna 14.00 až 17.00
ZŠ Truhlářská (v budově ZŠ Školní 9. A)
21. a 22. ledna 14.00 až 17.00
ZŠ Poštovní
22. a 23. ledna 14.00 až 18.00
ZŠ Kollárova J. A. Komenského 27. a 28. ledna 14.00 až 17.00
ZŠ Krušnohorská
5. února 14.00 až 18.00
J. Benešová, odbor školství a tělovýchovy

Radkovským
Vystoupení Dívčího pěveckého
sboru Střední pedagogické školy a
Gymnázia v Karlových Varech pod
vedením sbormistra prof. Jiřího
Štrunce
10.30 Pochod hlavní královské
družiny s králem Kašparem,
Melicharem a Baltazarem na koních
(v případě velkého mrazu v kočáře)
směrem k hlavní poště.
11.00 Koledy a královská družina
u hlavní pošty, poté se koledníci
rozejdou do určených lokalit.
16.30 Koledy a královská
družina u Vřídla
17.00 Mše svatá v kostele Máří
Magdalény za účasti královské
družiny (a další králové)
18.00 Ukončení sbírky
Úterý 6. 1. až pondělí 12. 1.
od 10.00 do 18.00 Průběh sbírky

Vánoce pro osamocené
− pohlazení od Vás
Obracíme se na všechny, kdo chtějí
udělat radost a dát pohlazení těm, kteří
jsou osamoceni.
Rádi prostřednictvím Vás, Vaší
pomoci a pochopení zprostředkujeme
předání dárečku těmto lidem.
Jsou to zejména starší spoluobčané,
popřípadě lidi bez domova, maminky
s dětmi.
Těmto potřebným na Štědrý den
dárečky předáme a pokusíme se tak o
předání Vašeho pohlazení.
Dárky je možné přivézti na Farní
charitu do 23. prosince.
Na balíček prosím označte pro koho
bude určen.
V Radničních listech zveřejníme,
kolika lidem jsme prostřednictvím
Vás udělali radost.
Všem za pomoc a pochopení i
pohlazení děkujeme.
Pavla Andrejkivová, ředitelka FCH

POZVÁNKA
na jednání
zastupitelstva města,
které se koná
v úterý
16. prosince
PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOL
v době vánočních prázdnin
Všechny mateřské školy
budou uzavřeny
s výjimkou
MŠ Javorová
ve Staré Roli,
která zajistí provoz v době
od 22. do 31. prosince.
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Svatební obřady
v roce 2004
Rada města schválila termíny pro
konání svatebních obřadů
následovně:
leden: 10.
únor: 14.
březen: 13. a 27.
duben: 10. a 24.
květen: 15.
červen: 12., 19. a 26.
červenec: 10., 17., 24. a 31.
srpen: 14., 21. a 28.
září: 11., 18. a 25.
říjen: 16. a 30.
listopad: 20.
prosinec: 18.

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
Fellner & Helmer
divadelní architektura Evropy
1870 − 1920
Architektonický ateliér Fellner &
Helmer se stal známým díky počet−
ným divadelním stavbám. Jen za 43
let zrealizovali 48 divadelních
budov, koncertních síní a varieté.
Jejich pole působnosti se rozšířilo od
Hamburgu (Německo) a Rijeky
(Chorvatsko) až po Curych (Švýcar−
sko) a Oděsu (Ukrajina). Ale také
pro New York projektovali obrov−
ský operní dům.
Kromě divadelních budov se
podepsali pod nespočetné obytné a
obchodní domy, vily, paláce, zámky,
banky, administrativní budovy,
hotely, restaurace, školy, průmyslo−
vé a hospodářské budovy, lázeňská
zařízení, vyhlídkové věže, hvězdár−
ny stejně jako i mausolea a náhrobní
kameny.
Celkem se dnes ví o přibližně 150
stavbách z ateliéru Fellner &
Helmer.
Ačkoli ateliér Fellner & Helmer je
považován za jeden z nejúspěšněj−
ších vůbec, dodnes neexistují
fundované studie nebo záznamy o
jejich činnosti.
Výstava Fellner & Helmer vznikla
ve Štýrském Hradci, jejím kuráto−
rem je Dr. Dienes, ředitel městského
muzea. Výstava zobrazuje dílo dua
architektů v celé Evropě a nápadem
bylo ji ukázat v co nejvíce divadlech
postavených či navržených
Fellnerem & Helmerem. Před
Českou republikou, kde už byla
v Jablonci n. Nisou, Liberci a Mladé
Boleslavi, hostovala již v Brati−
slavě, Zagrebu, Varazdinu, Rijece,
Klagenfurtu, Odesse, Kijevě,
Černovici, Bukurešti,
Klausenburgu, Iasi, Temešváru a
Budapešti.
V Karlových Varech ji můžeme
navštívit do 30. prosince
v Galerii Na Ochozu Vřídelní
kolonády.
Štěpánka Bergerová, galeristka

O loňském adventu odešel Karel Fron
Karlovy Vary!
Město spoutané věčným šumem říčky
Teplé!
Město oslavené staletími, chválené
veršem i písní, ověnčené díkuvzdáním
tisíců uzdravených!
Karlovy Vary!
Ještě dnes, procházíme−li se
cestičkami, které protínají stráně nad
vybuchujícím Vřídlem, uslyšíme
ozvěnu lovecké trubky družiny krále
českého a císaře římského Karla IV.
A v závějích spadaného listí, jako
bychom slyšeli vzdálený dusot kopýtek
jelena, který se za chvíli zřítí ze skály
do tryskajícího pramene horkých vod.
Ještě dnes prožíváme úžas prvního
člověka, který stanul v oblacích
mlžných par nad kouzelným divem
štědré matky země.
Jak pochopit ty, kteří dnes, tak jak
tomu bylo po celá staletí, nelézající
slov, kterými by poděkovali za
znovunalezené zdraví v perlící se vodě
karlovarských pramenů, která plní
lázeňské kalíšky i vany.
Není dosud v lidských silách dopátrat
se až na dno tajemství přírody, kde

jsou ukryty nevyčerpatelné zdroje
léčivých vod.
Jen geolog dovede přečíst stopy
přeměn zemské tváře, které utvářely
karlovarské údolí. A kráčíme−li dnes
kolem obnažených kamenů, na které
ruka vděčného člověka napsala slova
díků za uzdravení, zastavíme se a
toužíme alespoň trochu poodhalit
clonu skrývající léčivé vody.
Člověk může jen domýšlet. Gejzír
horké vody však odpovídá všem, kteří
k němu přišli se uzdravit. Na své cestě z
nesmírných hloubek se vody prosycují
vzácnými solemi a obohacují se o
minerály v takovém složení, které
prospívá chorému tělu a které člověk
nenalézá nikde jinde na světě.
Karlovy Vary!
Vřídlo, neustále vybuchující věčným
koloběhem vod, poutá k sobě jako
vzácný démant drahokamy diadému
ostatních pramenů − Knížete Václava,
Karla IV., Svobody, Zámecký, Tržní,
Mlýnský, Rusalčin, Libušin, Skalní a
Sadový.
Tisíce, milióny hektolitrů vzácných
léčivých vod.

Tisíce uzdravených.
Tisíce vděčných za pokračující dny
života bez trýzně choroby.
Tisíce lidí, kteří sem přijíždějí ze všech
koutů světa, aby se zde uzdravili, aby
zde pookřáli, aby byli účastni slavných
mezinárodních filmových festivalů,
aby se zde setkali s přáteli.
Le Corbusier kdysi napsal, že se Vary
svou překrásnou architekturou
podobají sletu dortů. To zanechala své
významné stopy tvorba vídeňského
ateliéru architektů Fellnera a
Helmera na mnoha karlovarských
stavbách, zvláště pak na budově
divadla, které mohou, pro jeho
výjimečnou krásu, závidět Karlovým
Varům i světová velkoměsta.
Karlovy Vary!
Každý, kdo se jednou projde po
Mlýnské kolonádě a zaposlouchá se do
symfonií lázeňského orchestru, každý,
kdo se nadýchá průzračného vzduchu
lázeňského okolí a každý kdo se napije
z kalíšku vřelé léčivé vody, odnese si
od vás vzpomínku nikdy nemizející.
Karel Fron,
čestný občan města

PEAK 38 (7591 M) 4. ZÁŘÍ − 29. ŘÍJNA 2003
Hlavním cílem výpravy bylo
pokusit se o prvovýstup a prvosjezd
jižní stěny dosud nikým nezlezené
sedmitisícovky Peak 38 (7591 m),
ležící v Nepálu v oblasti Solo Khumbu
v těsném sousedství slavné a nebez−
pečné jižní stěny osmitisícové Lhotse
Shar (8386 m). Dosáhnout vrcholu se
skialpinistům, kteří chtěli kvůli
extrémně vysokému nebezpečí lavin
stěnu zdolat alpsky (tj. rychle, bez
budování postupových výškových
táborů) se zaměřením na sjezd na
lyžích, nepodařilo. Důvodem neúspě−
chu a návratu již z výšky pouhých

6100 m byl neočekávaně technicky
velice náročný terén, jehož zlezení
vyžaduje naopak tradiční expediční
styl, budování postupových výško−
vých táborů a vybavenost výpravy
lehkými duralovými žebříky na
překonávání širokých trhlin, větším
množstvím fixních lan (bylo použito
1300 m fixů, ale i to se ukázalo málo) a
vzhledem k množství nutného jistícího
materiálu také výškovými nosiči
Na obranu výpravy nutno zdůraznit, že
v době jejích příprav neexistovaly
žádné informace či detailnější, lezecky
cenné fotografie, které by expedice

VÝZVA
k předložení návrhů projektů
na realizaci kulturních akcí v roce 2004
Město Karlovy Vary vypisuje výzvu na realizaci vyjmenovaných
kulturních akcí:
Akce
termín
předpokládaný
konání
příspěvek města
Mezinárodní jazzový festival
září až říjen
400 000 Kč
Mezinárodní folklórní festival
září
250 000 Kč
Festival rockové, folkové a alt. hudby srpen
100 000 Kč
Mez, pěvecká soutěž A. Dvořáka
říjen až listopad 500 000 Kč
Nabídka musí obsahovat údaje o žadateli, podrobně zpracovaný
dramaturgický záměr, podrobný rozpočet (finanční spoluúčast
žadatele).
Nabídky mohou zájemci doručit osobně do podatelny magistrátu
města nebo zaslat na adresu: Magistrát města K. Vary, OLKP,
Moskevská 21, 361 21 Karlovy Vary a to v řádně uzavřené obálce,
označené názvem akce.
Lhůta pro podání nabídek je 15. prosince
Informace podá odbor lázeňství, kultury a památkové péče, Iva
Florianová, tel. 353 118 278

mohla využít. Jedná se o teprve před
dvěma lety nepálskou vládou zpřístup−
něnou horu, o kterou se dosud nikdo
nepokoušel, tudíž terén zůstával dosud
horolezecky nezmapován. V součas−
nosti již těmito informacemi disponuje
na základě vlastní zkušenosti karlo−
varský skialpinistický klub
MountainSki, který pořádal tuto
výpravu.
Více na http://www.mountainski.cz
Vladimír Smrž

Socha Karla IV.
Vzhledem k tomu, že se vyskytují
dotazy, zda nedošlo ke zcizení figurál−
ní plastiky Karla IV. na kovovém
sloupu, umístěné v lokalitě Na vyhlíd−
ce, dovolujeme si tuto záležitost uvést
na pravou míru. Uvedená plastika byla
na základě Smlouvy o dílo, uzavřené s
odbornou restaurátorskou firmou
demontována a převezena do ateliérů
firmy, kde bude komplexně zrestauro−
vána a na jaře roku 2004 navrácena na
své původní místo. Veřejnost se tedy
v tomto případě nemusí obávat o další
osud jednoho ze skvostů lokality Na
Vyhlídce a celých Karlových Varů. Je
však pro nás příjemným zjištěním, že
se karlovarská veřejnost zajímá o své
okolí. Je to pro nás jistá forma infor−
mace o tom, že naše práce je sledována
a není tedy zbytečná. Rádi následně
reagujeme na tyto podněty, zvláště pak
v případech, kdy můžeme informovat
veřejnost o tom, že něco nebylo
zcizeno, ale naopak získává „nový
kabát“.
Jiří Jeřábek,
vedoucí odboru lázeňství, kultury
a památkové péče
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
út 2. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Doteky živé cesty,
MUDr. P. Kadleček
19.30 Městské divadlo W. A. Mozart: P3 Kouzelná flétna
(zpěvohra pro činoherce), v českém jazyce, režie: O.
Spišák, hraje: soubor MDKV
19.30 Paderewski Neřež − Vít Sázavsky, Zdeněk Vřešťál a Filip
Benešovský s lehce vánoční atmosférou navozenou
několika koledami
čt 4. 16.30 Thermal − malý sál Adventní koncert ZŠ a ZUŠ (vstupenky
v knihovně ZŠ a ZUŠ, Šmeralova 15)
18.00 Regenerační centrum Srdíčko Na duchovní cestě,
V. Gajdoš
19.30 Komorní scéna “U” premiéra P. O. Enquist: Svržený anděl,
scénická koláž, DAG
19.30 Husovka P. Michálek: JOKER (reality show), režie: P.
Michálek, MDKV
19.30 Thermal, velký sál Halina Pawlowská: One Woman Show,
ART
19.30 Drahomíra Amarcord, režie F. Fellini, Itálie 1974,
pá 5. 19. 30 Lázně I Abonentní koncert cyklus A (4) W. A. Mozart:
Don Giovanni, ouvertura,W. A. Mozart: Klavírní koncert d
moll,K 466, F. Schubert: Symfonie č. 8 h moll
„Nedokončená“, C. M. von Weber: Oberon, ouvertura,
klavír: Věra Hájková, dirigent Michele Carulli (Itálie/
BRD), KSO
19.30 Městské divadlo A. Ayckbourn: Aby bylo jasno, situační
komedie, režie: Petr Veselý, hraje: soubor MDKV
so 6. 15.00 Galerie umění Kavkazské pohádky, tradiční mikulášská
pohádka v loutkohereckém provedení Divadla Kvelb
19.30 GH Pupp Hudba strahovského kláštera, Dr. Z. Petráň
(varhany) a jeho hosté, MPCAD
21.00 Husovka koncert PelMel + Shrutiband, písně a básně s ne
úplně tradičním hudebním doprovodem karlovarských
skupin, těšte se na Mikuláše!
ne 7. 14.00 Paderewski Malé oslavy Divadla Dagmar k desetiletému
výročí Bajky aneb Jak přežít na širém moři, pro děti i
dospělé, bajky R. Kiplinga a J. Thurbera, účinkují
N,Pajanková, M. Hniličková, J. Volek a H. Franková
15.00 Husovka Pohádka na draka, o tom, kterak drak princezny
nechtěl jíst, režie: P. Richter, D3
17.00 Komorní scéna “U” Král William, drama synů a dcer
(koláž z děl W. Shakespeara) DAG
20.00 Komorní scéna “U” P. Q. Enquist: Svržený anděl, scénická
koláž, DAG
út 9. 13.00 Krajská knihovna, dětské odd. Vánoce, Vánoce, přicházejí...
vyrábíme a zdobíme na Vánoce
18.00 Regenerační centrum Srdíčko Dotek živé cesty Reiki,
MUDr. P. Kadleček
19.30 Městské divadlo P7 derniéra O. Wilde: Dorian Gray, už nic
nebude jako před tím, režie: V. Dočolomanský, hraje: soubor
MDKV
19.30 Paderewski Majerovy brzdové tabulky, ozvuky keltské
hudby ve zvukomalebné, magické a náladotvorné hře
s krásnými slovy a akustickými nástroji
19.30 Thermal, velký sál Miro Žbirka s kapelou, host Martha,
ART
st 10. 19.30 Městské divadlo P6 S. Königgratz: Ještě žiju s věšákem,
čepicí a plácačkou, komedie ze života modrých andělů,
režie: Andrej Krob, hraje: soubor MDKV
čt 11. 8. 00 Zlatý klíč Loutky, loutková divadla, animovaný film, celo−
denní dětská vernisáž s programem, KM
16.30 Grandhotel Pupp − Slavnostní sál, Velký vánoční koncert
s Rybovou Českou mší vánoční (vstupenky v knihovně ZŠ
a ZUŠ, Šmeralova 15)
19.30 Lázně I Populární koncertJ. Strauss, J. Offenbach, O.
Nedbal, J. Fučík, F. Lehár, G. Kopperová, tenor: Robert
Šicho, dirigent Miloš Formáček, KSO
19.30 Městské divadlo P5 G. Feydeau: Ten, kdo utře nos,
Východočeské divadlo Pardubice, komedie z prostředí
secesních pařížských salónů získala na III. ročníku GRAND
Festivalu smíchu ocenění Komedie roku 2002 a Divácká
komedie roku, režie: L. Engelová
19.30 Paderewski Eva Henychová, koncert folkové písničkářky

19.30 Drahomíra Zelený paprsek, režie E. Rohmer, Francie 1986,
pá 12.19.30 Husovka P. Michálek: JOKER (reality show), režie:
P. Michálek, hraje soubor MDKV
19.30 Paderewski T. Murphy: Bailegangaire aneb Město beze
smíchu, příběh tří žen o tom, jak město Nechechtov přišlo ke
svému jménu, v hlavní roli L. Balounová, DAG
so 13. 19.30 GH Pupp Návštěva u králů světové operety, sólisté
českých operních scén zazpívají nejkrásnější melodie
z operet Netopýr, Paganini, Země úsměvů, Čardášová
princezna, Hraběnka Marica, MPCAD
ne 14. 19.30 Městské divadlo P8 J. Strauss: Netopýr, divadelní inscenace
operety, árie a dueta v německém originále, mluvené texty v
českém jazyce, překlady na titulkovacím zařízení, režie: D.
Janota, dirigent: F. Drs, hrají a zpívají: mladí operní pěvci a
sólisté předních operních scén, Malý salonní orchestr,
MDKV a MPCAD
út 16. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Živá cesta Reiki, MUDr.
P. Kadleček
19.30 Paderewski Roháči: Vánoční koncert, koledy i autorské
písničky známé loketské folkové kapely
st 17. 20.00 Rotes Berlin Pepa Nos
čt 18. 18.00 Regenerační centrum Srdíčko Základy duchovních nauk,
MUDr. P. Kaldeček
19.30 Drahomíra Velká žranice, režie M. Gerreri, Francie, 1973
20.00 Rotes Berlin Robert Křesťan s kapelou
pá 19.19.30 Městské divadlo P2 S. Königgratz Ještě žiju s věšákem,
čepicí a plácačkou, komedie ze života modrých andělů,
režie: A. Krob, hraje: soubor MDKV
19.30 GH Pupp Vánoční koncert J. Haydn: Symfonie č. 26
„Vánoční“ J. J. Ryba: Česká mše vánoční, sólisté Opery J. K.
Tyla v Plzni, Česká píseň Plzeň dirigent J. Štrunc ml., KSO
21.00 Husovka Jazz v Husovce Vánoční besídka Milana Krajíce,
Big Band ZŠ a ZUŠ, Jack Herer Quintet, Nová krev
so 20. 19.30 Galerie umění Vánoční koncert DaD kvintetu a jeho hostů,
koledy, punč, Velmi malý komorní orchestr V. Divišové
ne 21. 10.00 Městské divadlo Veselý vánoční kabaret, Hudební agentura
Marie Renzové Praha, pestré zábavné pásmo, netradiční
hudební nástroje, vyřezávaný betlem, povídání o Ježíškovi a
koledování, děti si zahrají na Tříkrálové koledníky a
dostanou sladkou odměnu
út 23. 13.30 Sváteční odpoledne před GH Pupp, koledy, fanfáry, vánoční
folk, pištci, betlem, stánky a vánoční punč, MPCAD
18.00 Regenerační centrum Srdíčko Doteky Reiki, MUDr. Petr
Kadleček
19.30 Lázně I Mimořádný koncert W. A. Mozart, J. S. Bach, R.
Binge, B. Godard, J. Brahms, A. Dvořák, flétna: Ž.
Vokálková, dirigent Jan Šrámek, KSO
st 24. 14.30 GH Pupp Tichá noc, svatá noc, vánoční písně, koledy,
pastorely starých mistrů, děti zpívají koledy z celého světa,
Komorní dechový orchestr, varhany, zpěv, MPCAD
pá 25.15.30 GH Pupp Vánoční koncert při svíčkách, J. S. Bach: Air, J.S.
Bach Ch. Gounod: Ave Maria, Mozart: Malá noční hudba a
skladby J. Myslivečka, W. A. Mozarta, F. Schuberta, A.
Dvořáka aj. Smyčcový kvartet, soubor zobcových fléten,
cembalo, varhany, zpěv, MPCAD
so 26. 15.30 GH Pupp Vánoční swingová párty, legendy jazzové a popu−
lární hudby: pianista Alvoro Is Rojas (Španělsko) saxonfonis−
ta Jim Leopardo (USA) a zpěvačka Marcela Králová budou
hosty J. Šostoka a jeho swingové kapely OK 5, MPCAD
po 29.19.30 Městské divadlo E. Kálmán: Hraběnka Marica a
Čardášová princezna, divadelní inscenace duetů, árií a
slavných scén z operet v německém originále, mluvené
texty v českém jazyce, překlady na titulkovacím zařízení,
režie: D. Janota, dirigent: J. Štruncová, hrají a zpívají: mladí
operní pěvci a sólisté předních operních scén, Malý salonní
orchestr, MDKV a MPCAD
čt 1.1.14. 00 GH Pupp Slavnostní novoroční koncerty, E. Rossini,
Mozart, Weber, Dvořák, Brahms, Suppé, Straus, hraje
Západočeský symfonický orchestr, diriguje F. Drs, MPCAD
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
VÁNOČNÍ TRHY
Zeyerova ul. a TGM 8. až 23. prosince
pořádá Regenerační centrum Srdíčko, Varšavská 13, K. Vary,
tel.: 353 236 605, 608 947 794
• klasické řemeslné výrobky z celé republiky s ukázkou obměna
sortimentu
• stálá nabídka vánočního zboží
• soutěž o nejoriginálnější a nejchutnější cukroví
přineste do RC SRDÍČKA své cukroví, bude vystaveno ve výloze a
ohodnoceno odbornou porotou
• výstava Vašich Betlémů
pokud byste chtěli všem ukázat Váš Betlém přineste jej
Kulturní program:
8. 12. 15.00 Dámičky country bluegras
13. 12. 16.30 Adventní slavnost pro děti svíčky s sebou
16. 12. 16.00 Walchaři country hud. Skupina
Průběh svátků bude též zpestřen:
vánoční hrou v podání dětí, vánočními koledami, vystoupeními ZŠ a
ZUŠ, hudebními sbory, soutěžemi a tombolou
upřesnění programu přímo na trzích

VÁNOČNÍ NADÍLKA
v neděli 21. prosince
Soutěže v vánoční tématikou o hodnotné ceny − 1000 dárků pro děti
i dospělé
účinkují: moderátor, zpěvák a houslista Jakub Třasák, Mikulášský
učeň Albert, Kouzelný čertík Pepíno, Čert Algeroth, Santa Clause,
zpěvák Karel Emanuel Gott, zpěvačka Petra Peterová, taneční skupina
Silueta Praha

PŘÍJEZD SV. PETRA
Tak, jako každý rok i letos bude 21. prosince městem projíždět kočár se
sv. Petrem, který nám všem přiveze vánoce.

Pohádky
10. 12. 17.00

vernisáž Loutky, loutková divadla, animovaný film
Předvánoční výstava pro potěšení především dětí.
Vystaveny budou loutky ze sbírek Krajského muzea v
Chebu a Krajského muzea v Karlových Varech, práce
Zdeňka Millera autora nezapomenutelného krtka
(ilustrace, animovaný film), loutky M. Bartoňové a A.
Müllera, L. Pavlíčkové, dále pak loutky a loutkové
scény dětí z karlovarských mateřských a základních
škol (do ledna 2004)
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a vzdělanosti

SPORT
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a osvětlením
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
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

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
od 26. 11.
Kresba a malba z plenéru, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Rybáře, Keramické mládí SOU keramické a sklářské

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary,
tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388
e−mail: gukv@volny.cz
Otevírací doba: út až ne 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00
do 11. 1.
Vladimír Novák: Česká kresba 15/, výstava velkofor−
mátových kreseb neobyčejně expresívního výrazu
významného autora spjatého s generační výtvarnou
skupinou 12/15

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225 772
hvezdarna.kv@email.cz, www. astropatrola.cz
Hvězdárna je do 26. prosince uzavřena z důvodu rekonstrukce vytápění
27. až 30. 12. každý den:
18.30
Ledové světy
19.30 Na křídlech Pegasa

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 603 375 555, tel., fax: 353 227 875
e−mail: klubpaderewski@volny.cz
do 18. 1.
Karel Vozáb: Horolezci, horolezkyně, horolezčata,
výstava fotografií karlovarského autora a horolezce

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová Louka 23, tel.: 353 226 252
otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
do ledna 2004
Lišejníky kolem nás, přírodovědecká výstava

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
do 7. 12.

Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
otevřeno st až ne 9.00 až 12 a 13. 00 až 17.00
Obrazy karlovarského malíře Karla Rettera, výstava
k životnímu jubileu

Extraliga:
7. 12. 17.30
12. 12. 17.30
30. 12. 17.30

HC ENERGIE − České Budějovice
HC ENERGIE − Zlín
HC ENERGIE − Vítkovice

KOŠÍKOVÁ
BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
Extraliga ml. dorostenky
6. 12. 16.00 BK LOKO − NH Ostrava
18.00 BK LOKO − Gambrinus JME Brno, 1. liga žen
Extraliga st. dorostenky
12. 12. 15.00 BK LOKO − EMOS Přerov
14. 12. 11.00 BK LOKO − SŠB Pardubice
22. 12. 17.00 BK LOKO − Aritma Praha
22. 12. 15.00 BK LOKO − BK Baník Most, liga starších žákyň
BK Thermia, hala SPgŠ, kontakt 353 226 061

KUŽELKY
TJ Slavia, Polská 4, kontakt 353 585 438
6. 12. 10.00 Slavia „A“ − Mladá Boleslav II. liga
6. 12. 14.00 Slavia „B“ − Hazlov

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101
LK Mattoni, kontakt 353 586 229

RICOCHET
Ricochet Sport−centrum, Truhlářská 681, kontakt 353 449 094
Každou sobotu klubové turnaje

ŠACHY
KŠ Tietz, hrací místnost salonek hotelu Marttel, Lidická 12 1. patro,
kontakt 777 740 223
Každý pátek od 18.00 pravidelné tréninky
Změna programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

