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Po půlroční rekonstrukci bude opět otevřen bazén v Alžbětiných Lázních

Foto: Radek Kletečka

Vánoční slovo primátora města

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech, kdy pomalu končí
rok 2004, se opět ohlížíme zpět,
klademe si otázky a snažíme se
bilancovat, co dobrého a co méně
dobrého jsme letos prožili.
Zároveň se však snad všichni
těšíme na čas Vánoc, který je pro
většinu z nás obdobím klidu
a pokoje, obdobím, kdy si nacházíme více času na své blízké
a alespoň na chvíli utichá každodenní celoroční shon.

Předtím, než přivítáme rok 2005,
je určitě užitečné krátké zamyšlení nad rokem, ze kterého již
odečítáme jen zbývající dny.
V životě každého z nás se během
dvanácti měsíců přihodí řada věcí,
které nás formují a ovlivňují.
Stejně tak se za rok stane mnoho
věci i ve městě, ve kterém žijeme.
Když jsem na konci loňského roku
dostával otázky, co bych přál
Karlovým Varům pro rok 2004,
měl jsme dvě velká přání. První se
týkalo nově rekonstruované pěší
zóny T. G. Masaryka. I když
v tomto směru nebylo vše bez
problémů, podařilo se nám dát
centru města novou, mnohem
hezčí tvář. Mé druhé přání bylo,
aby se ve městě začaly ve větším
počtu stavět nové byty. I toto se
podařilo vyplnit, z čehož mám
opravdu radost.
V letošním roce jsme se ovšem
dočkali jedné mimořádně velké
události, která není významná jen
pro naše město, ale pro celou
republiku a vlastně i Evropu.
V květnu letošního roku jsme se
stali členy Evropské unie.
V předchozích letech to byl náš
cíl, ke kterému jsme jako stát

směřovali své snažení. Nyní, když
jsme toho dosáhli, je důležité si
najít a upevnit v rámci sjednocené
Evropy své postavení. A to by měl
být náš úkol pro rok nadcházející.
Dnes si snad už všichni uvědomujeme, že tento krok je významný
pro každého z nás a je významný
i pro budoucnost našeho města.
Až si v nadcházejícím vánočním
čase budeme plnit přání, měli
bychom si uvědomit, jak krásné
a příjemné by bylo, kdybychom
část vánočního klidu a pohody
dokázali přenést i do každodenní-

ZVEME VÁS
NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
14. PROSINCE
OD 8.30 HOD
V IMPERIALU
ho života. Pokud by se nám to
alespoň z části podařilo, věřím, že
by se pro nás rok 2005 mohl stát
rokem, na který bychom vždy rádi
vzpomínali.
Přeji Vám všem, milí spoluobčané, krásné prožití letošních svátků
a do nového roku především
zdraví, štěstí a spokojenost
a trochu té vánoční pohody do
každého dne nadcházejícího
roku.
Mgr. Zdeněk Roubínek,
primátor města

Úprava pracovních hodin magistrátu města v období Vánoc
Čtvrtek 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 27. a středa 29. 12. úřední den od 8.00 do 17.00 hodin
Čtvrtek 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)
Pátek 31. 12. není úřední den na žádné agendě
(pracovní doba na magistrátu města do 12.00 hodin).
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Jubileum školy v Tuhnicích

V letošním školním roce oslavila
Základní škola Dukelských hrdinů
100. výročí svého vzniku. Jedna
z nejkrásnějších secesních budov
v Karlových Varech je dílem
architekta Ing. Franze Drobneho,
který se kromě školy podílel na
výstavbě Lázní V a Nemocnice
pro chudé a potřebné, jež se
nacházela na místě dnešní
transfúzní stanice. Celkové
náklady na výstavbu úplně nové
školní budovy se vyšplhaly na
částku 647.000 K. O důležitosti
školy svědčí i rychlost, s jakou
byla dostavěna a uvedena

Vánoční pohlazení
Farní charita Karlovy Vary organizuje tak jako v předešlém roce
vánoční sbírku ve prospěch
potřebných a osamocených lidí.
Proto se obracíme na všechny lidi
ve městě, kteří by chtěli udělat
radost a dát pohlazení těm, kteří
budou o vánočních svátcích
osamoceni nebo nemohou
z různých důvodů zajistit blízkým
dáreček pod vánoční stromeček.
Nejčastěji se jedná o staré spoluobčany, ale i o maminky s dětmi,
příp. lidi bez domova.
Dárky mohou všichni, kdo budou
chtít přispět k této akci, přinést
k nám do Farní charity ve
Svobodově ul. č. 348/14 ve Staré
Roli do 23. prosince.
Zároveň pokud občané ví
o někom např. ze sousedství, že
je i v tyto svátky osamocen nebo
patří k sociálně slabé skupině např. matky s dětmi nebo staří
lidé, ať nám dají vědět.
Pracovníci naší charitní organizace je na Štědrý den navštíví
a zprostředkují předání dárků.
Odměnou Vám budou rozzářené
oči našich obdarovaných.
Pavla Andrejkivová,
ředitelka Farní charity

provozu. 24. června 1902 byl
schválený projekt a už 31. srpna
1904 se ocitla na seznamu
karlovarských obecných
a měšťanských škol. V pondělí
12. září 1904 byla budova
slavnostně předána do rukou
žáků a prozatímního ředitele,
Nová škola zastřešovala v letech
1904 až 1943 III. obecnou a II.
měšťanskou školu chlapeckou
a III. obecnou a II. měšťanskou
školu dívčí. Pravé křídlo bylo
viditelně označeno nápisem
Mädchenschule, levé pak
Knabenschule.

Jednou ze zvláštností, kterou se
nová škola v Karlových Varech na
Habsburgerstrasse mohla
pochlubit, bylo zbudování
školního bazénku se sprchami
v přízemí chlapecké obecné
školy. Lázně se využívalo
k otužování žactva, a to
celoročně.
Prostory nové školní budovy
sloužili však i k jiným účelům. Za
první i druhé světové války byl
v části zřízen vojenský lazaret.
Kromě základních vyučovacích
předmětů škola nabízela i široké
spektrum předmětů volitelných.
Mezi ně patřil např. dějepis,
zeměpis, přírodopis, dále pak
jazyky francouzský a anglický,
v padesátých letech také řečtina.
Protože do roku 1941 byla 99%
žáků německého původu,
vyučovacích jazykem byla
němčina a češtinu si žáci mohli
zvolit jako volitelný předmět.
V současnosti nově opravená
škola nabízí žákům příjemné
studijní prostředí. Výuka probíhá
podle projektu „Základní škola“.
V posledních letech vzrostl zájem
rodičovské veřejnosti o umístění
dětí se specifickými poruchami
učení, neboť se jim zde dostává
intenzivní a kvalitní péče.

KOČÁROVÝ PŘÍJEZD VÁNOC
Sobota 18. prosince cca 13.00 až 17.00 hodin
Správa lázeňských parků, Chebský most, Sokolovská, Růžový
Vrch, Sedlec, Rosnice, Stará Role, Závodu míru, Školní, Lidový
dům, rozcestí U koníčka, Chebská, Kpt. Jaroše, Dvorský most,
Západní, Šumavská, Moskevská, nám. Dr. M. Horákové (cca 16.45
hod.)
Program na nám. Dr. M. Horákové:
15.30 Petra Černocká a Jiří Pracný v pohádkovém programu
Saxana
16.00 pásmo koled dětského divadla Z bedny Honzy
Vitnera
16.20 Petra Černocká a Jiří Pracný v pohádkovém programu
Saxana
17.00 pohádka dětského divadla Z bedny Honzy Vitnera
Neděle 19. prosince cca 11.00 až 15.00 hodin
Správa lázeňských parků, Bezručova, Lidická, Stará Kysibelská,
Vítězná, Mattoniho nábřeží, kruhový objezd, Západní, Šumavská,
Moskevská, Kr. Jiřího, Sadová, Vřídelní, Divadelní náměstí,
Městské divadlo (15.00 hodin), Tržiště, Vřídelní, Zahradní, nábř.
Osvobození, Správa lázeňských parků Sv. Petr promluví kolem
15.00 hodiny z balkonu Městského divadla.

POHÁDKOVĚ HVĚZDNÉ VÁNOCE
Městské divadlo
Co se stane, když peklo pošle na zem nezkušeného čertíka
Albertíka, aby ukradl dětem Vánoce.
Účinkují: Jakub Třasák, moderátor, houslista a zpěvák, Václav Upír
Krejčí, čert Algeroth, Santa Claus, Mikuláš, čertík Sambo, andílek
Marta Vančová zpěvačka, postavička šejkr, Pes Ralf atd., taneční
skupina Silueta. 1000 cen nejen pro děti.
Pořad je bez vstupného v rámci akce Města Karlovy Vary
Kočárová jízda, program je pořádán za asistence Městské policie
Karlovy Vary a Policie ČR

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města
Karlovy Vary
upozorňuje žadatele
o poskytnutí účelové
dotace v oblasti kultury a
lázeňství na rok 2005,
aby své žádosti zasílali na
odbor lázeňství, kultury a
památkové péče do
31. prosince 2004
prostřednictvím podatelny
Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21,
361 20 K. Vary.
Tiskopisy žádostí jsou
k dispozici u informátorky
v přízemí budovy.
Případné informace podá
OLKP Iva Florianová
tel.: 353 118 278.

VÝZVA
Vážení spoluobčané!
V minulém čísle Radničních listů
jsme Vás informovali o sociálních
službách v našem městě.
Uveřejněný Katalog poskytovatelů sociálních služeb je prvním
uceleným materiálem, který
vznikl procesem komunitního
plánování sociálních služeb (dále
kpss). Cílem procesu kpss je
zapojit veřejnost města Karlovy
Vary do plánování, tvorby
a realizace sociálních služeb tak,
aby byly takové, jaké je potřebujeme my uživatelé sociálních
služeb. Tento proces se stal
v současné době politicky přijatým způsobem tvorby nového
systému sociálních služeb. Naší
snahou a cílem je umožnit každému, kdo má zájem o změnu
struktury sociálních služeb, aby
se zapojil dle svých možností, sil a
míry svého zájmu do rozvíjejícího
se procesu kpss. O veškerých
aktivitách v této oblasti budete
pravidelně informováni a to
prostřednictvím Radničních listů
a dále na webových stránkách
Magistrátu města Karlovy Vary.
Proto si dovoluji z pověření
Hlavního řídícího výboru kpss ve
městě Karlovy Vary vyzvat ty,
kterým není lhostejné, jaké
sociální služby jsou poskytovány,
aby svoje náměty, návrhy nebo
připomínky laskavě zaslali na
níže uvedenou adresu. Pokud
máte zájem o spolupráci, je
možno se přihlásit na níže uvedené adrese či telefonním čísle:
Mgr. Jiří Pilař, Magistrát města
U Spořitelny 2, 361 20 K. Vary
tel.: 353 118 585
e-mail:
komunitniplanovani@mmkv.cz
www.mmkv.cz
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POZVÁNKA DO MUZEA
Japonské panenky
v Muzeu na Nové louce do 30. ledna

Nejstarší kamenné loutky byly
nalezeny ve vykopávkách a jejich
stáří bylo určeno do nejstarší
epochy japonských dějin 10.000
až 300 př. n. l. Mezi nimi je i slavná
hliněná figurka připomínající
kosmonauta. Mnoho uměleckých
a historických publikací
reprodukuje další typ loutek, jsou
hliněné a střežily mrtvé
v mohylách (300 až 700 n.l.).
Nelze říci, že jsou krásné, spíše
zvláštní svou jednoduchostí.
V dalším období 700 až 794 n.l. už
jsou doloženy loutky, které
sloužily při šintoistických rituálech
i v šamanských praktikách jako
postavy, které na sebe poutaly zlé
síly škodící lidem.
Silnou inspirací se stala Čína,
kulturní vzor pro Japonsko
v nejstarších historických
obdobích. Třetího měsíce se

v Číně a následně i potom
v Japonsku konaly očistné obřady
u řek. V letech 794 až 1185
dvořané napodobovali tyto čínské
obřady tím, že vyráběli panenky
z papíru, vkládali do nich vše
škodlivé a pouštěli je po řece.
Ještě dodnes se určitému typu
papírových loutek opletených
slámou, aby dobře pluly, říká
plovoucí loutky. Dnešní svátek
panenek, vlastně holčiček, má
původ právě v těchto zvycích.
Mniši loutky používali pro
dokreslení svých mravoučných
vyprávění, později se z těchto
pomocných postaviček vyvinulo
loutkové divadlo, které má
dodnes po celém Japonsku
mnoho příznivců.
Opravdové slavnosti loutek se
začaly pořádat až v období
izolovanosti země a relativního
míru (1600 až 1868), kdy se
v každé oblasti vyráběly panenky
osobitého charakteru. Nebyl to
jen svátek panenek, kdy se
všichni panenkám mohli
obdivovat. I jednotlivé svatyně
každoročně o svých místních
svátcích vytahovaly do průvodu
ulicemi dvojkolové vozíky, jejichž
vrchní část byla ozdobena
svébytnými loutkami. A tak
vzniklo mnoho druhů loutek,
jejichž tradice trvá dodnes.
Hodně záleželo na materiálu,
který byl pro výrobu loutek
k dispozici. Někde to bylo dřevo,
ze kterého se vyřezaly postavy

a oblékly se do nádherných
historických kimon. Tak vznikly
kostýmové loutky. Jinde žili
vynikající řezbáři a ti byli schopni
vyřezat panenku i se všemi
záhyby a nuancemi oděvu, pak už
stačilo jen celé dílko polepit
brokátem (někdy kolem roku
1730 v Kjótu). Z pilin se vyráběly
panenky podobné slavnému herci
tradičního japonského divadla
z 18. století. Nejdříve byly určené
dětem ke hraní, dnes už jsou jen
na vystavování. V Hakatě na
Kjúšú zase vyráběli v 17. století
loutky z hrnčířské hlíny, které byl
dostatek. Hakatské panenky
známé svými realistickými detaily
se rovněž vyrábějí doposud.
Původ palácových loutek je
zřejmý už z jejich jména. Tyto
panenky se dávaly darem
v císařském paláci v Kjótu. Jsou
vyřezané ve velmi jemných
rysech ze dřeva potaženého
bílým štukem a vyznačují se tím,
že téměř vždy představují
baculatá, zdravá děcka. Papírové
panenky jsou úsporné
napodobeniny loutek ke svátku
panenek, ale proto ještě nejsou
méně nápadité nebo méně
pracné. Úhledně poskládané ze
vzorovaných papírů jsou velmi
působivé svou stylizovaností
a jednoduchostí. Mnohým
z těchto papírových panenek se
říkalo starší sestřičky. Kromě
vzorovaného papíru bylo také
oblíbeným materiálem papírmašé

- papírová hmota, ze které se
tvarovala dutá figura, a ta se pak
pomalovala pestrými barvami.
Nejčastější jsou figurky tanečnic,
hudebnic apod. Technický pokrok
umožnil výrobu panenek, které
mohly ohýbat končetiny. Často se
prodávaly s bohatou výbavičkou,
aby je jejich majitelky mohly
převlékat. Naopak nejjednodušší
ze všech panenek jsou
soustružené ze dřeva. Mají jen
hlavičku, někdy otáčivou
případně vydávající při otáčení
kvílivé zvuky, jak se dřevo tře
o dřevo, a tělíčko, vysoustružené
do podoby jednoduchého válečku
ze dřeva, zato jsou pomalované
pestrými barvami a vzory, jež se
liší podle místa výroby.
Kdo by si myslel, že výroba
tradičních loutek je dávno mrtvá
záležitost, velmi by se mýlil.
Výrobou panenek se jednak
zabývají umělci, tři
z nejznámějších byli dokonce
prohlášeni za živé národní
p o k l a d y, j e d n a k s p o u s t a
nadšenců (spíše ženského
pohlaví), kteří se v různých
kroužcích snaží zachovat národní
tradice. Jinak se do výroby
tradičních panenek zapojují
i řemeslníci, kteří vyrábějí celé
poschoďové oltáře nebo solitéry
ve skleněných akváriích
a obchodníci pak tato umělecká
dílka prodávají za nemalé ceny.
Dle PhDr. A. Kraemerové
Foto: Mgr. Tomáš Jirát

Z kočáru do kočáru

Největší soukromá sbírka
v České republice paní
Kamily Holáskové
100 let vývoje
dětských kočárků, na 80 kusů
z let 1860 až 1960
v muzeu Zlatý klíč
do 28. února
otvírací doba středa až neděle
9 až 12 a 13 až 17 hodin

Dětský kočárek je dnes naprosto
samozřejmou součástí výbavy
každého miminka. Ani
neuvažujeme nad tím, jak
důležitou součástí našeho života
kočárek je, ale představme si že,
ještě v době o dvě století zpět to
byl předmět prakticky neznámý.
Naše výstava vypráví o vzniku
nejstaršího dětského povozu pro
zvýšení pohodlí jak dítěte, tak
maminky či chůvy. Dozvíte se, že
první kočárky vyráběli košíkáři ve
spolupráci s kolaři a kováři nebo
že kolečka byla opatřena gumou
teprve na konci 19. století, do té
doby byla celodřevěná.
Kočárky z přelomu 19. století až
do 20. let 20. století lze považovat
za nejpůvabnější ze všech.
Přijďte i vy nadýchnout atmosféru
„zlatého věku“ - vysoké křehce

něžné secesní kočárky byly pro
svoji nestabilitu určeny
k procházkám v zámeckých či
lázeňských parcích, na naší
výstavě výtečným způsobem
doplňují obrazy W. Gauseho.
Po 1. světové válce se konstrukce
podvozku kočárku začala
snižovat, korbičky byly
prostornější, pro dítě bezpečnější
a pevnější, vyráběly se ze dřeva či
překližky a později i z bužírky.
Nízké kočárky se objevovaly až
do konce 60. let a oproti
předchozímu subtilnímu typu
působily velmi robustně. Tento
nejzákladnější typ se tvarově za
třicet let téměř nezměnil, u nás se
těšil velké oblibě, a proto si tyto
tzv.kukaně či vajíčka z nás mnohý
sám pamatuje.
V první polovině 60. let 20. století

se plně potvrdila známá pravda,
že móda se po určité době vrací.
Tentokrát ze zcela pragmatických
důvodů se korbička opět začala
zvedat od země zejména pro
stále se zvětšující znečištění
ovzduší a jistě také pro pohodlí
maminek. Ale to už se dostáváme
do doby nedávno minulé. Přijďte
tedy i vy shlédnout jedinečnou
výstavu kočárků, které si sami
pamatujete nebo je znáte již jen
z fotografií svých babiček.
K vidění bude na 80 kusů
dětských kočárků, ale i zimní
kočárky-saně či loutkové kočárky
pro panenky. Doprovodné texty,
dobové fotografie či dobové
katalogové nabídky rovněž
neuniknou Vaší pozornosti.
Ing. Lenka Zubačová,
kurátorka výstavy
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Výstavba bytů ve Staré Roli pokračuje

Předseda bytového družstva M. Zeman (ČSSD) v rozhovoru
s manažerkou prodeje H. Mundlovou
Ve Staré Roli pokračuje bytová
výstavba, díky které přibude
v Karlových Varech do jara roku
2006 více než 300 nových bytů.
Na současný stav jsme se zeptali
pana Martina Zemana (ČSSD),
který je předsedou Bytového
družstva Stará Role a manažerky
prodeje paní Hedviky Mundlové.
Jaký je současný stav obsazování bytů? Mají lidé ještě šanci
získat byt v první etapě?
HM: Musím říct, že o byty je
skutečně zájem. Do naší kanceláře na třídě TGM přichází denně
několik lidí s vážným zájmem
o nové byty. Ze 128 bytů, které by
se měly předávat v příštím roce,
jich v tuto chvíli máme volných už
jen 41 a k tomu pouze šest garáží.
Především o byty 2+kk je enormní
zájem a rozhodně bych nedoporučovala odkládat návštěvu
našeho klientského centra.
Znamená to tedy, že byt 2+kk již
nemůžou občané získat?
HM: V I. etapě nikoli, ale v těchto
dnech jsme již začali oficiálně
nabízet byty z II. etapy a zde je
ještě možnost získat byt jakékoli
velikosti.
MZ: Velká poptávka je ovšem po
všech nabízených bytech.
Například už máme i vážného
zájemce o nejexkluzivnější byt
4+kk s velkou terasou na střeše
domu. Nabídka velikostí a typů
bytů je skutečně široká, o tom se
může při návštěvě klientského
centra zcela nezávazně přesvědčit každý.
Bytové družstvo Stará Role
staví za podpory státní dotace.
V poslední době jsme zaznamenali, že některá města s dotacemi nehospodaří správně a musí
je vracet. Nemůže podobný

osud postihnout i družstevníky
ve Staré Roli?
MZ: To v žádném případě.
Společnosti EUBE a Metrostav,
které stavbu a nabídku bytů
provádějí, mají s touto formou
výstavby se státní dotací již
mnohé zkušenosti. Všechny své
kroky navíc pravidelně konzultujeme na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Navíc jakékoli problémy,
které by se v tomto směru mohly
objevit, musí řešit přímo město
Karlovy Vary a nikoli členové
družstva. Těm rozhodně žádné
riziko nehrozí.
Z některých stran však občas
zaznívají pochybnosti.
Například se poukazuje na to,
že Stará Role je už v současné
době „přelidněná“ a neodpovídá tomu vybavenost této čtvrti.
MZ: V prostoru nově stavěných
domů počítáme i s patřičným
vybavením. Bude zde fungující
infrastruktura, dostatek parkovacích míst i garážových stání,
vznikne zde dětské hřiště
a v těsné blízkosti i dobře vybavený sportovní areál. V těsné
blízkosti výstavby se nachází
pozemek, který je určen pro
výstavbu nového supermarketu.
Z pohledu našeho politického
klubu je rozvoj Staré Role prioritou druhé části tohoto volebního
období.
Někdy je rovněž zpochybňován
termín dostavby.
MZ: O tom, že na podzim 2005 se
budou již lidé stěhovat do bytů
stavěných v první etapě vůbec
nepochybuji. Stavební práce
postupují podle harmonogramu
a zhotovitelská firma, která má
v našem regionu dobrou pověst,
jistě nedopustí nějaké průtahy.

Stavba je bedlivě sledována,
kontrolní dny za účasti zástupců
města i družstva se konají každý
týden. A navíc, při nesplnění
termínu hrozí dodavateli vysoké
penále za každý den zpoždění.
Můžete nám přiblížit jak vlastně
budou nové byty vypadat?
MZ: Jedná se o byty o velikosti
1+kk až 4+kk. Podle velikosti jsou
samozřejmě odstupňované
i ceny. Například u nejžádanějších bytů 2+kk se měsíční náklady včetně splátky, nájmu a záloh
na služby budou pohybovat okolo
5.500 Kč. Každý byt navíc může
být zcela odlišný, protože jejich
obyvatelé si mohou v klientském
centru nechat provést úpravy.
Nejedná se jen o použité materiály, ale je možno si určit, jak budou
v bytě umístěné příčky a tím
regulovat velikost jednotlivých
pokojů. Už v tuto chvíli můžu
například říct, že v bytech bude
minimálně 45 různých druhů
obkladů v koupelnách. Zájemci
o byt mají prostě rozlišný vkus
a my jim v tom samozřejmě
vycházíme vstříc.
HM: Nejlépe se o tom mohou

všichni přesvědčit při návštěvě
našeho klientského centra.
S každým si zde rádi promluvíme
o jakýchkoli detailech této bytové
výstavby třeba nad šálkem kávy
nebo čaje. Někteří klienti se k nám
dokonce opakovaně vracejí.
A doufám, že to není právě jen
kvůli té kávě.
Při rozhodování o zahájení
bytové výstavby ve Staré Roli
panovaly mezi členy zastupitelstva města a i mezi občany,
značné pochyby, zda se vůbec
podaří pro takové množství
bytů sehnat zájemce. Jaký je
Váš názor?
MZ: Byl jsem vždy zastáncem
této výstavby. Karlovy Vary nové
byty nutně potřebují a i současný
stav obsazování bytů dává za
pravdu všem, kteří projektu věřili.
Jsem přesvědčen že se podaří do
kolaudace první etapy výstavby
udat minimálně 95% bytů. A chci
se s veřejností vsadit, že pokud
můj odhad nevyjde, vlastnoručně
zametu před nastěhováním
prvních nájemníků chodníky před
jejich novými domy.
Mgr. Jakub Kaválek

Z kontrolního dne: Ing. P. Keřka (ODS) a M. Zeman (ČSSD)

Informační centrum Bytová výstavba Stará Role U vysílače
T.G. Masaryka 58/34, (1. patro) Karlovy Vary
Tel./fax: 353 224 721, manager prodeje Hedvika Mundlová
Tel: 737 200 011, Email: hmundlova@eube.cz, www.eube.cz
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UKÁZKY FINANCOVÁNÍ BYTŮ
Kategorie: 3+kk
Velikost bytu:
72,6 m²
Velikost balkonu:
8,0 m²
Cena za m²:
17.980 Kč
Celkemcena:
1,449.188Kč
(včetně DPH)
Akontační splátka: 434.756 Kč
Měsíční splátka:
7.440 Kč

Kategorie: 2+kk
Velikost bytu:
Velikost balkonu:
Cena za m²:
Celkem cena:
Akontační splátka:
Měsíční splátka:

56,5 m²
4,5 m²
17.980 Kč
1,096.780 Kč
(včetně DPH)
329.034 Kč
5.767 Kč

Kategorie: 1+kk
Velikost bytu:
Velikost balkonu:
Cena za m²:
Celkem cena:
Akontační splátka:
Měsíční splátka:

33,3 m²
0 m²
17.980 m²
598.734 Kč
(včetně DPH)
179.620 Kč
3.970 Kč

KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje

ARMÁDA SPÁSY
Komunitní centrum
Jugoslávská 16,
tel.: 353 225 861
7.12. 13.30 Vánoční vystoupení dětí z MŠ E. Destinové
16.12. Vánoční dílna výroba
vánoční výzdoby, dárků apod.
(pro děti i pro dospělé)
Klub rodičů s dětmi
(klub maminek)
6. 12. Mikulášské hrátky
13. 12. Vý r o b a v á n o č n í c h
ozdob
20. 12. Vánoční slavnost
Pravidelné akce pro seniory
Po 9.30 Klub rodičů s dětmi
(vítáni jsou i prarodiče s vnoučaty)
Út 9.30 Anglická konverzace pro pokročilé
13.30 Senior klub
(poslední út)
St 10.00 Rehabilitační
cvičení
Čt 9.30 Videoklub (lichý
týden)
Klub šachů a stolních her (sudý
týden)
Pá
8.30 až 9.15
Angličtina pro začátečníky
9.30 až 10.15
Angličtina pro pokročilé
vstup na všechny akce zdarma

Základní škola Krušnohorská 11 Růžový Vrch

UPOZORNĚNÍ

pořádá

Pyrotechnické výrobky jsou
nedílnou součástí vánočních
svátků a především pak oslav
spojených s příchodem
Nového roku. Obecně závazná vyhláška o zajišťování
a ochraně veřejného pořádku
zakazuje na veřejném prostranství a místech veřejnosti
přístupných používat tyto
výrobky. Tento zákaz neplatí
dne 31. prosince od 22.00
hodin do druhého dne 01.00
hodin. Nedodržení zákazu je
oprávněna postihovat, jak
Městská policie, tak i Policie
ČR.
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 aj.)
je zakázán osobám mladším
18 let.
Zjištěné prohřešky budou
postoupeny kompetentním
orgánům.
Bc. Marcel Vlasák,
velitel městské policie

ve čtvrtek 16. prosince od 8.00 do 16.00 hodin

Den otevřených dveří
Jsme škola s 30letou tradicí tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy.
Dnes máme zaměření na lehkou atletiku, lední hokej, lyžování a biatlon.
Od letošního školního roku nabízíme dětem se zájmem o sport již od první třídy
větší sportovní aktivitu.Nabízíme více hodin TV, sportovní kroužky, pravidelné
plavání. Vedle toho chceme dětem nabídnout i jiné aktivity - další kroužky,
saunu, pobyt na horách, výlety a vycházky (na kole nebo pěšky) do okolí města,
možnost práce na počítačích a s internetem atd. Máme k dispozici školní
víceúčelové a atletické hřiště, bazén, posilovnu a tělocvičny.
Vše si můžete prohlédnout pokud nás navštívíte. V tento den se můžete zúčastnit
i výuky v některé vámi vybrané třídě. Další informace můžete získat také na
naší webové stránce www.zsruzovyvrch.cz.
V tento den také můžete shlédnou výstavku žákovských prací a podpořit akci
našich žáků „Děti dětem“, jejíž výtěžek bude věnován dětem Dětského domova
v Jarní ulici.
Srdečně zveme všechny zájemce budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale také
rodiče současných žáků.

Provoz
mateřských škol v době vánočních prázdnin
Všechny mateřské školy budou uzavřeny
s výjimkou
MŠ krále Jiřího, která zajistí provoz
v době od 27. do 31. prosince.
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Do zvonů ma plast odkládejte i nápojové kartony

Nápojové kartony, většinou jim
říkáme „krabice“ od džusů,
mléčných výrobků, vína apod. se
staly již běžnou součástí našich
nákupů. Někteří z nás oceňují
snadnou skladovatelnost tohoto
obalu, jiní to, že nápoje mají delší
trvanlivost, takže nemusíme tak
často na nákup.
Na žlutých nádobách na sběr
plastů jsou nyní umístěny nové
oranžové samolepky vyzývající

k odkládání použitých nápojových kartónů. Žádáme Vás
proto, abyste do označených
kontejnerů odkládali, mimo
plastů, i vypláchnuté nápojové
kartóny.
Pokud se nápojový karton
stane odpadem, nabízí se
několik možnosti jeho dalšího
využití.
Když se nevytřídí, tak jako
odpad skončí v popelnici
a následně bez užitku na
skládce komunálních odpadů.
Jestliže se však nápojové
kartóny vytřídí podobně jako
papír, sklo, nebo plasty, je
možné je dále využít.
1. V papírnách, kde se krabice
rozemelou ve vodě a na sítech se
zachytí tzv. „papírové vlákno“,
které je surovinou pro výrobu
papíru. Nápojové kartony obsahují velmi kvalitní papírové
vlákno, takže o jejich zpracování
mají již nyní velký zájem papírny
v celé republice. Ze zbytků
hliníkové a polyetylenové fólie lze
vyrábět např. palety, případně
teplo a páru.

2. Na speciální lince, kde se
krabice rozdrtí a drť se za tepla
lisuje do desek, které mají velmi
dobré izolační vlastnosti a dají se
použít při stavebních pracích.
Aby však bylo možné nápojové
kartony takto zpracovat a dále
využít, je nutné je nejprve posbírat.
Pokud doma dopijete nápoj
z krabice, prosím, roztrhněte
horní svár a rozevřete spodní
rohy krabice. Krabici pak vypláchněte troškou vody, nechte okapat
a nakonec ji stlačte, abyste
zmenšili její objem a nezabírala
vám doma místo. Do každé, i té
nejmenší kuchyně, se vejde
taška, do které můžete kartony
shromažďovat, abyste nemuseli
s každým chodit ke kontejneru.
Prosíme, neodkládejte do kontejnerů kartóny se zbytky nápojů, při
třídění a zpracování by mohly
způsobovat vážné problémy
a mohly by ohrozit vlastní zpracování.
Kontejnery s tříděným sběrem se
pravidelně vyváží a následně jsou
předány k dalšímu dotřídění.

VLNY VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
I. etapa
3. až 5. prosince
Olšová Vrata:
Revoluční, vedle domu č. 24 na
trávu
Josefa Lady, naproti domu č. 40
na trávu
Hůrky:
K Letišti, vedle nádob na
separovaný odpad
Pražská silnice, vedle nádob na
separovaný odpad
Drahovice:
Mozartova, naproti domu č. 6
Vítězná, vedle nádob na
separovaný odpad
Úvalská, vedle nádob na
separovaný odpad
Lidická, vedle nádob na
separovaný odpad u garáží
Boženy Němcové, naproti domu
č. 17 na trávu
Drahomířino nábřeží, podél stěny
garáže na trávu za Drahovickým
mostem
Mattoniho nábřeží, na konci vedle
nádob na separovaný odpad
Maďarská, vedle nádob na
separovaný odpad
L.O.Č.:
Fügnerova, naproti domu č. 13 na
trávu
Krále Jiřího, vedle nádob na
separovaný odpad
Zeyerova, za Národním domem
Zámecký Vrch, naproti domu
č. 423/18 na trávu
Hálkův Vrch, naproti domu
Libušina 615/11 na trávu

II. etapa
10. až 12. prosince
Tuhnice:
Krymská, vedle nádob na
separovaný odpad
Vrázová, na trávu
Bečovská, vedle nádob na
separovaný odpad
Brigádníků, vedle nádob na
separovaný odpad
Plzeňská, před dům č. 93/1422 na
trávu
Doubí:
Skalní, naproti domu č. 19/246
Modenská, naproti domu
č. 20/292
U Dětské vesničky, vedle nádob
na separovaný odpad
K Přehradě, vedle výměníkové
stanice
Svatošská, naproti domu č. 25 na
trávu
Tašovice:
Sopečná, vedle nádob na
separovaný odpad
U Brodu, vedle zastávky MHD
Dvory:
V Lučinách, u výměníkové
stanice
Karla Kučery, vedle nádob na
separovaný odpad
Chebská, vedle zastávky MHD
Moser
III. etapa
17. až 19. prosince
Stará Role:
Borová, vedle nádob na
separovaný odpad
Školní, vedle parkoviště

Počernická, naproti domu
č. 52/531
Partyzánská, naproti domu č. 1 na
roh trávníku
Luční, naproti domu č. 16 na trávu
Počerny:
vedle nádob na separovaný
odpad
Sedlec:
Merklínská, vedle nádob na
separovaný odpad
Rosnice:
vedle nádob na separovaný
odpad
Čankov:
vedle MHD
Rybáře:
Kosmonautů, vedle nádob na
separovaný odpad
U Koupaliště, vedle nádob na
separovaný odpad
Třeboňská, vedle nádob na
separovaný odpad
Hybešova, za Elitou vedle
výměníkové stanice
Růžový Vrch:
Plešivecká, vedle nádob na
separovaný odpad
Krušnohorská, vedle nádob na
separovaný odpad
Bohatice:
Na Výšině, vedle nádob na
separovaný odpad
Táborská, na trávu
Štúrova, vedle nádob na
separovaný odpad
Kamenického, vedle nádob na
separovaný odpad
Odbor životního prostředí

Díky vašemu pečlivému třídění
odpadů, tak umožníte jejich
recyklaci, tj. zpracování na nový
výrobek.
Někoho může zarazit skutečnost,
že se nápojové kartóny sbírají
společně s plasty. Důvody jsou
zejména ekonomické:
* Při sběru s papírem může dojít
ke znehodnocení papíru zbytky
nápojů v krabicích. U plastů tento
fakt nevadí.
* Při dotřídění se krabice snáze
rozlišují ze směsi plastů než
směsi papíru.
Prakticky tedy není třeba přidávat
kontejnery nebo zavádět speciální nádoby na sběr těchto odpadů.
Celý systém tudíž neznamená
pro město žádné dodatečné
náklady a přesto umožňuje třídit a
sbírat další komoditu, která
neskončí na skládce.
Odbor životního prostředí

Odpady v období Vánoc
ASP:
• Vývoz popelových nádob
bude proveden dle svozového plánu, tj. i v pátek 24. 12.,
dále pak od 27. do 31. prosince. Od 3. ledna již dle plánu.
• Vývozy odpadkových košů
budou probíhat do 24. 12. dle
plánu, sobotní vývoz 25. 12.
nebude proveden. Další
vývoz proběhne od 27. do 31.
prosince dle plánu v sobotu
1. ledna vývoz proveden
nebude. Další vývoz bude
3. ledna. V prvním týdnu také
proběhnou nezbytné výměny
zničených odpadkových
košů.
• Sběrný dvůr bude v provozu
20., 22. a 23. prosince
v daných časech, dále pak
27., 29., 30. a 31. prosince.
Od 3. ledna beze změny
provozní doby.
Resur:
• Sběrný dvůr bude v provozu
20. až 23. prosince (24. 12.
zavřeno), dále pak 27. až 31.
prosince (1. a 2. ledna zavřeno). Od 3. ledna beze změn.
• Vývoz iglů bude proveden
ve městě od 20. do 23. prosince a od 27. do 31. prosince,
další vývozy dle plánu od 3.
ledna.
Kattenbeck
• Zabezpečí svoz vánočních
stromků, které by měli občané
odkládat vedle popelových
nádob (velkým nešvarem je
vyhazování stromků z oken a
ponechání na místě dopadu).
• Vývoz popelových nádob
bude proveden dle svozového plánu tj. pondělí až pátek.
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Garáže
MHD

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

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
6.45
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

23.16
6.46
11.46 *

Divadelní
náměstí

18.15
1.35
7.25

* končí u Tržnice
* končí u Tržnice
Garáže
MHD

52

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

linka

0.05
7.25

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

Divadelní
náměstí

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

51
52
51
52

17.35
0.05
6.45

Doubí

51

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

Doubí

Mgr. Jakub Mráz

Garáže MHD
linka
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

Dne 24.12. platí nedělní jízdní
řád. Denní linky jsou ukončeny
mezi 17. a 18. hodinou.
Linka č. 21 nejede.
Noční linky jedou podle zvláštního 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
nepřetržitě 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).

noc z 24. na 25. prosince

PROVOZ MHD V OBDOBÍ VÁNOC

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 Karlových Varů do
lyžařských center Krušných hor.
Od 12. prosince 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.:
8.12
Stará Role:
8.17
Nové Hamry:
8.55
Pernink:
9.13
Horní Blatná:
9.19
Vlak 17104, jezdí denně:
K. Vary dolní nádr.:
10.05
K. Vary horní nádr.:
10.12
Stará Role:
10.17
Nové Hamry:
10.58
Pernink:
11.16
Horní Blatná:
11.22
Vlak 17106, do Perninku jezdí
denně, z Perninku jen
v pracovní dny:

K. Vary dolní nádr.:
11.54
K. Vary horní nádr.:
12.00
Stará Role:
12.05
Nové Hamry:
12.44
Pernink:
13.03
Horní Blatná:
13.09
Vlak 17108, do N. Hamrů jezdí
denně, z N. Hamrů jen
v sobotu, neděli a svátek:
K. Vary dolní nádr.:
12.52
K. Vary horní nádr.:
12.58
Stará Role:
13.03
Nové Hamry:
13.46
Pernink:
14.02
Horní Blatná:
14.08
Pro cestu zpět doporučujeme
využít některý z těchto spojů:
Vlak 17143, jezdí denně:
Nové Hamry:
14.02
Stará Role:
14.43
K. Vary horní nádr.:
14.48
K. Vary dolní nádr.:
14.55
Vlak 17107, jezdí denně:
Horní Blatná:
14.35
Pernink:
14.41
Nové Hamry:
14:58
Stará Role:
15.35
K. Vary horní nádr.:
15.40

K. Vary dolní nádr.:
15.46
Vlak 17109, jezdí denně:
Horní Blatná:
16.09
Pernink:
16.17
Nové Hamry:
16.35
Stará Role:
17.14
K. Vary horní nádr.:
17.18
K. Vary dolní nádr.:
17.25
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 3 a více
cestujících. Lyže se přepravují
zdarma.
Lyžařům můžeme nabídnout
dostatečnou kapacitu volných
míst ve vlaku. Jsme připraveni
v případě dobrého počasí

a příznivých sněhových 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

DISTRIBUCI
Karlovarských
radničních listů
do každé poštovní
schránky ve městě
zajišťuje
Česká pošta, s. p.
Pokud do 5. dne v měsíci
KRL neobdržíte do své
schránky, obracejte se
přímo na Českou poštu,
tel.: 353 161 310 nebo
353 161 328.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V PROSINCI
st 1. 18.30 Paderewski Arch. Josef Hlávka - osobnost českých
dějin přednáška, PhDr. D. Rýdlová, CSc., tajemnice
nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
19.30 Komorní scéna "U" předplatné RD1 O. Preussler H. Franková: Útěk do Egypta přes Království české,
o tom jak Svatá rodina utíká před králem Herodem,
Divadlo Dagmar
19.30 Galerie umění Zuzana Homolová & Samo Smetana
(SR), slovenská folková zpěvačka a kytaristka a
houslista propojují folk, blues, šanson a folklór
čt 2. 19.30 Paderewski Robert Křesťan & Druhá tráva, zpěvák,
skladatel a textař a jeho bluegrassová královna
19.30 Drahomíra Fanny a Alexander, Švédsko/Francie/SRN,
1982, režie: I. Bermann
20.00 Rotes Berlin Folkové Vánoce 2005 But A Fly, večer
zhudebněné poezie (Hrabě, Milton, Blake aj.) s folkjazzovou tvorbou bývalé kapely Hoody Hype
pá 3. 20.00 Rotes Berlin Beating-Clubbing-Drinking 5 DJ Chosse
Killa & DJ Smirnov
so 4. 15.00 Galerie umění Aby to čert vzal, předmikulášská
loutkoherecká pohádka s prvky klauniády, s písničkami
a s Kašpárkem v hlavní roli
20.00 Rotes Berlin Jolka Night Kozatay& His rock´ n´ roll
band, speciální host: Lázeňské stříkačky
ne 5. 15.00 Městské divadlo Zábavný pořad pro děti kouzelnické
show Pavla Langera, písničky pro děti zazpívá Miluška
Voborníková a pobaví Vás mim R. Papežík
19.30 Městské divadlo Vánoční koncert „Láska v operetě
a muzikálu“ účinkují: Pavla Břínková a Jan Ježek,
klavírní doprovod Jiří Pazour
po 6. 19.30 LH Thermal, velký sál Vánoční koncert 2004,
nejkrásnější vánoční melodie v podání ochestru Václava
Hybše, hosté: Bohuš Matuš a Jiří Štědroň
út 7. 18.00 RC Srdíčko Doteky živé cesty - reiki,
MUDr. P. Kadleček
20.00 Rotes Berlin Folkové Vánoce 2005 Dáša Voňková
Andrtová - folkový recitál osobité písničkářky
st 8. 19.30 Městské divadlo Sofoklés: Oidipús vladař, Divadlo Pod
Palmovkou, účinkují: J. Langmajer, V. Cibulková,
M. Etzler, R. Čtvrtlík, J. Sedláčková, K. Hlušička, aj.
čt 9. 19.30 Paderewski Jiří Mazánek, world music inspirovaná Indií,
blízkým Východem, původní lidovou hudbou mnoha
kontinentů, tichý adventně meditační večer s akustickými
nástroji z celého světa
19.30 Drahomíra Má kamera a já, Francie 2002, režie:
Ch. Loizillon
pá 10.19.30 Lázně III Abonentní koncert B 6, W. A. Mozart: Malá
noční hudba, K. 525, J. S. Bach: Suita č. 2 h moll pro
smyčce a flétnu, F. Schubert: Symfonie č. 6 C dur,
J. Choi: flétna (Jižní Korea), dirigent I. Ungar (Austrálie)
20.00 Rotes Berlin Jameson Irish U2 party, DJ Phil Holý
Collins
so 11. 14.30 RS Srdíčko vernisáž adventní výstavy Andělské
mandaly H. Rulcová, výstavu uvede J. Hlávka
20.00 GH Pupp, Skvosty barokní a klasické hudby,
Beethoven, Paganini, Handel, Vivaldi, Dvořák, účinkují:
I. Štraus housle, V. Fučíková zpěv, D. Čamková,
P. Čamek flétny, R. Pitrová cembalo, P. Pitra violoncelo
21.00 Rotes Berlin Saturday Night Fever, Different D.I.S.C.O.
ne 12.19.30 Městské divadlo J. Strauss: Netopýr Městské divadlo
s MPCAD K. Vary, dirigent: F. Drs, režie: D. Janota
út 14. 18.00 RC Srdíčko Doteky živé cesty - reiki,
MUDr. P. Kadleček
20.00 Rotes Berlin Folkové Vánoce Vladimír Merta, recitál
st 15. 19.30 Paderewski Roháči, tradiční vánoční setkání s loketskou
folkovou kapelou, známé kousky, novinky i vlastní
úpravy lidových koled
čt 16. 19.30 Drahomíra Bazén, Francie 2003, režie: F. Ozon
20.00 Rotes Berlin Folkové Vánoce Vladimír Mišík & ETC…
koncert české folk-rockové legendy
pá 17.19.30 Paderewski Peak 38, projekce dokumentárního filmu
natočeného karlovarskými skialpinisty při pokusu
o prvovýstup na 7.591 m vysoký PEAK 38 v Nepálu
v roce 2003, hudební klip Freeride in Kyrgyzstan

19.30 GH Pupp Vánoční koncert G. P. Telemann: Sonáta
D dur pro trubku, smyčce a basso continuo, N. Paganini:
Koncert č. 2 h moll pro housle a orchestr, J. J. Ryba:
Česká mše vánoční, B. Kolářová: housle, Z. Vikor:
trubka, Z. Belas: soprán, J. Levicová: alt, J. Ondráček:
tenor, P. Klečka: bas, Komorní sbor Státní opery Praha,
Karlovarský pěvecký sbor, dirigent R. Krečmer
21.00 Rotes Berlin Hip-hopová noc Indy & Wich, DJ Wich
& DJ Boule koncert nejlepší české hip-hopové party
so 18. 19.30 Galerie umění Den preslavný jest nám prišel, vánoční
koncert DaD kvintetu, Velmi malého komorního
orchestru V. Divišové a jeho 12ti členného vokálního
sboru tradičně s koledami a punčem
19.30 Městské divadlo Vánoční folklórní koncert, soubor
Dyleň
20.00 GH Pupp, Malá Dvorana, Vánoční rozjímání,
J. Štruncová: flétna, M. Nováková: housle,
M. Kalusková: zpěv, L. Potužáková: klavír
21.00 Rotes Berlin Alternative egonative Fish Flesh Field
& Henry $ Ušní Střevíc koncert alternativní
kapelky
ne 19.14.30 kostel sv. Anny Sedlec Adventní koncert, vánoční
a adventní skladby starých mistrů, staré české adventní
písně a koledy národů celého světa, diriguje:
D. Hámová, výtěžek z koncertu jde na obnovu kostela
19.30 Komorní scéna "U", Pašije, nezvyklé zastavení v době
adventní, scénická koláž vycházející z textů českých
i světových autorů; dnešní pohled na hledání odpovědí
základních otázek společného bytí, Divadlo Dagmar
út 21. 18.00 RC Srdíčko Doteky živé cesty - reiki,
MUDr. P. Kadleček
19.30 Komorní scéna "U" derniéra O. Preussler - H. Franková:
Útěk do Egypta přes Království české, Svatá rodina
utíká před králem Herodem, Divadlo Dagmar
20.00 Rotes Berlin Carlsbad rock´n´roll eve V G Crazy
doctor, koncert karlovarských skupin: a) Vaněk Group b)
kapela okolo městského zastupitele MUDr. P. Smutného,
ve které kapelníkuje M. Krajíc a hostuje MC Kriegros
st 22. 9.00 Městské divadlo M. Petrovská: O princezně Haničce,
Divadlo M Duchcov, režie: M. a M. Petrovští
19.30 Městské divadlo J. Stein, J. Bock, S. Harnick: Šumař na
střeše, Divadlo Na Fidlovačce, režie: J. Deák
19.00 GH Pupp, Malá Dvorana, Vánoční nálada, evergreeny
a slavné maličkosti velkých mistrů, lidové a vánoční
písně, Karlovarské dívčí trio, Hana Hlosková: zpěv,
V. Liněckij: housle, L. Potužáková: klavír
čt 23. 13.30 před GH Pupp, Odpoledne pod vánoční stromem,
vánoční hudba, koledy, kasace, stánky, vánoční punč
pá 24.14.30 GH Pupp Tichá noc, svatá noc…, vánoční hudba,
koledy
so 25. 15.00 GH Pupp Sváteční koncert při svíčkách, hudba
F. Farkase, A. Rejchy, W.A. Mozarta, A. Dvořáka,
J. Offenbacha, J. Strausse, účinkuje: P. Charvát:
varhany, E. Charvátová: zpěv, Dechové kvinteto Prima
Vista (J. Kubricht, M. Petrová, M. Petr, M. Rothbauer,
A. Janoušek)
ne 26.15.00 GH Pupp, Bílé vánoce se swingovou hudbou, hraje
Steamboat Stompers Dixieland Band
21.00 Rotes Berlin Ruce v pohybu, Bratři v triku West point
DJ Bláža & DJ Boule drahyho hip-hopová party
út 28. 21.00 Rotes Berlin Show Between Santa and Grandpapa
Frost Holy Tribe koncertní premiéra znovuobnovené
karlovarské kultovní kapely Hhody hype, ale s novým
názvem, novým basistou
čt 30. 21.00 Rotes Berlin Rejdijou-hits lajv radiostars koncertní party
s pražskou kapelou členů skupin Tři Sestry a Lety mimo
pá 31.20.00 Rotes Berlin Silvestrofská kalba DJ D-resist & hosté
party na konec v režii deejaye Davea a jeho souputniků
so1.1. 15.00 GH Pupp, Slavnostní novoroční koncert, KSO
a sólisté pražských baletů, dirigent: M. Formáček
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče
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AKCE SUBJEKTŮ PODPOROVANÝCH MĚSTEM
MÍROVÝ KLUB JOHNA LENNONA
8. 12. 16.00 schody u Alžbětinných Lázní - vzpomínka na Johna
Lennona
8. 12 20.00 Rotes Berlin Večírek Mírového klubu Johna
Lennona SNÍH na schodišti + Osmá velmoc
koncertně pojaté vzpomínán

GALERIE DUHOVÁ PALETA
ZŠ a ZUŠ KarlovyVary, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131
Do 23. 12.
Malba a fotografie, Veronika Wimmerová
Do 23. 12.
Práce studentů, SOU keramické a sklářské
Karlovy Vary

GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, tel.: 353 224 387, fax 353 224 388
e-mail: info@galeriekvary.cz, www. galeriekvacry.cz
Otevírací doba: úterý až neděle 9.30 až 12. 00 a 13.00 až 17.00
Vždy první středu v měsíci vstup zdarma.
Svatopluk Klimeš: Stopy cest, výběr z autorské tvorby konceptuálního zaměření představující světelné objekty, kresby, fotografie
i obrazy
do 19. 12.
Vladimír Kafka: Slunce mluví, pražský autor
a jeho velkoformátové a barevně expresívní
malby z posledních let

HVĚZDÁRNA
K Letišti 144, tel.: 353 225772
hvezdarna.kv@email. cz, www.astropatrola.cz
1. až 22. 12.
každý pátek a sobota
26. až 30. 12. denně (zimní prázdniny)
18.30 O malé kometce, pozorování noční oblohy pro
děti od 5 do 9 let (je-li jasno a není silný vítr)
19.30 Na křídlech Pegasa, pozorování večerní oblohy
pro všechny zájemce od 10 do 99 let (je-li jasno
a není silný vítr)
On-line pozorování oblohy - http://astro.sci.muni.cz/live
On-line přenosy a zpracované snímky z astronomických pozorování nabízíme jako zajímavou technickou alternativu pozorování
zájemcům, za jasné oblohy a vhodných podmínek.
V průběhu zimních prázdnin 27. až 30. 12. pro děti od 8 do
14 let: Zimní astronomická expedice 2005
Mimořádné pozorování:
V případě optimálních podmínek a předpovídaného zjasnění
komety C/2004 Q2 (Macholz) budou zařazována do programu
hvězdárny mimořádná večerní pozorování zaměřená na tuto
kometu a další objekty. Jedná se hlavně o období, kdy není na
obloze Měsíc. Snímky této komety bude možno také sledovat
prostřednictvím webcastu.
Astronomické kroužky
dle věku a zkušeností dětí od 8 do 14ti let
v Domě dětí a mládeže Čankovská každé úterý od 16.30 a 18.00
Astronomický klub
pro starší a pokročilé na hvězdárně dle dohody na schůzkách
čtvrtek 18.00 hodin

RADIOKLUB
Sedlecká 5, Karlovy Vary, tel.: 777 953 420
Každé út 16.00 Klub pro dospělé
Každou st 16.00 až 18.00 Kroužek mládeže
Každý čt 16.00 až 18.00 Den techniky

KLUB PADEREWSKI
Lázeňská 5, tel.: 603 375 555, fax: 353 227 875,
e-mail: klubpaderewski@volny.cz
do 17. 12. Michal Smetánka: Keňa - Cesta k lidem, výstava
fotografií karlovarského cestovatele přiblíží lidi a bídu
současné Afriky

KRAJSKÁ KNIHOVNA
I. P. Pavlova 7, tel: 353 221 365, paciskova@knihovnakv.cz
Půjčovna pro dospělé
od 1. 12.
výstava Vánoce ve zvycích menšin žijících na
Karlovarsku

Oddělení pro děti a mládež
tel: 353 221 365 l. 21, kanovska@knihovnakv.cz
7. 12. 13.00 až 17.00 Dětská výtvarná dílna Vánoce, Vánoce,
přicházejí… - zdobíme, malujeme na Vánoce
Pobočka Čankovská
U Koupaliště 854, tel: 353 565 085, knihovna.cankov@tiscali.cz
2. 12. 15.00 Čteme si pro radost setkání s knihou (lidové
zvyky vánoční, vlastní tvorba, výstava obrázků
s vánoční tématikou)
16. 12. 15.00 Čteme si pro radost setkání s knihou (vánoční
besídka vlastní tvorby, pásmo: dramaturgie Petra
Kohútová)
Studijní oddělení
Lidická 40, tel: 363 224 034, bloudkova@knihovnakv.cz
7. 12. 16.30 Současná skotská literatura seminář pořádaný
ve spolupráci s Britskou radou

KRAJSKÉ MUZEUM
Nová louka 23, tel.: 353 226 252
Japonské panenky, výstava ze sbírek Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur

MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 226 252
otevřeno: st až ne 9.00 až 12. 00 a 13. 00 až 17.00
Z kočáru do kočáru, největší soukromá sbírka dětských kočárů
z let 1860 až 1960

REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, tel.: 353 236 605, 608 947 794
Od 7. 12.
Adventní kalendář akcí, každý den překvapení,
dárkové certifikáty masáží: balíčky pro radost,
zdraví, výhry
pozvánka na dětskou slavnost
12. 12. 17.00 před LS Thermal Rozsvícení adventní spirály
za doprovodu andělů a adventních písní si každý
rozsvítí svou svíčku ve spirále života
Změna programu vyhrazena
Sestavila Jitka Arnoldová,
odbor lázeňství, kultury a památkové péče

SPRÁVA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A
KOLONÁD
Vřídelní kolonáda, starý suterén
exkurzní trasa č. 1 jsou prostory severně od dnešní kolonády,
pod bývalými Obecními lázněmi, dnes mj. využívané k pokameňování suvenýrů, rovněž zde umístěna část regulačních vrtů, jakýchsi „hlídacích psů“ Vřídla
Podzemí chrámu sv. Máří Magdaleny
unikátní ukázku důmyslného založení monumentální barokní
stavby, Getsemanská zahrada, Golgota, Kostnice, Oltář Božího
hrobu a Geologická expozice, věnovaná vřídlovci
2. NP Vřídelní kolonády
3. exkurzní trasa trvalá expozice nejkrásnějších minerálů
Karlovarska, Krušných hor (Jáchymov, Horní Halže, Ahníkov a
řada jiných lokalit a Slavkovského lesa (Horní Slavkov, Krásno)
Vstupné 40 až 45 Kč, vstupenky distribuuje Infocentrum města
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SPORTOVNÍ AKCE PODPOROVANÉ MĚSTEM
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
ZŠ Růžový Vrch, kontakt 353 437 111
po až pá 15.00 až 19.00

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
ZŠ Konečná, Konečná 25, kontakt 353 564 119
Nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými
povrchy
tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské
hřiště
možnost zamluvit si termín
provoz: po až pá 13.00 až 21.00
so až ne, volné dny 9.00 až 21.00

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Golf Resort, Pražská 125, Olšová Vrata, kontakt 353 331 101
Po celou zimu (při dobrých sněhových podmínkách) jsou v areálu
golfového hřiště připraveny běžecké stopy.
LK Mattoni, kontakt 353 586 229
30. 12.
Zahajovací závod sezóny, Boží Dar Jahodová
Louka

JUDO
SKP Hvězda, Sládkova ul., Tuhnice (za autoservisem Kavka),
kontakt 353 567 408
Kursy sebeobrany, aikida
11. 12.
Vánoční turnaj, 4. kolo ligy Karlovarského kraje

KOŠÍKOVÁ

CVIČENÍ TJ SOKOL
tělocvična ZŠ Konečná 25
pondělí
18.00 až 19.00 cvičení starších žen, kontakt 721 782 293
19.00 až 20.00 aerobik žen a dorostenek, kontakt 721 782 293
úterý
18.30 až 20.00 tréninky volejbalu žen a mužů, kontakt 737 289 890
20.00 až 21.00 cvičení mužů a dorostenců, kontakt 723 637 650
středa
16.30 až 17.30 cvičení rodičů a dětí, kontakt 353 565 468
čtvrtek
18.00 až 19.00 cvičení starších žen, kontakt 353 224 793
19.00 až 20.00 aerobik žen a dorostenek, kontakt 721 782 293
20.00 až 21.00 cvičení mužů a dorostenců, kontakt 723 637 650
tělocvična SPgŠ, Lidická 40
pondělí
15.00 až 16.00 cvičení ml. žactva (6 až 10 let), kontakt 353 227 215
pátek
16.00 až 17.00 cvičení rodičů a dětí, kontakt 353 227 215 tělocvična ZŠ 1. máje 1
úterý
19.00 až 20.00 aerobik žen a dorostenek, kontakt 721 782 293

BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, kontakt 353 225 018
Extraliga st. dorostenky:
11. 12. 16.00 BK Loko - Ostrava
12. 12. 10.00 BK Loko - USK Praha
I. liga ženy:
18. 12. 18.00 BK Loko - Hradec Králové
Krajský přebor muži
18. 12. 20.00 BK Loko - Sokolov B
BK Thermia, tělocvična ZŠ Dvory, kontakt 353 226 061

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
Hnutí Skalp, Sládkova 3, kontakt 353 221 380, 602 962 410

SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ
SK Kontakt, kontakt 603 903 106

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
Extraliga:
5. 12. 17.30 HC Energie - HC Rabat Kladno
10. 12. 17.30 HC Energie - HC Chemopetrol Litvínov
26. 12. 17.30 HC Energie - HC Lasselsberger Plzeň
30. 12. 17.30 HC Energie - HC Moeller Pardubice

Sportovní klub městské policie - BUDO KLUB SÓTÓ
pořádá nábor dětí do oddílu karate
KDE? každé pondělí na ZŠ Truhlářská a středu na Městské policii
ČAS:
Po od 16.00 do 17.00 ZŠ Truhlářská Stará Role,
St od 16.00 do 17.00 Městská policie Karlovy Vary
Nábor je určen pro děti od 7 do 11ti let s maximálním počtem 14dětí
na tréninkovou jednotku.
Cvičení je zaměřeno na základní pohybové dovednosti, nápravné
cvičení páteře, strečink a gymnastiku.
Podrobnější informace dostanete u instruktora Miroslava Ponerta
na mob.: 728 360 316
nebo tel. 35 356 1000 od 22.00 do 22.30 hod.
Nedovolte svým dětem trávit volný čas na ulici!!!
SKMP podporuje program pro děti prevence proti kriminalitě.

ŠACHY
3. 12.
5. 12.
10. 12.
12. 12.
17. 12.
Změna

KŠ Tietz, hrací místnost Jaltská 7, 3. poschodí,
kontakt 777 740 223
8.00 klubový přebor A - dohrávky/předehrávky
10.00 krajská soutěž družstev I. třídy 4. kolo
18.00 klubový přebor A - dohrávky/předehrávky
10.00 krajský přebor družstev
18.00 klubový přebor A - dohrávky/předehrávky
programu vyhrazena
Sestavila Gabriela Hazuchová,
odbor školství a tělovýchovy

Pronájem bazénu
Domov mládeže, Lidická 38
Nabízí plavání v dopoledních i odpoledních hodinách
školám, organizacím a firmám.
Bližší informace:
tel. 353 224 488, 608 537 828

CENA MĚSTA PRO SPORTOVCE
Komise TvS při Radě města Karlovy Vary vyzývá všechny
sportovní subjekty k podání návrhů na vyhlášení nejlepšího
sportovce města v roce 2004 v těchto kategoriích:
žactvo: chlapci, dívky do 15 let
junioři: chlapci, dívky do 19 let
dospělí: muži, ženy
družstva: ženy, muži
Návrhy zasílejte na adresu:
Magistrát města Karlovy Vary, odbor školství, Moskevská 21,
360 01 Karlovy Vary
nejpozději do 31. ledna 2005.
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Nový altán v lázeňských lesích
Na malebné město Karlovy Vary
lze pohlížet z různých vyhlídek,
z kopců, a nebo ze skalních
výběžků. Letos oslavil významné
jubileum vyhlídkový altán Jelení
skok alias Maierův gloriet. Tato
výrazná dominanta stojí na skále
nad městem už 200 let.
Od letošního podzimu dělá
prastarému vyhlídkovému místu
společnost novotou svítící altán
Kristýna. Jeho zvláštností je
ukotvení na železobetonových
trnech, které zároveň stabilizují
skálu, na které je postaven.
Podstatná část skalní kupy,
„Tajemný kámen“, pak tvoří
součást altánu.
Dřevěná osmiúhelníková konstrukce byla postavena na půdorysu cca 4,8x4,8 m a natřena bíle.
Kužel střechy je v horní třetině
přerušený, aby zde proudění
vzduchu mohlo rozechvívat
zvonkohru.
Duchovní otec altánu je Ing. Milan
Špička, který se svou firmou
Baustav svůj nápad realizoval.
Záměr se zrodil na jaře roku 2002,
v říjnu loňského roku bylo získáno
stavební povolení a letos na jaře

stavba zahájena. Slavnostní
otevření proběhlo 14. října.
K dílu architekta Ing. Pavla Kliera
je nejsnazší přístup od restaurace
Jelení skok, dojdete sem i Kamzičí stezkou od cesty k Maierovu
glorietu.
Schody a lavice zde realizovaly
Lázeňské lesy Karlovy Vary
o letošních prázdninách.
K tomuto místu se váže zajímavá
pověst.
Pavel Reiser,
Lázeňské lesy KV

O krásné Kristýně
Na východním svahu nad městem
navštěvovali lidé po mnoho staletí
tajemný skalní výběžek. Pověst
říká, že u tohoto podivuhodného
kamene svého času stála i malá
lavička a na ní den co den sedávala dívka. Ta pak občas tiše promlouvala k tomuto tajuplnému
kameni. Nikdo ale nevěděl, a ani
netušil, proč sedává právě tady
a proč zde tráví celé dny. Všichni
si ji ale oblíbili pro její slušnost,
skromnost a trpělivost. Dokonce jí
k lavičce nosili i květiny.

Za nějaký čas, asi po roce, se na
Zámeckém vrchu objevil velmi
pohledný mladík, kterého tu do té
doby nikdo nikdy neviděl.
Mládenec hledal svoji ztracenou
lásku. Všem záhy došlo, že to byl
právě on, na koho dívka stále
čekala, když chodila ke skále
a o kom zde každý den snila.
Lavička v té době byla už opuštěná. Zůstaly zde pouze květiny a
také malý medailon. Zasněná

krásná tvář a pod ní jemně vyryté
jméno Kristýna.
Dívku ale ve městě už nikdo nikdy
nespatřil. Nikdo neví, zda se dávní
milenci přece jen nakonec sešli,
přesto se od těch časů okolí skály
nazývá Místo zamilovaných.
Podle pověsti se navíc traduje, že
každá žena, která kameni pošeptá své tajné přání a pak kámen
pohladí, bude navždy šťastná a do
roka se její přání vyplní.

Bazén v Alžbětiných Lázních se otevírá 19. 12.

Bazén Alžbětiných lázní 11. listopadu - jak ho návštěvníci neznají.
V neděli 19. prosince bude pro
veřejnost otevřen plavecký bazén
v Alžbětiných Lázních (Lázně V).
Na návštěvníky
čeká řada novinek
Po půlroční odstávce, která
proběhla od června do listopadu,

se budou moci návštěvníci
seznámit s výraznými kvalitativními změnami v nabídce relaxačních i plavacích služeb. Úroveň
zázemí potěší zejména dámské
návštěvnice a handicapované,
kteří mají nové šatny a sprchy.

Ženy se konečně dočkají nové
vlastní páry a sauny s kompletním
zázemím včetně odpočívárny.
Novinkou je dětské brouzdaliště
a zejména pak ojedinělý relaxační
bazén pro deset osob. Relaxační
bazén je atrakcí, kterou se nemůže pochlubit žádné podobné
zařízení v Karlových Varech
a blízkém okolí. Nabízí tři vodní
masážní lůžka a šest masážních
trysek v rozdílných výškách. Jsou
vhodné k automasáži problematických partií těla, zejména kolen,
kyčlí a beder. Je zde i chrlič pro
masáže ramen a zad a silný
protiproud k tréninku.
Celé zařízení je oddělené prosklenou stěnou od velkého bazénu
a je ho tudíž možné uzavřít.
Probíhat tu bude i výuka plavání
malých dětí, které se mohou již od
šesti měsíců seznamovat
s vodou.
V prostoru bazénu bude teplo
Zlepší se i úroveň příjmu a odbavování návštěvníků, které bude
automatizované. Díky nové
vzduchotechnice, která patří
k nejnákladnějším položkám celé
rekonstrukce, se zkvalitní i klima
u bazénu, teplota vzduchu bude
o 2 stupně vyšší než teplota vody.
Lázně přicházejí i s dalšími

novinkami, jako je rozšíření
provozní doby bazénu v ranních
hodinách, zatím zkušebně v úterý
a ve čtvrtek od 6. hodiny ranní.
Návštěvníkům bude k dispozici
zcela nový bar, z kterého bude
výhled prosklenou stěnou přímo
k bazénu.
Rekonstrukce stála 33 mil. Kč
Rekonstrukce bazénu včetně
jeho střechy představuje nemalou
investiční částku, necelých 33 mil.
Kč. Vedení lázní se však podařilo
složitou cestou na tuto akci zajistit
75 % částky z programu PHARE a
od Ministerstva pro místní rozvoj.
Zbytek financují samotné
Alžbětiny Lázně za výrazné
podpory města Karlovy Vary,
které jako majitel objektu pomohlo s úvěrem.
První týden plaveme zadarmo
A ta nejlepší informace nakonec.
V prvním týdnu provozu bude
plavání zdarma a o 1. a 2. svátku
vánočním za 50 %.
Vedení lázní chce touto cestou
poděkovat všem obyvatelům
okolních ulic za shovívavost
a trpělivost. Stavební práce byly
intenzivní a mnohdy probíhaly do
pozdních večerních hodin nebo
i nepřetržitě.
Haka
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Primátor Zdeněk Roubínek (US DEU) poděkoval sportovcům za
vzornou reprezentaci města. Triatonista Jan Kovalovski (druhý zleva)
se zúčastnil závodu Ironman na Havaji. Nohejbalisté Liaporu se stali
mistry světa. Vlevo prezident klubu V. Hlavatý. Zprava J. Kubát
(juniorský MS), K. Bláha, J. Dvořák, primátor Z. Roubínek a F. Veselý.

Magistrát města navštívil ministr financí Bohuslav Sobotka. V salonku
primátora proběhlo jednání, které se týkalo především vzájemného
vypořádání města Karlovy Vary a České republiky ve věci budovy
bývalého okresního úřadu. Ministr přislíbil prověření celé záležitosti na
ministerstvu, aby mohlo dojít k případnému vypořádání. Dalším
tématem byla i otázka privatizace hotelu Thermal.

V salonku primátora došlo opět po roce k setkání organizátorů
Mězinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka. V čele poroty i letos zasedl
slovenský pěvec Peter Dvorský.

Náměstek primátora Tomáš Hybner (ČSSD) předal
spolu se
zástupkyní společnosti SLOT GAME M. Azemovičovou šek pro lyžaře
TJ Slovan Karlovy Vary.

U závodiště ve Dvorech byla v letošním roce zastřešena ledová plocha
pro veřejné bruslení. Hodiny bruslení pro veřejnost najdete v rubrice
Sportovní akce podporované městem.

K diamantové svatbě, tedy šedesátce společně strávených let,
blahopřejeme manželům Marii a Oldřichovi Švihlíkovým.
Foto: Jakub Kaválek

