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Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

všem občanům přejí starostka města,
radní, zast pitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu.

z radnice
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami posledního čísla našeho letošního zpravodaje.
Prosinec je měsícem, ve kterém se zpravidla bilancuje uplynulý rok a připravujeme se na prožití nejhezčích svátků v roce, Vánoc.
Město by Vám chtělo i v letošním roce tyto chvíle zpříjemnit a navodit ten
příjemný vánoční čas. Snad tomu přispěje opět o něco rozšířená vánoční výzdoba na autobusovém nádraží spojená předvánočními, vánočními a novoročními kulturními zážitky, které se pro vás připravují a snad spadne i trochu
té bílé pokrývky, která neodmyslitelně k zimě patří.
Jsem velice ráda, že k nám letos opět přijede vánoční Coca Cola kamión.
V našem městě bude mít krátkou zastávku, ale i tak jsme moc rádi, že do našeho města znovu zavítá. Kamión přijede za znění známé písně ,,Vánoce jsou
tady …“ v pátek 7. prosince okolo 19:00 – 19.30 hodiny.
V sobotu 15. prosince budou připraveny opět v našem městě tradiční vánoční trhy s doprovodným programem. Město, jako již tradičně, bude mít na náměstí svůj vánoční stánek, ke kterému vás od 16:30 hodin co nejsrdečněji zveme. Se starostou města Arzberg a zastupiteli budeme podávat teplé nápoje,
polévku a popřejeme Vám krásné Vánoce.
Na středu 19. prosince bude pro Vás od 16. hodiny připraven Vánoční koncert v podání Michaely Noskové a jejích hostů v nádherných prostorách Pluhova domu.
Další akcí, kterou připravujeme je Novoroční setkání obyvatel na náměstí
s ohňostrojem, na který se můžete opět těšit 1. ledna 2013 v 19 hodin.
Na všechny zmíněné akce Vás jménem města co nejsrdečněji zvu, bližší informace o kulturních akcích a jejich programu naleznete na str. 9 tohoto
zpravodaje. Doufám, že se Vám budou líbit a přispějí svým dílem k vytvoření
příjemné vánoční a novoroční atmosféry, která neodmyslitelně patří k přelomu každého kalendářního roku.
Krásné Vánoce a nový rok plný splněných přání Vám přeje
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města

den se starostkou
se koná 17.12. od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady.

Město hospodaří
s přebytkem ﬁnancí
Města získávají převážnou část finančních prostředků ze sdílených
daní (daň z přidané hodnoty, daň
z příjmů fyzických a právnických
osob a daň z nemovitosti). Již několik posledních let trvá celosvětová ekonomická recese, která zanechává stopy na hospodaření zemí,
ale i měst. Nejinak je tomu v České
republice.
Naše město si i přes ekonomickou recesi vede finančně velmi dobře. Když byl tvořen rozpočet města
na rok 2012, bylo vycházeno z aktuální situace daňových příjmů (tj.
z roku 2011) a z ekonomických prognóz České národní banky a Ministerstva financí na rok 2012 (čísla se
trochu rozcházela, ale obě instituce
se shodovaly na očekávaném poklesu výkonu ekonomiky ČR, obecně
platí nižší výkon ekonomiky = nižší výtěžnost daní). Z těchto prognóz
bylo možno již zjistit, že nelze očekávat zvýšení daňových příjmů do
rozpočtů měst. A jaká je aktuální finanční situace města?
K datu 30.10.12 obdrželo město
na daňových příjmech téměř 41,5
mil. Kč což je 90,7 % očekávaných
příjmů. Průměr je tedy na měsíc
9%, a protože nám zbývají do konce
roku ještě 2 měsíce a pokud vše pů-

jde, jako doposud, mohly by být daňové příjmy něco nad 8 % nad očekáváním tedy cca 3 mil. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl
schválen zastupitelstvem města
20.11.12. Dle odhadů Ministerstva
financí ČR by měly, změnou zákona
o rozpočtovém určení daní, daňové
příjmy města být zvýšeny na částku
až 51,8 mil. Kč (tedy o cca 8 mil. Kč
oproti očekáváným daňovým příjmům v roce 2012), návrh rozpočtu
však počítá pouze s částkou cca 44
mil. Kč (v rozpočtu je uváděno 47,7
mil. Kč tato částka, však zahrnuje
cca 3,7 mil. Kč z místních poplatků
např. z odpadů).
Důvodem uvedení nižší částky
v rozpočtu je opět opatrnost a zodpovědnost, protože ekonomika stále
není v dobré kondici a může hrozit
snížení daňových příjmů především
na DPH (v letošním roce i přes zvýšení sazeb nedosahuje MF ČR očekávaných příjmů u této daně a lze
očekávat, že se tato situace bude
opakovat i v roce 2013). Případné
snížení daňových příjmů pak nebude mít negativních dopadů na rozpočet města. Město k 14. 11. 2012
hospodařilo s výrazným přebytkem na účtech přesahujícím 15
milionů korun.

Blahopřejeme
paní Miladě Joskové, která v listopadu oslavila 88. narozeniny.

provozní doba sběrného dvora
1.4. do 30.11. : Po až Pá: 7,00 – 17,00, každou sobotu 8,00 – 12,00
1.12. do 31.3.: Út a Čt: 7,00 – 17,00;
první sobota v měsíci 8,00 – 12,00

nepřehlédněte

BEZPLATNÁ DOPRAVA OBČANŮ
NA HŘBITOV OD 1. ZÁŘÍ 2012
KAŽDOU STŘEDU. ODJEZD V 10
HODIN Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ,
ZPĚT DLE DOMLUVY CESTUJÍCÍCH.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Kontakty na MěÚ

Město Horní Slavkov
Cena města Horní Slavkov
za rok 2012
ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno kandidáta/ky:…………………..………………………………………...............................................
Důvod:....................................................................................................................................................

www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout svého
kandidáta/ku na Cenu města Horní Slavkov za rok 2012. Rada města na svém
zasedání zvolí z navržených kandidátů letošního držitele.
Vítěz převezme cenu na Reprezentačním plese města Horní Slavkov 19. ledna 2013.
Anketní lístky vhoďte do hlasovací truhly na recepci Městského úřadu v Horním
Slavkově. Anketní lístky lze odevzdávat do 10. prosince 2012.

z usnesení zastupitelstva a rady
 Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok
Do projektu jsou zahrnuta všechna odběrná místa
2013, rozpočet naleznete na stránkách města a neob- města včetně příspěvkových organizací.
sahuje plánované investice. O investicích bude rozhodováno na dalším zasedání ZM dle výsledku přebytku Byla vydána nová obecně závazná vyhláška města stanovující místní poplatek za komunální odpad.
finančních prostředků na účtech města.
Bližší údaje uvedeme ve zpravodaji č. 1/2013.
Byla schválena Dohoda o společném postupu při
dodávce energií se 14 okolními městy. Cílem této doUsnesení rady a zastupitelstva naleznete na webohody je soutěž na získání nižší ceny elektrické energie vých stránkách města v sekci radnice- usnesení zastupro rok 2013.
pitelstva a rady.

Důležité kontakty
le Krajského úřadu Karlovarského kraje:
353 502 502

sobota, neděle, svátky: 9.00 - 14.00 h.

PORUCHOVÉ LINKY

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v celém Karlovarském kraji,
včetně rozpisu služeb stomatologických
pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čís-

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. patro): 352 520 195
všední den: 16.00 - 21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00 - 19.00 h.

Poruchy osvětlení ve městě:
602 110 503

Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon E, 3. patro): 352 520 430
všední den: 16.00 - 21.00 h
sobota, neděle, svátky: 9.00 - 21.00 h.

Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:
774 559 222 nebo 774 559 868

Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 195

Poruchová služba tepelného hospodářství: 724 606 870

Poruchová linka plyn RWE:
1239
Poruchová linka ČEZ:
840 850 860

Recepce (ústředna) 352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz
Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
jana.vildumetzova@muhslavkov.cz
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@muhslavkov.cz
352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starostky a tajemníka 352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro
monika.volfova@muhslavkov.cz
352 350 680
602 110 499
Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
hana.gregorova@muhslavkov.cz
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.destefanisova@muhslavkov.cz
352 350 661
602 284 661
Ivana Kowaliková
pověřená zastupováním vedoucího
finančního odboru
2. patro
ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
352 350 676
602 284 661

Nepřehlédněte
Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní
spojení.
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školství
ZŠ Nádražní informuje
Halloweenská noc

říka odvahy všichni statečně splnili.
Pomalu se blížila půlnoc a s ní spojeDne 24. 10. 2012 se u nás na 1. ZŠ ný lampionový průvod vedoucí kolem
v Horním Slavkově uskutečnila Hal- kostela. Zde nás čekalo velice milé překvapení v podobě krásných strašidel,
loweenská noc.

ZŠ Školní informuje
Chystáte se k zápisu? Zveme vás na návštČvu.

=ââNROQt QDVtGOLãWL ]YHYãHFKQ\SĜHGãNROQt
GČWLDMHMLFKURGLþHQD…

Den otevĜených dveĜí
ve þtvrtek 13. 12.
od 16 do 18 hodin.
3ĜLSUDYLOLMVPHSURYiVLQIRUPDFHRYêXFH
i o ]iSLVX YêVWDYX XþHEQLF SRPĤFHN
žákovských portfolií, …

Projekt Albert s volbou povolání

Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 30 dětí. Počátkem října jsme začali s přípravami na Halloween. Děti se
rozdělily do skupinek a každá skupinka
dostala svůj úkol.
Když konečně nadešel 24. říjen,
všichni jsme se sešli v družině převlečeni ve strašidelných maskách. Na úvod
nás paní vychovatelky přivítaly a seznámily s nadcházejícím programem.
První, co nás čekalo, byly dětmi přichystané básničky na téma Halloween,
poté následovaly hry a diskotéka. Pak
až přišel na řadu vytoužený Bobřík odvahy, ten letos vedl kolem hřiště nad
školou. Děti byly odvážné a většina se
nebála, ale našly se i vyjimky, kterým
ukápla nějaká ta slzička. I přesto Bob-

která na nás čekala u fary.
Když jsme se vrátili zpět do družiny, menší děti už byly unavené, a tak
šly spát, a ty větší, které spánek ještě nezmohl, koukaly na strašidelné filmy a povídaly si. Bohužel, všechno má
svůj konec a tak i tomu letošnímu Helloweenu zazvonil zvonec. A tak bychom na závěr chtěli poděkovat rodině
Matouškových za nádherné překvapení u kostela, všem rodičům za připravené občerstvení a samozřejmě vychovatelkám Renatě Bernardové a Kateřině Trojanové za opět krásně zorganizovaný Halloween.
Všichni se už moc těšíme na to, že se
tu za rok znovu sejdeme.
Mgr. Karel Bernard, ředitel školy

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, naše škola je realizátorem projektu Albert. Jedním
z jeho cílů je seznámit žáky s různými technickými obory, kterým by
se v budoucnu mohli věnovat. Proto s nimi navštěvujeme mnohé známé podniky, kde se žáci mohou se-

známit s různými technickými a řemeslnými profesemi. Přinášíme fotografie z prvních exkurzí (Škoda
Auto Mladá Boleslav a Letiště Václava Havla v Praze), které jsou hrazeny z grantového projektu financovaného z prostředků EU a státního
rozpočtu České republiky.
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Hurá na Školičku bruslení
Dne 8. listopadu se pro žáčky naší mateřské školy „Duhová kulička“ otevřela „Školička bruslení“. Od samého rána se šatna ve školce plnila velkými
sportovními taškami. Chrániče, přilby, brusle, rukavice, nepromokavé oblečení… To vše musíme mít s sebou.
V 8.00 hodin pro nás přijel autobus. Nasednout – odjíždíme! Kam? No
přece do Mariánských Lázní na zimní stadion. Tam na nás čeká velká, hladká ledová plocha a páni trenéři, kteří se nám budou věnovat. Budou nás učit
bruslit a zahrají si s námi spoustu závodních her.

DDM a Školní družina
informuje o činnosti
budou Staré pověsti české.

Okénko do

DDM

Dne 15. 12. 2012 Bude
v DDM turnaj ve stolním tenise pro děti do 16let. Od 8:00 8:30 bude probíhat prezentace a poté začne samotný turnaj. Na všechny se těší vedoucí zájmového kroužku, paní
Jana Šafratová.

Poděkování za dary

Pravda je, že první pokusy na bruslích nevypadají zrovna esteticky a někdy i trochu bolí. Někteří z nás více leží než bruslí. Nicméně proto jsme se do
„Školičky bruslení“ přihlásili, abychom se něco naučili.
Po malé přestávce na teplý čaj s chutí a odvahou pokračujeme. Někteří
a unavení se převlékáme v teplé šatně. Těšíme se do školky na oběd a do postýlky. Však už na nás pan řidič venku čeká. Pomůže nám s velkými zavazadly a jedeme domů. A co dál? No přece za týden opět jedeme.
Bruslení se všem moc líbilo. Užili jsme si plno legrace a udělali něco pro
své zdraví. Za to, že můžeme jezdit do „Školičky bruslení“, děkujeme rodičům a také sponzorům, kteří přispěli na zaplacení dopravy autobusem finančním darem. Zajímá Vás, kteří sponzoři nám přispěli? Podívejte se na
naše www stránky, kde jsou všichni vypsaní - www.mssportovi.estranky.cz

ZŠp a ZŠs informuje

Schodoběh Drakiáda

V říjnu jsme se zúčastnili krajského kola soutěže „Schodoběh 2012“,
které se konalo v Karlových Varech
za účasti téměř všech Základních
škol praktických.
Naši žáci si vedli v Karlových Varech skvěle. Získali jsme 1. místo v kategorii mladší žákyně. Nejúspěšnější žákyní byla Petra Slepčíková z 5. ročníku. Všem zúčastněním
žákům děkujeme za vzornou reprezentaci. Mgr. Naděžda Houšková

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Dne 22. 10. se v ZŠ praktické a ZŠ
speciální konal projektový den věnovaný podzimním radovánkám – například
drakům. Smíšené týmy děti z celé školy
měly možnost na osmi stanovištích plnit
různé praktické a vědomostní úkoly zaměřené na podzimní tématiku.
Dopoledne jsme všichni vyrazili na Větrnou louku, kde probíhala přehlídka vy-

robených draků a jejich pouštění. Akce
se všem velice líbila. V prosinci plánujeme další projektový den zaměřený na Vánoce.
Mgr. Lenka Prokopičová

Dne 5. 1. 2013 proběhne
v DDM „Novoroční turnaj ve
Jak jsme již zmínili v minu- stolním tenise“, tentokrát
lém čísle zpravodaje, v průbě- v kategorii „dospělí“. Zápis
hu letních prázdnin proběhla na turnaj začíná v 8:00.
v DDM a ŠD rekonstrukce sociálního zázemí a spolu s ní
Na dobu letních prázdnin přidošlo k vybudování dvou no- pravujeme tradiční tábor na
vých kluboven (keramika s vý- Sv. Štěpánu, který se uskutvarnou a kuchyňka).
teční od 28. 7. - 7. 8. 2013.
Dnes bychom chtěli podě- Moto tábora je „Pohádková
kovat organizacím i fyzickým olympiáda aneb Z pohádky do
osobám, které nám svými pohádky“.
dary umožnily zařídit klubovnu kuchyňky, a to konkrétně
Začátkem července připraŠlégr s.r.o., Petra Gold, Len- vujeme výjezd do středomořka Šnajdaufová, Alexandr Te- ského střediska Ugljan.
rek a Zlatníctví Josef Jelínek.
D. Pikusová
Ještě jednou moc děkujeme
Střípky z družiny
a zároveň se těšíme, že čtenáři zpravodaje navštíví naše
Nový školní rok začal a my
prostory.
jsme v družině přivítali spousNové zájmové kroužky
tu nových dětí – prvňáčků.
Podzimní čas trávíme pozoPřiběhněte k nám pro při- rováním změn v přírodě. Zbarhlášky na tyto nové kroužky! vené listí se snažíme malovat
„Gymnastika“ pod vedením i kreslit, vyrobili jsme si z lisslečny Lucie Hakelové (každé tí dráčky, spoustu spadaného
úterý od 15:30 - 17:30 v tělo- listí jsme shrabali na zahradě.
Už jsme dokonce postavili
cvičně ZŠp a ZŠs).
V pondělí od 15:00 - 16:00 ze sněhu sněhuláky a zkusili
začíná „Hudební a Párty hry“ tvořit ze sněhových stop růzpod vedením pana Ondřeje né obrázky.
S dětmi z družiny při ZákladČavojského.
V pátek od 14:00 - 15:00 ní škole v Nádražní ulici jsme
začíná kroužek „Vyzkoušíme se utkali ve fotbalovém zápavšechno“ pod vedením ředi- se. Sice jsme byli poraženi, ale
telky DDM a ŠD paní Martiny těšíme se, že při dalších soubojích vyhrajeme – připravujeMalečíkové.
me závody na sněhu.
Plánované akce
Nacvičujeme písničky a básničky pro čerta,anděla a MikuVe dnech 23. 11. - 24. 11. láše a začali jsme s výrobou
2012 proběhne v DDM již vánočních přáníček.
třetí přespávání. Tématem
E. Činčurová
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Investiční akce v našem městě roku 2012
OPRAVA KOMUNIKACE A INSTALACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V LOKALITĚ SVATOPLUK
V měsíci červnu a červenci letošního roku byla provedena souvislá oprava místní komunikace a zbudováno
nové veřejné osvětlení z Kounice do
lokality Na Svatopluku. Celkové náklady na realizaci díla byly 1,395 milionu korun, prostředky byly získány
z programu rozvoje venkova, osa IV.,
leader z prostředků poskytnutých prostřednictvím MAS Sokolovsko a z rozpočtu města.

nické služby Horní Slavkov, s.r.o. Realizována byla zatím první část opravy, druhá by mohla být provedena
v roce následujícím.
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ DDM A ŠKOLNÍ
DRUŽINY V 1. A 3. NADZEMNÍM
PODLAŽÍ OBJEKTU č. p. 662
V době letních prázdnin jsme provedli nákladem 620 tisíc korun rekonstrukci dvou sociálních zařízení a keramické dílny v objektu Školní družiny a DDM.

Kostel Horní Slavkov - 14. květen 2012.
KOSTEL SV. JIŘÍ
V letošním roce pokračovaly práce
na výměně střešní břidlicové krytiny
na kostele sv. Jiří, konkrétně byla provedena výměna na střeše nad presbytářem kostela. Pro příští rok je naplánována poslední fáze celkové výměny
krytiny a to nad přístavkem a sakristií.
Polovina finančních prostředků na
tuto akci byla získána z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a druhá polovina byla vyčleněna z rozpočtu města.

generace MPR a MPZ vypsaného Ministerstvem kultury ČR.

PARKOVACÍ PLOCHY
- II. ETAPA SÍDLIŠTĚ
Mezi bytovými domy v bloku č. p.
670 - 674 v ulici Dlouhá a Poštovní
byly v letošním roce realizovány nové
parkovací plochy a komunikace ze
zámkových dlažeb. V této době ještě
probíhají dokončovací práce na ploše
u č. p. 674.
Vybudováno bylo také nové veřejné
osvětlení kolem celého bloku a zrušePLUHŮV DŮM č. p. 479
ny původní asfaltové plochy za objekV Pluhově domě byla v letošním roce ty. V souvislosti s umístěním nových
provedena poslední fáze pokládky ploch byla také provedeny přeložka tespeciálních ručně vyráběných cihel- lefonní sítě.
ných tzv. Nebuželských dlažeb a poCelkové náklady této etapy stavkračovali jsme v opravování omítek by dosahují 4,9 milionu korun a jsou
a nanášení speciálně probarvovaných plně hrazeny z prostředků Města. Temaleb v místnostech, kde nám to je- rénní úpravy celého staveniště budou
jich stav dokončení umožnil.
dokončeny v roce 2013 spolu s novým
Na tyto práce byla získána část fi- chodníkem jak po straně ulice Poštovnančních prostředků z Programu re- ní tak Dlouhá.

Družina a DDM - sociální zařízení před.

Družina a DDM - sociální zařízení po.

Svatopluk - komunikace před opravou (menší snímek) a po.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

OPRAVA CHODNÍKU U RODINNÝCH DOMŮ NA KOUNICI
Celkovým nákladem 175 tis byla
provedena souvislá oprava chodníku
u řadových domů před bývalým závodem Stasis, práce provedly naše Tech-

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU
ŠKOLNÍ DRUŽINY A DDM č. p.
662
Za 156 tisíc byl v říjnu odstraněn havarijní stav střechy objetu domu dětí
a mládeže.
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Investiční akce v našem městě roku 2012
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ
HAVÁRIE VODOVODU V 1. A 2.
NADZEMNÍM PODLAŽÍ OBJEKTU Č. 3 MŠ7 č. p. 713
Po havárii vnitřního vodu v objektu
Mateřské školy ve Sportovní ulici do-

šlo nejen k poškození podlah ve třídách a na chodbě ale i k zatečení do
prostor stávajících sociálních zařízení. Město Horní Slavkov tedy z vlastních prostředků vyčlenilo částku 420
tisíc korun a provedlo prostřednictvím vybraného dodavatele kompletní

rekonstrukci zázemí.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO – VÝMĚNA OKEN
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu
padesát let starých oken a dveří v objektu MěKS byla provedena výměna oken v celé přední části přízemí
a v knihovně, výměny se také dočkaly
boční vstupní dveře do tanečního sálu.
Všechny použité výplně již mají nízké tepelné ztráty což se projeví zejména úsporou nákladů na vytápění objektu. Náklady na tuto opravu činily
720 tisíc korun.
SOUVISLÁ OPRAVA MÍSTNÍ
KOMUNIKACE V OSADĚ LEŽNICE
V osadě Ležnice byl proveden nový
asfaltový kryt komunikace od kapličky k trati v délce cca 180 m za 538 tisíc korun

MěKS - výměna oken a dveří po výměně

OPRAVY DALŠÍCH MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

Chodník u rodinných domů
Kounice - před a po.
V průběhu roku také byla provedena lokální oprava místní komunikace v úseku od koupaliště do osady Třídomí za 400 tisíc, úseku od křižovat
s komunikací Krásno-Háje k bývalému areálu Stannum za 50 tisíc korun
a další lokální opravy na území města
v celkové hodnotě 400 tisíc korun.

Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ, ul. Sportovní - před.

Parkovací plochy Poštovní ulice - stav před a po rekonstrukci

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ, ul. Sportovní - po.
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kulturní kalendář na měsíc prosinec
kino promítá
pátek 7. prosince

17.00 a 19.30

L OL
- USA, komedie, romantický, cz dabing, 97 minut

Ve světě, stále více propojeném Facebookem,
YouTubem, Twitterem a iTunes, prožívá Lola
(Miley Cyrus) a její přátelé středoškolské románky, přátelství i první zklamání. Zároveň se
snaží vyhýbat svým někdy až příliš autoritativním a technologicky negramotným rodičům.
Snímek LOL je autentickým příběhem, který perfektně zachycuje současnou teenagerskou
realitu zachycenou velmi zábavnými a upřímnými situacemi ze života matky Anne (Demi Moore) a její dcery. Lola a její přátelé žijí ve světě, který propojuje iTunes, YouTube a Facebook, a zásadně na ně nemají vliv autoritativní rodiče...

VÁNOČNÍ COCA-COLA
KAMION
PŘIJEDE DO NAŠEHO MĚSTA
V PÁTEK 7. PROSINCE 2012
MEZI 19:00-19:30 HOD.
V LETOŠNÍM ROCE MÁ V NAŠEM MĚSTĚ
POUZE ZASTÁVKU.
PŘIJĎTE NAČERPAT PŘEDVÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU.
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VÁNOýNÍ KONCERT
STěEDA 19. 12. 2012
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DISKOTÉKA
Předsilvestrovská diskotéka - DJ Jiří Němec
29. 12.2012 od 20.00 – 3.00 hod.
Vstupné 50,- Kč. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v knihovně a muzeu MKS
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VÝSTAVA
MěKS vás srdečně zve na výstavu prací dětí
místních škol a školek na téma „Vánoční dekorace“, která probíhá v muzeu od 12. do 16. 12.
Zde můžete výrobky hodnotit a ti nejlepší budou
odměněni.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne dne
19. 12. od 15.30 hodin v muzeu.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Dne 19.1.2013 se od 20.00 hodin uskuteční
XI. Reprezentační ples města.
Vstupenky bude možné zakoupit v MěKS
a v recepci MěÚ od 10.12.12.

vánoční a předvánoční mše
Program bohoslužeb farnosti Loket v adventu a o Vánocích:
ADVENT
1. neděle adventní
- žehnání adventních věnců
14.00 Horní Slavkov
2. neděle adventní
14.00 Horní Slavkov
3. neděle adventní
14.00 Horní Slavkov
4. neděle adventní
14.00 Horní Slavkov
DOBA VÁNOČNÍ
úterý 25. 12.
Slavnost Narození Páně
Hod Boží vánoční
00.00 Ležnice
14.00 Horní Slavkov
neděle 30. 12.
Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
14.00 Horní Slavkov

Čas: 15.00 hodin - testování IQ Mensy ČR
osob starších 14-ti let (osoby do 15-ti let věku
musí mít souhlas zákonných zástupců), cena za
testování činí 290,- Kč.
16.00-18.00 hodin ukázka deskových her, vysvětlení pravidel, pomoc při výběru hry pro věkovou kategorii
V rámci dne otevřených dveří Vám rádi poradíme, jakou deskovou hru koupit, tak aby splnila vaše očekávání.
Bližší informace: Petr Čavojský tel 724 046
888, www.mensa.cz

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní
Slavkov/Loket Vás srdečně zve na
pravou vánoční atmosféru

18.12.2012
19:00 hodin
rytířský sál hradu
Loket
vstupné: 100,-Kč

úterý 1. 1.
Slavnost Matky Boží Panny Marie

vstupenky jsou k dispozici :
v ZUŠ Loket u p.Zapfa (rezervace na tel.
608 902 589)
v ZUŠ Horní Slavkov u pí.Čedíkové
(rezervace na tel. 737 738 418)
v Městské knihovně Loket během
otevírací doby od 19.11.2012.
před koncertem od 18:00 hodin v
rytířském sále hradu Loket.

ostatní informace

Jakub Jan Ryba
UČINKUJÍ
Soprán - Zuzana Kolá ř ová
Alt - Kateř ina Nosková
Tenor - Jan Zapf
Bass - Jaroslav Hlavsa

Od 1. 12. 2012 se mění otevírací doba
kavárny a muzea následovně:
Kavárna
Nová otevírací doba

Karlovarský p ěvecký sbor
Pěvecký sbor "Jen Tak"
Sokolov
pěvecký sbor CUBITUS
malý komorní orchestr

WŽŶĚĢůş

koncert je uveden
pod taktovkou
sbormistryně
Andrey Plaché

14.00 Horní Slavkov
neděle 6. 1.
Slavnost Zjevení Páně

připravujeme

10.00 Loket
14.00 Horní Slavkov
15.00 Krásno

úterý 8. 1.
Svátek Křtu Páně

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

ƚǀƌƚĞŬ

9.00 – 20.00

WĄƚĞŬ

9.00 – 23.00

Sobota

9.00 – 11.00 14.00 – 19.00

EĞĚĢůĞ

9.00 – 11.00 14.00 – 19.00

WŽŶĚĢůş
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^ƚƎĞĚĂ

13.00 – 16.00

ƚǀƌƚĞŬ

13.00 – 16.00

WĄƚĞŬ

13.00 – 16.00

^ŽďŽƚĂ

10.00 – 12.00 12.30 – 17.00

EĞĚĢůĞ

10.00 – 12.00 12.30 – 17.00

NOVOROýNÍ SETKÁNÍ
A NOVOROýNÍ OHĕOSTROJ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MENSA ČR
a Klub deskových her
pořádají 14.12.2012
Den otevřených dveří.
Místo: ZŠ praktická (vchod
od parčíku)

9.00 – 20.00
9.00 – 20.00

EŽǀĄŽƚĞǀşƌĂĐşĚŽďĂƉůĂƚŶĄĚŽϭϱ͘ϰ͘ϮϬϭ3

14.00 Horní Slavkov

ostatní akce

Úterý
^ƚƎĞĚĂ

Muzeum
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ZÁVĚR DOBY VÁNOČNÍ

9.00 – 20.00

Informace o uzavření MKS Horní Slavkov:
Ve dnech od 27.12.2012 do 1.1.2013 bude
MěKS uzavřeno. Diskotéka 29. 12. proběhne.

kulturní kontakty
ÚTERÝ 01. 01. 2013
N
N
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MċċSSTTÍÍ,, 1199..0000 H
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Městské kulturní středisko - www.mkshs.cz;
Základní umělecká škola - www.zushslavkov.
webnode.cz
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Město aktualizovalo plán zimní údržby
Po praktických zkušenostech
z předchozích zimních období rozhodla rada města o aktualizaci Plánu zimní údržby. Zimním obdobím
je doba od 1.11. - 31.3. Přestože je
město připraveno zdolávat nástrahy tohoto ročního období, zřejmě se
nevyhneme situacím, které nám přinesou komplikace při jejich zdolávání, především v situacích značně
vysokého spadu sněhových srážek
či plošného náledí.
Město má v souladu se zákonem
o pozemních komunikacích vypracován Plán zimní údržby. Zimní
údržbou se podle uvedeného právního předpisu rozumí zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy za zimních situací ve sjízdnosti
a ve schůdnosti komunikací. Zmírnění a tedy údržba komunikace se
provádí dle zmiňovaného Plánu.
Ten stanovuje kromě časové lhů-

ty pro zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti komunikace také rozděluje komunikace do tří kategorií:
V I. kategorii jsou zahrnuty komunikace s hromadnou veřejnou
a linkovou osobní dopravou, příjezdové komunikace ke zdravotnickým
zařízením a další významné místní
komunikace.
Se zmírněním následků povětrnostních vlivů se započne nejdéle do
4 hodin po spadu sněhu. Při stálém
sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Sem patří např. ul. Dlouhá,
Bezejmenná, Ležnická.
Ve II. kategorii jsou zařazeny komunikace nezařazené v I. kategorii,
které jsou důležitými obslužnými
místními komunikacemi. Se zmírněním následků povětrnostních vlivů se započne nejdéle do 12 hodin
po spadu sněhu. Při stálém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.

Sem patří např. ul. Školní, Poštovní, U Lesopraku.
Ve III. kategorii jsou zařazeny
zbývající komunikace. Se zmírněním následků se započne nejdéle do
48 hodin po spadu sněhu po zabezpečení komunikací zařazených v I.
a II. kategorii. Sem náleží např. ul.
Horní a Dolní Příkopy, Hluboká.
U všech kategorií platí, že se odklízí sníh dosahující výšky min. 5 cm.
V případě mimořádných situací, tj.
v případě dlouhodobého nepřetržitého sněžení, při spadu vrstvy sněhu
přesahujících 25 cm v krátkém časovém úseku nejsou schopny Technické služby ani pracující v rámci
režimu veřejné služby a veřejně prospěšných prací zajistit zmírnění závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a v jejich
schůdnosti.

Pro tyto situace Plán nově řeší vyhlašování kalamity a postup při její
zdolávání.
Bohužel umístění města v CHKO
Slavkovský les neumožňuje běžně používat prostředky pro chemickou údržbu komunikací (viz zákon
o ochraně přírody a krajiny). Použití chemického posypu musí být minimalizováno, a to pouze pro případy výskytu kalamitních situací, kdy
aplikace inertního posypu selhává.
I přes sebelepší snahu nelze zajistit schůdnost komunikací v takové
míře, jakou známe v mimozimním
období, proto všechny nabádáme
k maximální opatrnosti a přizpůsobení jízdy, chůze, zdravotního stavu a obuvi aktuálnímu stavu komunikace.
Více informací k zimní údržbě
naleznete na stránkách města www.muhslavkov.cz

Skvělý úspěch střelců na mezinárodní soutěži v Chebu
Dne 20. října se v Chebu konal 21.
ročník prestižní mezinárodní střelecké soutěže Zlatý lev, a to za účasti 110
tříčlenných družstev (!), střelců ozbrojených složek, sportovních klubů a firem z několika zemí Evropy ve
střelbě z velkorážné pistole a samopalu vzor 58.
Obrovský úspěch se povedl střelcům
našeho města, když ve své kategorii
zvítězilo družstvo ve složení Pavel Žiaček, Petr Krčka a Petr Radkov a na 2.
místě družstvo SOU - Petr Čavojský,

Jan Kuttner a Eva Polívková. Z celkového počtu 330 soutěžících v absolutním pořadí v součtu obou zbraní vyhrál kategorii mužů Petr Krčka, který
s hodnotnými cenami získal i zvláštní cenu od České zbrojovky, na 2. místě se umístil Jan Kuttner a na 3. místě Pavel Žiaček. Kategorii žen celkově
vyhrála Eva Polívková.
Veliký úspěch střelců jednoho města, kteří obsadili přední místa v takto
obsazené soutěži, je vyjímečný a zřejmě neopakovatelný. Eva Polívková

Jak se rodí tradice aneb blíží se 30. ročník turnaje
Letos 25. 12. proběhne již 30.
ročník Vánočního turnaje ve futsalu - v tělocvičně Základní školy Nádražní ulice.
V roce 1983 hrála parta neregistrovaných fotbalistů kopanou
za ŽOS Horní Slavkov, zúčastnila se různých turnajů v kopané na
velkém hřišti se střídavými úspěchy. Kopaná se hrála venku od jara
do podzimu. Jelikož nám fotbal
od podzimu do jara chyběl, navrhl někdo, že bychom mohli chodit
hrát do tělocvičny. A tak se začala
dvakrát týdně hrát sálová kopaná.

Naše skupina hrála rovněž malou
kopanou, kdy v rámci okresu obsazovala vždy přední místa.
V roce 1983 v prosinci jsme se
poprvé sešli k Vánočnímu turnaji.
Hráli jsme mezi sebou. Po turnaji jsme si uvařili v pronajaté školní
jídelně guláš a poseděli. Další roky
jsme pak pozvali na Vánoční turnaj
i ostatní družstva v Horním Slavkově. Jediná změna, která nastala, je, že není guláš, ale fantastická
pečená kolena od šéfkuchaře, pana
Lišky. Od roku 1983 do roku 1987
jsme výsledky neevidovali. Od roku

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

1988 už jsou výsledky pravidelně
zaznamenány a založeny. Takže již
po 30 let vždy 25. 12. probíhá Vánoční turnaj ve fotbalu, za účasti 10 družstev ve dvou skupinách.
Dlouholetá je rovněž spolupráce
s panem Jiřím Kosmákem a dalšími sponzory (v poslední době p. G.
Žaludko).
Chtěl bych připomenout některá jména těch, kteří začínali. Pokud
na někoho zapomenu, tak se hluboce omlouvám, a přesto vás všechny
zvu, aby jste se přišli podívat, či si
jen na krátkou chvilku kopnout.

Bývalí hráči: Miroslav Pivoda, Ladislav Okál, Jaroslav Pechr, Karel
Beníček, Ladislav Martinček, Zdeněk Zázrivec, Michal Kimák, Dušan Dvořák, Jiří Mojžíš, Josef a Ota
Kubíkovi, Roman Fišer, Jiří Hanák,
Karel Bernard, Luboš Latta, Miroslav Pliska, Jaroslav Konečný.
Pozvané týmy na 30. ročník „Vánočního turnaje - Bernard Cup
2012“: Vtípil – ŽOS (loňský vítěz), Rakeťáci, Bernard team, Janeček team, Kuchta team, Beverli team, Kubík team, Oldy team,
Crazy team a FC-WC team
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HLOUBKY 88
 PLASTOVÁ OKNA
A DVEŘE – HLINÍKOVÉ
A DŘEVĚNÉ
 VENKOVNÍ ROLETY
 GARÁŽOVÁ VRATA
 ŽALUZIE, LÁTKOVÉ ROLETY,
SÍTĚ PROTI HMYZU – ZA
BEZKONKURENČNÍ CENY!!!
www.variowin.cz

VARIOWIN s.r.o.
Boženy Němcové 1766
(naproti Komerční bance)
356 01 Sokolov
mobil: 739 527 700-3
tel., fax: 352 605 761
e-mail.: info@variowin.cz

otevřeno: po-čt 7:30-16:30 hod., pá 7:30-14:30 hod.
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ČALNAV

BYDLENÍČKO

U IRMY

Akciová společnost ŽURNÁL MEDIA a.s.
hledá do svého týmu pro nově vznikající
Ústav reklamní fotografie, designu a grafiky
v Karlových Varech mladé:

opravy
čalouněného nábytku,
dopravních prostředků
a starožitností.
Pískování skla,
čalouněné hračky
a dárkové zboží.

zve k nákupu
bytových doplňků.
Přijímáme oděvy
k opravám.

GRAFIKY | KREATIVCE | FOTOGRAFY

Horní Slavkov

(Objekt bý valé lékárny)

(bývalá lékárna)

HORNÍ SLAVKOV

CHEB

KARLOVY VARY

PRAHA

Vhodné jako praxe pro studenty zmíněných oborů,
kteří u nás mohou po škole najít trvalé pracovní uplatnění.
V případě zájmu pošlete životopis a ukázky své tvorby
na email: kalabova@zurnalmedia.cz

váš rádce
ve světě
reklamy
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445
w w w . z u r n a l m e d i a . c z
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