Slavkovský
zpravodaj

pf

2012

1

2012

úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami lednového Slavkovského zpravodaje. Shodně jako v předešlých letech bych krátce zrekapitulovala události uplynulého roku.
I v loňském roce jsme pokračovali v realizaci akcí, které přispěly, a v budoucnu dál budou přispívat, ke zkvalitnění
podmínek života ve městě. Realizovali jsme několik významných investičních projektů. K těm nejvýznamnějším určitě patří zateplení základní školy ve Školní ulici, zateplení mateřské školy ve Sportovní ulici a revitalizace náměstí Republiky. Jednalo se o jedny z finančně a organizačně
nejnáročnějších akcí posledních let.
Každý rok přináší nějaké těžkosti, ten loňský byl obzvláště náročný.
Jistě jsme všichni zaznamenali zpomalení růstu české ekonomiky, jehož
důsledky se nevyhnuly ani našemu městu a jeho občanům. Město v důsledku tohoto zpomalení hospodářského růstu především v druhé polovině roku zaznamenalo výrazný propad daňových příjmů, které získáváme
od státu prostřednictvím výběru daní. I přes tuto nikým neočekávanou
skutečnost si město zachovalo dostatek finančních prostředků na plnění svých povinností vůči svým občanům a na svůj další rozvoj. Vzhledem
k hospodářským prognózám nelze v roce 2012 bohužel očekávat zřejmě
výrazně pozitivní obrat, i proto se město snažilo získat pro vás nižší cenu
tepelné energie. Výsledkem je znatelné snížení jeho ceny, o které jsme vás
již informovali v předchozím čísle Slavkovského zpravodaje.
Jako každý rok, tak i v tom letošním, se budeme snažit na základě aktuálního vývoje daňových příjmů realizovat akce drobnějšího charakteru, jako jsou například opravy chodníků, rozšiřování herních prvků,
zvyšování bezpečnosti občanů a dalších investic či oprav, které povedou
ke zkvalitnění života ve městě.
Budeme se snažit provést i zásadnější investiční akce za podpory evropských fondů, vše však bude závislé na vývoji hospodářství ČR, které se
výrazným způsobem promítá i do rozpočtu města.
Stalo se již tradicí pořádat ve spolupráci s městským kulturním střediskem a německým partnerským městem několik kulturních akcí. Vysoký počet návštěvníků nás utvrzuje v tom, že se vám tyto akce líbí, a proto i v tomto roce budeme pro vás připravovat další s podobně bohatým
programem.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce vám přeje
Mgr. Jana Vildumetzová

městský úřad informuje
Správu bytového i nebytového fondu přebírá Městský úřad
S účinností k 1. 1. 2012 přebírá správu bytového a nebytového fondu od společnosti BYTY -TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov Městský úřad, avšak vyúčtování
za rok 2011 provádí stále společnost BYTY - TEPLO, s.r.o. paní Knotková, telefon 352 350 364 (3. patro budovy MěÚ).
Technická správa bytového i nebytového fondu města je svěřena odboru majetku a investic, číslo dveří 316, p. Měřička, tel. 723 310 398 (technická správa), číslo dveří 318, Ing. Janoušková, tel. 724 755 079, 352 350 684 (uzavírání nájemních smluv). Správa finančních záležitostí náleží do působnosti odboru finančního, číslo dveří 307, pí. Kowaliková, tel. 602 284 661, 352 350 676
(účtování) a číslo dveří 311, pí. Koškovská, tel. 352 350 678 (získání informací o úhradách a dluzích). Tyto odbory sídlí ve 2. patře budovy MěÚ. V tomto patře je umístěna i pokladna, kde přijímáme platby nejen za odpady, ale i za nájemné včetně dlužných pohledávek.
Vaše připomínky, náměty či stížnosti (a budeme se snažit, aby jich bylo co nejméně, ne-li žádné) vyřizujte nově tedy s těmito odbory. Občané hradící nájemné bezhotovostním převodem (např. prostřednictvím bankovního účtu) nemusí činit žádné kroky, odesílané finanční prostředky dojdou na správný účet města, jeho číslo se nemění.
Správou majetku se bude zabývat tým kolegů, kteří se s vámi budou snažit vyřešit nedostatky bydlení a zajistit vám důstojné užívání bytů a nebytových prostor v majetku města. K plnění tohoto cíle byl s mými kolegy připraven níže
otisknutý dotazník. Myslíte-li si, že máte podnět, kterým je potřeba se zabývat,
vyplňte jej a doneste na MěÚ. Bude postačovat, pokud nám jej zanecháte v recepci MěÚ.
Děkujeme všem za podněty a těšíme se na spolupráci.
Mgr. Martin Stark, tajemník MěÚ

DOTAZNÍK NÁJEMNÍKA BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
Číslo bytu

Číslo popisné/orientační

Jméno a příjmení

Ulice

Telefon, e-mail

Zde popište stav jednotlivých místností, uveďte případné závady - praskliny zdí, poškození a netěsnost
rámů oken, zatékání, plísně, urezlé držáky radiátorů apodobně (neuvádějte podněty, které se týkají opotřebení vybavení bytu popřípadě maleb, podlahových krytin a podobně)
Kuchyň

WC + koupelna

Den se starostkou
se koná 9. 1. 2012 od 15.00 do 17.00 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti a připomínky, podělte se
o své nápady!

Obývací pokoj

Ložnice

Nabídka prodeje
starších PC
z majetku města
1) základová deska: MS-7267 ver. 4.2 (MSI 945 GCM5), Intel Core Duo
E4600 2400 MHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD-ROM (pouze čtení),
Win XP Professional, cena: 1.800 Kč
2) základová deska: MS-7283 ver. 1.0. (MSI G31M2 ver. 1.0), Intel
Core 2 Quad 8200 2,33 GHz, 2 GB RAM, pevný disk: 40 GB, CD
vypalovačka/DVD čtečka, Win XP Professional, cena: 2.200 Kč
Ivana Kowalíková, tel. 352 350 686, e-mail: ivana.kovalikova@muhslavkov.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Pokoj

Společné prostory domu (chodba, sklepy, půda)

Prostor před domem

Občanské soužití (sousedské spory, rušení nočního klidu, obtěžování)

NÁJEMCI NEBYTOVÝCH PROSTOR VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MOHOU TENTO DOTAZNÍK
POUŽÍT ROVNĚŽ - NEHODÍCI SE ŠKTNĚTE, VEPIŠTĚ SPRÁVNÉ ÚDAJE.
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ﬁnanční odbor upozorňuje

Kontakty na MěÚ

Složenky k úhradě poplatků už nebudou rozesílány!
Tato sankce bude použita s ohledem na výši
Připomínáme všem občanům města Horní Slavkov, že v roce 2012 již nebudou zasílány složen- a stáří dluhů (například budou navýšeny dluhy
ky na poplatky za odpady, poplatky za psy ani starší 2 kalendářních let).
Koncem roku 2011 byly zaslány platební výměry
za pronájem pozemků.
za neuhrazené místní poplatky, v případě neuhrazení těchto poplatků budou zahájena s jednotlivýTermíny splatnosti plateb:
• pronájem pozemků do 31. 3. běžného roku (tyto mi poplatníky exekuční řízení.
Poplatky lze nadále hradit přímo v pokladse hradí jednorázově)
• do 31. 3. (1. pololetí) a do 30. 9. (2. pololetí) – ně MěÚ, dveře číslo 311 ve 2. patře, dále potom bankovním převodem nebo prostřednictýká se plateb za odpady a psy
Výše poplatku za odpady zůstává 500 Kč za oso- tvím SIPO.
Rovněž připomínáme, že je nutné hlásit veškeré
bu na rok. Upozorňujeme dlužníky, kteří nesplní
svoji poplatkovou povinnost do data splatnosti, že změny (změna příjmení, změna trvalého pobytu,
se vystavují udělení sankce dle zákona o míst- změna počtu osob v domácnosti, počet psů či ztráních poplatcích, a to navýšení neuhrazeného tu evidenční známky pro psa) na FINANČNÍM ODBORU MěÚ.
poplatku až na trojnásobek.

www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00-17.30
úterý, čtvrtek
8.00-15.00
pátek
8.00-13.00
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
odbor kancelář starostky a tajemníka
352 350 665

Poplatky ze psů budou od 1. 1. 2012 upraveny takto:

Monika Volfová

osada Třídomí, Bošířany, Kfely, Ležnice, Ležnička
0 Kč
za prvního psa
1.000 Kč
za druhého a dalšího psa
1.400 Kč
za prvního psa u rodinného domu
500 Kč
za druhého a dalšího psa u rodinného domu
700 Kč
za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu
200 Kč
za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu
300 Kč

2. patro
monika.volfova@muhslavkov.cz
352 350 680
602 110 499

Pozor na tuto změnu, v případě trvalých příkazů si upravte výši poplatků!

vedoucí odboru majetku a investic

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

352 350 672

Dávky hmotné nouze bude
nově vyplácet Úřad práce ČR
Na základě změny právních předpisů přechází
k 1. lednu 2012 veškerá řízení ve věci výplat dávek
hmotné nouze z městského úřadu na Úřad práce.
Městský úřad tak nemá již žádná oprávnění ve věci
řízení výplat sociálních dávek. Umístění pracoviště
zůstává nezměněno.
Odbor sociálních věcí, školství a kultury byl k 31. 12.
zrušen. Agendu školství a poradenství v sociální oblasti přebírá odbor správní a vnitřních věcí, agendu
kultury přebírá oddělení rozvoje města.
Martin Stark, tajemník MěÚ

Informace o ceně tepla na rok 2011

448 Kč/GJ vč. DPH
Dodavatelem tepla bude:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

602 284 680

Ivana Kowaliková
pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru
2. patro
ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
352 350 676
602 284 661
Ing. Jan Kvasnička
pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města
1. patro

Změna jízdních řádů
autobusové dopravy

jan.kvasnicka@muhslavkov.cz
352 350 664
602 123 373

Upozorňujeme občany, že dnem 12. 12. 2011 jsou
v platnosti nové autobusové jízdní řády.
Ty si můžete vyhledat na www. idos.cz nebo si je můžete vyzvednout ve vestibulu Městského úřadu.

Úřad práce
pracoviště Horní Slavkov
pondělí a středa
8.00-17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 8.00-13.00 hod.
Pracoviště zprostředkování práce

Technické služby Horní Slavkov s.r.o. zajišťují prodej palivového dřeva:
Smrk, borovice (1prm = 550 Kč), bříza, jíva, vrba, osika, jeřáb (1 prm = 700 Kč vč. DPH a dopravy).
Prodej štípaného dřeva délka 30 cm: vrba, topol, lípa (860 Kč), olše, javor, jasan (1.210 Kč), bříza
(1.260 Kč), buk, dub, habr (1.460 Kč), smrk, borovice, modřín (1.260 Kč), vejmutovka (960 Kč).
Cena je za prostorový metr skládaný vč. DPH. Jehličnaté: 1 prm = 0.64 m3, listnaté: 1 prm = 0,54 m3.

Zájemci volejte na tel. číslo 724 090 270, Ing. Hoť, správce lesů Horní Slavkov

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Alex. Svinčiaková 950 161 129
Marie Pilcová
950 161 216
Olga Bínová
950 161 231
Pracoviště dávek hmotné nouze
Alena Urbánková
352 350 671
Eva Bedečová
352 350 679
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Vánoční besídka

ZŠ Školní informuje
Den otevřených dveří
Chystáte se k zápisu? Přijďte se k nám podívat. Našeho pozvání využila řada rodičů se svými ratolestmi. Připravili jsme pro ně výstavu učebnic, pomůcek a prací našich žáků ze všech ročníků prvního stupně.
Zároveň si mohli prohlédnout zrekonstruované tělocvičny i vyzkoušet
neobvyklé pomůcky, které pro nás vyráběli ve Věznici v Horním Slavkově. Velkým lákadlem byla nová multimediální učebna.

Vánoce – doba přátelských setkání, vánočních tradic a zvyků, koled,
krásných melodií i příběhu o narození Ježíška. Přesně takovou předzvěstí Vánoc byla besídka, kterou
připravili žáci z prvního stupně pod
vedením paní učitelky Kovářové,

Peroutkové a Winklerové. Vánoční
melodie nazkoušel se svým sborem
pan učitel Kaplan. A velmi početné
publikum nešetřilo chválou.
A protože k Vánocům patří i dárky,
dostali všichni diváci od dětí malou
pozornost.

Bludiště
Známou televizní soutěží se nechaly inspirovat žákyně 8. třídy a připravily obdobné sportovně-vědomostní klání pro děti z druhých a pátých tříd.
Osmáci si tak v praxi vyzkoušeli, že vymyslet a zorganizovat akci takového rozsahu není vůbec jednoduché. Přesto si zaslouží pochvalu
za velkou snahu a iniciativu.

Otevření multimediální pracovny
Od března 2011 realizujeme na naší škole projekt „Zkvalitnění vzdělávání aplikací nových metod práce s využitím moderní audiovizuální
techniky“ financování z prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.
Na malé slavnosti jsme představili novou multimediální učebnu, která byla v rámci projektu vybudována. Pedagogové zapojení do projektu
seznámili naše hosty, vedení města v čele s paní starostkou Mgr. Janou
Vildumetzovou, ředitele školských zařízení, členy školské rady i dřívější
ředitele školy, s novými výukovými materiály, které v rámci tohoto projektu vytvářejí.
Setkání jsme využili také k tomu, abychom poděkovali řediteli Věznice v Horním Slavkově panu Mgr. Milanu Dočekalovi a panu Radku Jirsovi za výrobu krásných pomůcek pro naše žáky.
ZŠ Školní, Horní Slavkov

Čerti si kupodivu
nikoho neodnesli!

Pro budoucí prvňáčky
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov

Zápis do 1. tříd
pro školní rok 2012/2013
se koná v budově školy na sídlišti 16. a 17. ledna
vždy od 14.30 do 17.00 hodin
Na děti čeká, jak se již u nás stalo tradicí, zápis v říši pohádek.
Zároveň pro ně na jaro připravujeme pravidelná setkání „Do školy
za pohádkou“. Více se dozvíte na telefonním čísle 352 688 480.
Mgr. Anna Raiskupová, ředitelka školy

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Mikuláš v doprovodu andělů a čertů zavítal mezi žáky 1. stupně. Někteří se na jeho návštěvu těšili, jinde se objevily i slzičky obav. Mikuláš přinesl všem dětem sladkosti, krásné perníčky a prvňáčkům i Slabikáře.
Čerti nakonec odešli s prázdnou, protože i ti největší „zlobiči“
slíbili, že se polepší. Nadílku velice pečlivě připravili a výborně
zorganizovali žáci z 9. A třídy a takřka 180 perníčků bylo prací
Míši Noskové. Moc všechny chválíme.
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MIKULÁŠSKÉ HRÁTKY S BATOLÁTKY
Pro všechny děti a rodiče, kteří navštěvují kurz zvaný „Hrátky s batolátky“ (který zajišťuje v rámci mimoškolní činnosti ZŠ praktická a ZŠ
speciální) byla na neděli 4.
prosince připravena malá mikulášská nadílka.
Děti si zde společně trochu
zacvičily, zazpívaly, zatancovaly a namalovaly obrázek. Nakonec přišel Mikuláš s obávaným čertem a za písničku každému předal malý dáreček.
Za to, že se celé odpoledne vydařilo, patří náš velký dík především pánům P. Novému a J. Michalcovi.

Halloweenská noc rozparádila,
potěšila i postrašila nejen děti!

Bc. V. Svobodová

MŠ „U Sluníčka“ děkuje za pomoc
Dne 1. prosince 2011 se v MŠ „U Sluníčka“ konala akce sběr papíru. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří přispěli starým papírem. Nemalou zásluhu na této úspěšné akci mají také ZŠ Školní a ZŠ Nádražní, které nám darovali nemalé množství starého papíru. Velký dík však také patří tatínkům, dědečkům (p. Pešula, p. Tršo, p. Sobek, p. Plachý, p. Szoke, p. Orosz,
p. Válek, p. Beracko) a také žákům ZŠ Školní, kteří nám pomáhali s jeho stěhováním. Bez jejich pomoci bychom to opravdu nezvládli.
O náš nemalý výdělek se ale také zasloužila firma PAP-KOV Josef Novický,
která nám zasponzorovala nejen odvoz všeho sběru, ale vyšla nám vstříc i vyšší cenou za výkup. Mnohokrát děkujeme.
Za sdružení rodičů a přátel MŠ „U Sluníčka“ Mgr. Lucie Procházková

Zápis do ZŠ Nádražní
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 se koná
ve dnech 16. – 17. ledna 2012
vždy od 14,00 hod. do 17,00 hodin v hlavní budově školy.
Přiřazené obvody:
Dolní Příkopy, Luční, Nové Město, Náměstí Republiky, U Kovárny, Ležnická, Školní náměstí, Přilehlá, Pivovarská, Kostelní, Pluhova, Kounice, Ležnice,
Ležnička, Tovární, Osvoboditelů, Smetanova,
Nádražní, Horní Příkopy, Hořejší, Hluboká - ke kolejím.
(Staré město, Kounice, Ležnice, Ležnička)
Poštovní ul.- 628/1, 629/3
Dlouhá ul. 619/2, 622/4, 624/6, 627/5, 635/7, 626/8, 630/10, 634/12
Zahradní ul. 618/1, 623/3
Lánský Dvůr, Kfely, Na Dole, Bošířany, Samota 277
Společný školský obvod Krásno a ZŠ Nádražní ulice 683, H. Slavkov

V noci z 25. na 26. října se ve školní
družině na 1. ZŠ v Nádražní ulici konala
od 18. hodiny večerní do 9. hodiny ranní
populární Halloweenská noc. Tato akce
je v Horním Slavkově pořádána už pátým rokem a letos se jí zúčastnilo pětatřicet osob.
Všechny děti se dostavily, samozřejmě,
v maskách a každá se musela náležitě
představit. Pak přišly na řadu hry a soutěže, které si připravily samy děti.
Jedna ze soutěží, za kterou byl odměnou balíček sladkostí a diplom, nesla název UHÁDNI POHÁDKOVOU
BYTOST. Každý soutěžící si vylosoval
kartičku s napsanou postavou, kterou
mu paní vychovatelky přilepily na čelo
a za pomoci otázek, které byly kladeny
ostatním dětem, musel uhádnout, jakou
pohádkovou bytost představuje.
Po této soutěži jsme si všichni zazpívali za doprovodu kytary a protože pohyb
je zdravý, uspořádali jsme také diskoté-
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ku, na které se řádně vydováděly nejen
děti, ale i paní vychovatelky.
K Halloweenu však neodmyslitelně
patří strašení, a proto jsme se rozhodli uspořádat pro děti BOBŘÍKA ODVAHY. Přesně o půlnoci jsme v budově
zhasli všechna světla, na chodbách jsme
zapálili svíčky a zkouška odvahy mohla začít. Trasa vedla z půdy až do starého sklepa a všechny děti, i ty, co se hodně bály, ji zvládly na výbornou.
A na samý konec přišel na řadu všemi
očekávaný LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
jehož trasa vedla okolo kostela a fary.
Halloweenská noc se i tentokrát velice vydařila a my bychom chtěli poděkovat všem rodičům a příbuzným dětí, kteří napekli sladkosti a připravili občerstvení. Poděkování patří také paní Radicsové za sponzorský dar v podobě dětských šampusů a pravého halloweenského dortu.
Děti ze školní družiny ZŠ Nádražní

Mnoho krásných chvil
a hodně pracovních i osobních úspěchů
v novém roce vám všem přeje
Základní umělecká škola

Rodiče přijdou s dítětem, přinesou jeho rodný list a psací potřeby.
K zápisu se dostaví i ty děti, které měly pro školní rok 2011/2012
odklad školní docházky. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit
nebo oznámit, kde bylo dítě u zápisu.
Rodiče mají ze zákona právo na volbu školy,
ve které se bude jejich dítě vzdělávat!
Kapacity obou škol jsou volné.
Pro děti a rodiče budoucích prvňáčků bude uspořádán
den otevřených dveří s drobným občerstvením.
Mgr. Karel Bernard, ředitel školy
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Jak jsme prožili loňský rok?
Leden
• 1. ledna se na náměstí uskutečnilo novoroční setkání občanů města spojené s ohňostrojem podepisovala se Petice proti záměru zrušit dětský domov

• 26. března se uskutečnil 0. ročník Sportovního plesu města Horního
Slavkova spojený s oceněním nejlepších sportovců
• 31. března se uskutečnila v MKS postupová přehlídka dětských skupin
scénického tance
• 6. ledna pořádali žáci ze Základní školy praktické a Základní školy Školní Tříkrálovou sbírku

Duben
• od 21. dubna ordinuje v Horním Slavkově nový praktický lékař,
MUDr. Petr Igaz

Květen

• 10. ledna postihla naše město a okolí velká obleva, při které došlo mimo
jiné i k zaplavení silnice do Bošířan
• 15. ledna se v Horním Slavkově uskutečnil 9. reprezentační ples města
s vystoupením Ilony Csákové, jako půlnoční překvapení se předvedly mažoretky z Nového Kostela
• 31. ledna ukončila svou činnost porcelánka Haas & Czjzek

• 8. května projela slavkovským náměstím slavnostní kolona historických vojenských vozidel
• 20. května se v rámci akce Hudební léto 2011 uskutečnil koncert skupiny J.A.R. s názvem Dlouhohrající
děcka (nanečisto)
• 27. 5. se na Odborném učilišti H.
Slavkov - Kounice konalo krajské
kolo soutěže Praktická dívka
• 28. květen byl zasvěcen slavnostem sv. Floriána, patrona cechu hasičů, keramiků, kominíků a kovářů.
Součástí akce byly mj. ukázky hasičské techniky a práce profesionálních
a dobrovolných hasičů

Únor
• Spolek horníků Barbora spolu
s Nadací Georgia Agricoly navštívily jako členové Sdružení hornických a hutnických spolků Senát
České republiky
• 26. února prošel Horním Slavkovem masopustní průvod

Březen
• 5. března se konal už 11. ročník
Ležnického Masopustu
• 8. března se hornoslavkovští zúčastnili masopustního průvodu
v partnerském Arzbergu

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

• v průběhu května bylo vybudováno příjemné posezení na louce nedaleko
bývalého popraviště
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Lidé mají na co vzpomínat!
Červen

Červenec

• 1. června započala realizace zateplení ZŠ Školní a MŠ Sportovní
• 8. června ocenila starostka města Horního Slavkova Mgr. Jana Vildumetzová 26 nejlepších žáků a žákyň základních škol za jejich úsilí ve školním
roce 2010/2011

• 31. července proběhl na karlovarském závodišti v rámci dostihového odpoledne také Dostih o pohár
města Horního Slavkova

Srpen
• bylo dokončeno zateplení budov
ZŠ ve Školní ulici a MŠ ve Sportovní ulici

Září

Nejlepší žáci ZŠ Nádražní, Horní Slavkov

• 3. září se uskutečnily IX. Ležnické
biodožínky
• 17. září byl v rámci Dne železnice připraven bohatý program nejenom na vlakovém nádraží, ale také
v muzeu a v městském kulturním
středisku

Nejlepší žáci ZŠ Školní, Horní Slavkov

• 24. září se konaly Slavkovské slavnosti spojené se 4. mezinárodním setkáním Slavkovů

Říjen
• 8. října vystoupila v sále MKS známá dvojice Eva a Vašek
• 21. října se uskutečnil první český muzikál Děti ráje
• 29. října vystoupila v MKS Vesnická čtyřka

Listopad
• 11. listopadu jsme na náměstí společně přivítali populárního Martina
na bílém koni
• 27. listopadu, na první adventní
neděli, byl rozsvícen vánoční strom

Prosinec

Nejlepší žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální, Horní Slavkov

• od 10. června byla pro víkendové návštěvníky znovuotevřena vyhlídková
věž kostela sv. Jiří
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• 7. prosince přijel do Horního Slavkova opět vánoční Coca - Cola kamion
• 17. prosince se v Horním Slavkově
konaly tradiční vánoční trhy
• 20. prosince se v Pluhově domě
odehrál vánoční koncert ZUŠ
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kultura
Mě sto
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č as u

V této rubrice přinášíme fotografie pozoruhodných míst našeho města a jeho nejbližšího okolí. Můžete tak porovnávat historii se
současností - zvláště když se budeme snažit
u historických fotografií uvádět také dostupné informace.

MOROVÝ SLOUP
Sloup byl vytvořen kolem roku 1685 neznámým sochařem na památku velké morové
rány z let 1582 – 1584. V roce 1936 byl sloup
zrestaurován do dnešní podoby.
Na dobové fotografii (vlevo) je za sloupem
budova bývalé latinské školy, která byla, stejně jako mnoho jiných, komunistickým vedením v 70. letech při budovatelské přestavbě
města zdemolována.
Morový sloup se sousoším sv. Trojice v dnešní podobě vidíte na fotografii vpravo.

Kulturní kalendář
na rok 2012
Město připravuje zhotovení jednoduchého kulturního
kalendáře na rok 2012. Obsahem brožury bude seznam
kulturních, společenských, sportovních a dalších akcí
pořádaných v Horním Slavkově a osadách Kfely, Ležnice, Ležnička, Třídomí či Bošířany.

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

10. Reprezentační ples města
dne 14.1.2012 od 20 hodin
v prostorách tanečního sálu MěKS

Kalendář by měl občanům zpřehlednit termíny pořádání uvedených akcí a kvalitně informovat o společenském a kulturním dění v regionu.
Žádáme všechny organizace, školy, spolky, zájmová
sdružení a ostatní subjekty včetně fyzických a právnických osob, které se rozhodnou pořádat některou z výše
uvedených akcí v našem městě a jmenovaných obcích,
aby využily příležitosti a zaslaly podklady

nejpozději do 29. 2. 2012
na email jana.wiedova@muhslavkov.cz
Jedná se zejména o tyto údaje:
datum a přesný čas konání akce, její název, jméno pořadatele a další informace, které pořadatel považuje
za vhodné ke zveřejnění. Vzhledem k tomu, že některé
informace nemusí pořadatel akce počátkem roku přesně znát, budou k zařazení do kalendáře jako prvotní postačovat i údaje částečné.
Děkujeme za spolupráci.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Program:
20.00 zahájení, předtančení
21.00 Cena města
22.00 hudební vystoupení Težkej Pokondr
23.00 latinsko-americké tance
24.00 hudební vystoupení Těžkej Pokondr
1.00 losování supertomboly
Celý ples bude moderovat duo Miloš Pokorný
a Roman Ondráček. K poslechu a tanci bude hrát
kapela Maracas Band.
Vstupenky k zakoupení v recepci MěÚ.
Cena 300,- Kč.
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Zimní údržba městských komunikací
Opět nastalo roční období, které
vyžaduje vysokou míru opatrnosti
nejen při chůzi, ale i při jízdě na veřejných komunikacích. Přestože je
město připraveno zdolávat nástrahy
tohoto ročního období, pravděpodobně se nevyhneme situacím, které
nám přinesou komplikace při zdolávání těchto nástrah, především pak
v situacích značně vysokého spadu
sněhových srážek či plošného náledí. Město Horní Slavkov 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 kromě stanovení časové lhůty pro zmírně-

ní 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 (spad sněhu) se započne při vrstvě 3 cm nejdéle do 4 hodin po spadu sněhu. Při stálém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
Ve II. kategorii jsou zařazeny komunikace nezařazené v I. kategorii, které jsou důležitými obslužnými místními komunikacemi. Se zmírněním
následků povětrnostních vlivů (spad
sněhu) se započne při vrstvě 3 cm nejdéle do 12 hodin po spadu sněhu. Při
stálém sněžení se odstraňování sněhu
opakuje.
Ve III. kategorii jsou zařazeny zbý-

vající komunikace. Se zmírněním následků povětrnostních vlivů (spad
sněhu) se započne při vrstvě 3 cm
nejdéle do 48 hodin po spadu sněhu
po zabezpečení komunikací zařazených v I. a II. kategorii. Při stálém sněžení se odstraňování sněhu opakuje.
Mapové zobrazení naleznete na webových stránkách města.
V případě mimořádných situací, tj.
v případě dlouhodobého nepřetržitého sněžení, při spadu vrstvy sněhu
20-30 cm sněhu 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, proto se
uvedené lhůty prodlužují.
Bohužel umístění města v CHKO
Slavkovský les neumožňuje použí-

vat prostředky pro chemickou údržbu
komunikací (použití zakazuje zákon
o ochraně přírody a krajiny).
Použití chemického posypu musí být
minimalizováno, a to pouze pro případy výskytu kalamitních situací (plošné
náledí nebo mrznoucí déšť), kdy aplikace inertního posypu selhává.
Městský úřad používá pro úklid
města osoby v rámci institutu veřejné
služby v počtu patnácti osob a od ledna dalších 30 osob v režimu veřejně
prospěšných prací. Tito pracovníci zajišťují ruční čištění chodníků a schodišť nepřístupných technickým prostředkům.
I přes sebelepší snahu nelze zajistit
schůdnost komunikací v takové míře,
jakou známe v mimozimním období.
Proto žádáme řidiče a chodce o maximální opatrnost a přizpůsobení jízdy,
chůze a obuvi stavu komunikace.
Technické služby a tajemník MěÚ

Skauti z Arniky ctí heslo Buď připraven
Většina z nás o nich už jistě slyšela,
někteří z nás znají některé z nich osobně nebo od vidění a všichni určitě víme,
nebo si alespoň myslíme, že víme, co
jsou zač a co dělají. Skauti.
Skautská činnost, jak si jistě všichni
dokážeme přestavit, je složena z pravidelných odpoledních schůzek a občasných výprav plných her a soutěží, obvykle v blízkosti přírody. Co je ale jejich obsahem a cílem? Naplnit známé skautské heslo: „Buď připraven!“
A na co by měl být skaut připraven?
Na všechno, na život. Skauti se naučí,
jak se o sebe postarat, jak si uvařit, sbalit si „svých pět švestek“, což mimo jiné
znamená rozpoznat, co je pro ně opravdu důležité, když si to ponesou na vlastních zádech, ale také, jak spolu vyjít, jak
spolupracovat, komunikovat a jak spo-
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lečně bojovat za tým. A k tomu se přidá spousta pohybu a užitečných činností, jako je štípání dřeva, abychom v zimě
nezmrzli, a rázem skaut spíše neví co
dřív, než aby nevěděl co dál.
Kromě vlastní činnosti skauti pořádají také některé akce pro veřejnost. Že
o nich nevíte? Copak neznáte Pohádkový les? Tuto sportovně zážitkovou aktivitu pro nejmenší děti pořádá naše středisko již mnoho let a těší se neutuchající oblibě. Stejně jako Kuličkáda, soutěž ve cvrnkání kuliček pro děti, a další
méně pravidelné akce, mezi které patří
například Snowmania.
I takto se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež v našem městě, v čemž nás nejen finančně vytrvale podporuje naše paní
starostka a město jako takové, ale také

Technické služby města Horní Slavkov,
za což jim všem jistě patří velký vděk.
Letní činnost střediska se pak obvykle
soustředí na jedinou velkou akci, kterou
je čtrnáctidenní letní tábor. Ten loňský
se nesl v duchu cestování časem. Rozbitý stroj času, který nás náhodně posouval nejen časem, ale díky nefunkčnímu
prostorovému stabilizátoru také prostorem, nás zlomyslně nepustil dál, než
jsme právě probíhající vykolejenou minulost, či jednu z možných budoucností, neposunuli zpět do kolejí nám dobře
známých či očekávaných. Tak jsme pomohli dobýt Tróju, zvítězit v rytířském
klání, umožnili vznik Velké čínské zdi,
zabránili robotům ovládnout planetu a přitom téměř každý z těchto úkolů
za pouhý den. Nakonec jsme vše zvládli
a šťastně se vrátili domů, do naší doby,
navíc bohatší o mapu k pokladu, kterou
jsme po usilovném snažení a naprostém
promoknutí ukořistili od jakéhosi piráta v jeho době.

Toto léto jsme navíc i díky přispění našeho města mohli využít možnosti vyslat
jednoho z našich členů na XXII. světové Jamboree, setkání skautů ze všech
koutů světa, které se konalo ve Švédsku
a zúčastnilo se ho několik desítek tisíc
skautů, kteří zde společně hráli, sportovali, bavili se a užívali si spousty mladých lidí z neuvěřitelně odlišných kultur
a přitom se stejnými zájmy.
Podzimní prázdniny stejně jako Velikonoce se nesou v duchu velkých výprav na místa, kam se děti jen tak nepodívají, nebo kam se nemůžeme vypravit
na jeden den. Letos na podzim jsme vyrazili do Plzně, kde jsme stihli navštívit Techmanii, ZOO, bazén, prohlédli
si historické centrum města a stihli večerní ohňostroj, ale také výlet do Starého Plzence a na Radyni. A na Velikonoce se chystáme do Prahy nejen do Aqua
Palace, ale také i do historického centra
a to i na místa, kam se normálně člověk
nepodívá.
Rád bych ještě vzpomněl Betlémské
světlo, plamínek naděje a víry ve vzájemnou soudržnost a přátelství lidí, novodobý symbol Vánoc, který do Horního
Slavkova také přinášejí skauti.
Pevně věřím, že jsem vám touto cestou
přiblížil, co skauti ze střediska Arnika
dělali a proč tady vlastně jsou.
Skautské středisko Arnika, H. Slavkov
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Lyžařský vlek - údaje o provozu

Poděkování seniorů patří dětem i městu

Provozní doba vleku v pracovních dnech: 13:30 – 16:30 hod.
O víkendech:
dopolední lyžování: 10:00 – 13:00 hod.
odpolední lyžování: 13:00 – 16:00 hod.
Cena jízdného - půldenní:
děti 40 Kč, dospělí 70 Kč
celodenní:
děti 60 Kč, dospělí 110 Kč
jednotlivá jízda:
10 Kč

Zaměstnanci Pečovatelské služby Horní Slavkov a obyvatelé domů s pečovatelskou službou v ulici Nad Výtopnou a Poštovní děkují dětem a učitelům ze základní školy praktické, školní družiny a obou mateřských škol za velmi pěkné
pěvecké a taneční vystoupení na Vánoční besídce.
Poděkování patří i paní starostce, která podarovala naše seniory malým dárkem a každému osobně popřála klidné a spokojené vánoční svátky. Zástupci
sboru pro občanské záležitosti se postarali o pohoštění a společně navodili příMgr. Dagmar Kuttnerová, ředitelka PS
jemnou předvánoční atmosféru.

Informace o provozu lyžařského vleku můžete získat na tel. čísle
776 698 416. Mgr. Jan Turner či na webových stránkách města.

Lékařská služba první pomoci - zubní
služba zajištěna v Karlových Varech
v budově vedle areálu Nemocnice vpravo,
přístup ze Zbrojnické ul., tel. č.: 353 115 630, 353 230 894
• všední den 16.00 - 19.00 hodin
• sobota, neděle, svátky 9.00 - 16.00 hodin

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

Lékařská služba první pomoci pro děti
areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon E, 3. patro,
tel. č.: 352 520 430,
• všední den 16.00 - 21.00 hodin • sobota, neděle, svátky 9.00 - 19.00 hodin

Dispečink rychlé záchranné služby:
pro celý kraj na telefonu: 353 232 000. Tel. číslo 155 slouží pouze jako tísňové volání pro stavy ohrožující život! Krajský úřad Karlovarského kraje provozuje speciální telefonní linku 353 502 502, na které je možné získat 24 hodin
denně informace o místě a provozní době Lékařské služby první pomoci

Zubní pohotovost v Sokolově:
zubní pohotovost v Sokolově – nemocnice Sokolov, pavilón C, 3. patro,
ordinační hodiny o víkendech a svátcích od 9.00-14.00, telefon 352 520 195

MUZEUM SOKOLOV

příspěvková organizace Karlovarského kraje

UPOZORNENÍ

Lidé, chcete žít na smetišti?
Město Horní Slavkov provozuje v areálu
Technických služeb sběrný dvůr, na který
mohou občané odevzdávat jakýkoliv odpad. TS přesto musí každé úterý svážet vyhozený odpad od kontejnerů před domy
(nábytek, lednice, pračky, koberce, hračky, oblečení, matrace, rozbitá okna, futra, umyvadla, WC...) na sběrný dvůr, a to
na náklady města, které se pohybují ročně kolem 450.000 Kč. Takto zbytečně vynaložené finanční prostředky by se přitom
mohly ve městě použít efektivněji (nové
herní prvky na dětská hřiště nebo oprava
chodníků).
Lidé se asi domnívají, že tato služba je
provozována automaticky a zdarma. Není
tomu tak. Každý občan má povinnost se
zbavovat odpadu v souladu se zákonem
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a k tomuto právě slouží sběrný dvůr, kontejnery u domu,
kontejnery umístěné po městě na tříděný
odpad (plast, papír, kartóny, sklo) a stacionární kontejnery (drobná elektrozařízení).
Technické služby poskytují lidem, kteří
nemají možnost vlastního odvozu na sběrný dvůr, tuto službu v ceně 18 Kč/1 km bez
DPH (vozidlem multicar) a 24 Kč/1 km
bez DPH (nákladní auto). Při nákladech
na stěhování, stavebních úpravách (např.

výměna oken, nová bytová jádra), udržovacích pracích, při výměně spotřebičů
apod. je tato částka téměř zanedbatelná.
Městský úřad bude od nového roku občany (nebo společenství vlastníků jednotek), kteří likvidují odpad protizákonně,
pokutovat až do výše 10.000 Kč dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Za tímto účelem bude na vytipovaná místa umisťována i fotopast pro získání důkazních
prostředků.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, že udržují pořádek a čistotu ve městě
a umožňují tak využít finanční prostředky
na společensky prospěšnější účely.
PEJSKAŘI, POZOR!
Z průběžných kontrol, prováděných pracovníky odboru výstavby a životního prostředí spolu s odborem finančním, vyplývá, že jsou mezi námi stále majitelé psů,
kteří své chlupaté miláčky nemají přihlášené a neodvádějí za ně poplatky dle
obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011
o místních poplatcích. Proto připomínáme jednu z povinností majitele psa:
do patnácti dnů od nabytí zvířete je povinností občana jej přihlásit na finančním odboru MěÚ (2. p.) a od věku 3 měsíců za něj
zaplatit poplatek.
Odbor výstavby ŽP

Muzeum Horní Slavkov
bude v měsících
leden, únor a březen

otevreno pouze
v sobotu a neděli
9.00-12.00 a 12.30-17.00 hod.
V těchto dnech bude v muzeu probíhat

výstava
fotografií Miroslava Chumana

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Hromadu štěstí,
zážitky, co srdce pohladí,

rodinu, nejmenší miláčky, co přinesou lásku
Štědrý a krásný nový rok 2012
přeje kolektiv a ředitelka MŠ Duhová kulička
A zároveň bychom rádi poděkovali těmto sponzorům za jejich dary:

Firma Legios
Lékárna Arnika
Kontová Ludmila
Mihoková Martina
Bublincová Jana
Pa n í Ž i n č á k o v á
Pa n L a n c
Kastlová Eva
Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

KRYOLIPOLÝZA KRYOLIPO
liposukce zmražením
Kryolipolýza je nová ověřená
technologie určená k neinvazivnímu odbourání podkožního tuku.
Je jedinou neinvazivní metodou,
která prokazatelně ničí tukové
buňky a jako jediná proto snese
srovnání s klasickou liposukcí.

Provádíím
12
od ledna 20
m
ké
v kosmetic
salonu

V Á N O C E

se v Horním Slavkově bude
konat v pátek 6. ledna pod
heslem: Koledujeme pro ty,
kteří potřebují naši pomoc.
Výtěžek této sbírky bude totiž určen na pomoc rodinám
a lidem v nouzi. Regionálně pak bude sbírka použita
na zajištění výuky Braillova
písma pro zrakově postižené
žáky, a to ve spolupráci s Tyfloservisem Karlovy Vary.
V pátek 6. ledna 2012 vás
tak může navštívit nebo
vás v dopoledních hodinách
na ulici ve městě osloví sku-

pinka koledníčků s charitativní pokladničkou, která bude
označena logem Tříkrálové
sbírky. Doprovod koledujících
dětí bude zajišťovat slečna
učitelka Lenka Kelucová.
Za organizátory sbírky
Naděžda Houšková
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Kosmetický salon Dana Honková
Sportovní 900, Horní Slavkov
www.danah.cz • tel. 352 698 502, 777 600 399

P Ě K N É

Tříkrálová sbírka

A
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PIZZA
PRŮMĚR

32CM

POHODA (tomato, sýr, oregano)

69,-

SÝROVÁ (tomato, niva, uzený sýr, hermelín, sýr, oregano)

99,-

ŠPENÁTOVÁ (tomato, anglická slanina, špenát, sýr, oregano)

95,-

SALÁMOVÁ (tomato, salám, sýr, oregano)

89,-

HAWAJ (tomato, šunka, ananas, sýr, oregano)

89,-

ŠUNKOVÁ (tomato, šunka, sýr, oregano)

89,-

KUŘECÍ (tomato, kuřecí maso, sýr, ďábelka, oregano)

99,-

SPECIÁL (tomato, žampiony, šunka, olivy, kukuřice, sýr, oregano)

105,-

KLOBÁSOVÁ (tomato, klobása, slanina, salám, šunka, sýr, oregano) 99,TUŇÁKOVÁ (tomato, tuňák, cibule, sýr, oregano)

99,-

SLANINOVÁ (tomato, slanina, sýr, oregano)

89,-

Změna pizzy hrazena : OLIVY, FEFERONY, CIBULE, VEJCE,
KUKUŘICE, ŽAMPIONY, ŘECKÁ A ĎÁBELSKÁ OMÁČKA,
KOZÍ ROHY, ANANAS...

15,-

Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování. Prodej i přes ulici.

RESTAURACE POHODA
Horní Slavkov

Horní Slavkov, ul. Hasičská 1020
Tel.: 352 678 433, Mob.: 774 411 020
e-mail: autobachmann@seznam.cz, web: www.autobachmann.cz
Otevřeno: Po-Pá: 8:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 12:00 hod.

AUTOBachmann
.…
….. vždy šõastný návrat

A K C E

tel: 352 698 067

L E D E N
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Do Nového roku 2012 Vám přejeme
hodně štěstí, zdraví a mnoho soukromých
i pracovních úspěchů.
Také během tohoto roku 2012 pro Vás, naše zákazníky, připravujeme spoustu
výhodných akčních nabídek nejen na náhradní díly.
Nově zaručujeme nejnižší ceny!
Dále chystáme nové soutěže o velice zajímavé ceny pro registrované zákazníky. Nejste ještě náš registrovaný zákazník? Nevadí, stále se můžete zaregistrovat a čerpat další výhody. Více informací naleznete na našich internetových
stránkách.
Výhody pro registrované zákazníky:
• Diagnostika 1x ročně zdarma!
• U opravy nápravových dílů GEOMETRIE za poloviční cenu! NOVINKA
• Zapůjčení náhradního vozidla ZDARMA / den pouze 3Kč/km. (Ford Mondeo,
další vozidlo se pro Vás připravuje )
• Zapůjčení navigace TomTom ZDARMA! NOVINKA
NABÍZÍME
Nabízíme nákup zboží a opravy vozů na splátky od společnosti Home Credit až 100.000Kč.
• Stačí pouze dva doklady
• Půjčka bez ručitele
• Zvolte si sami výši splátky

NOVINKA
Digitální GEOMETRIE zn. Bosch
• kontrola geometrie kol pouze za 280,-Kč
• digitální geometrie za 480,-Kč (registr.zákazník)
• digitální geometrie za 600,-Kč (neregistr.zákazník)

Proč je geometrie důležitá?
Kromě komfortu jízdy a bezpečnosti řízení, správně seřízená geometrie podvozku ušetří i náklady na provoz vozidla. Podstatnou úsporou je až o 20% delší životnost pneumatik, které se tolik nesjíždí a opotřebovávají se rovnoměrně.
Dobře nastavená geometrie kol ušetří i náklady na palivo. Měření geometrie by
mělo být preventivně prováděno minimálně 1x ročně, dále po výměnách kol,
pneumatik, výměnách čepů, dílů řízení, nebo všech opravách nápravy. Vždy by
mělo být provedeno nastavení geometrie kol po každé havárii, ale může být
potřeba i při vjetí do větší díry, najetí na obrubník apod.
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