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V říjnu byla zahájena
obnova 15 let
zavřené trati
více na straně 3

z radnice
upozornění ﬁnančního odboru

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
vítám Vás nad stránkami listopadového vydání zpravodaje.
V zářijovém čísle jsem vás ve slově starostky podrobně informovala o záměru Správy železniční dopravní cesty zprovoznit železniční trat v úseku Ležnice - Krásný Jez. Záměr se stal skutečností, když 5. října došlo ke slavnostnímu zahájení rekonstrukce trati v tomto úseku. Videozáznam ze slavnostního zahájení včetně uvedení informací o plánu zprovoznění úseku trati můžete shlédnout na webových stránkách města www.horni-slavkov.cz (ve spodní části stránky pod upoutávkou na turistický informační systém pod označením „video1“). První vlak je možné na trati očekávat zřejmě v říjnu 2013.
Neméně významnou událostí krajského rozsahu bylo konání voleb do krajského zastupitelstva. Tento orgán je složen ze 45 zvolených zastupitelů. Jejich posláním je zejména rozhodovací pravomoc v oblasti rozvoje a směřování vývoje našeho kraje, ve kterém se nachází 132 měst a obcí a 302.514 obyvatel. Průběžné výsledky voleb bylo možné sledovat na webových stránkách
Českého statistického úřadu www.volby.cz. Informace a výsledky těchto voleb
v našem městě naleznete na st. 3 zpravodaje.
Chtěla bych tímto poděkovat všem voličům, kteří přišli do volebních místností a využili svého práva svobodně ovlivnit složení krajského zastupitelstva
a tedy ovlivnit vývoj našeho kraje. Chtěla bych dále poděkovat těm, kteří mi
svým hlasem projevili důvěru. Jako nově zvolená krajská zastupitelka se budu
snažit hájit a bojovat za rozvoj a požadavky, nejen našeho města a okolních
obcí, ale také celého kraje.
Přeji vám krásné podzimní dny
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA ODPADY A PSY UPLYNULA 30. 9. 2012
Upozorňujeme občany, že povinnost uhradit místní poplatek za
odpady a za psy za 2. pololetí 2012, uplynula dnem 30.9.2012!
Pokud nebyly tyto poplatky uhrazeny, učiňte tak neprodleně v
pokladně MěÚ - č. dveří 311, 2. patro nebo bankovním převodem na účet města č.:
19-0862175349/0800, variabilní symbol lze získat na MěÚ.
Zároveň připomínáme občanům nutnost hlásit veškeré změny,
které mají vliv na poplatky, na ﬁnančním odboru - 2. patro, č.
dveří 310 nebo 311.
Jedná se zejména o změny příjmení, změnu adresy, narození dětí, úmrtí člena rodiny, změnu platby z roční na pololetní,
úhyn psa apod.
Další informace lze získat u p. Koškovské na tel. 352 350 678
nebo u p. Genčurové na tel. 352 350 668.
ﬁnanční odbor MěÚ

Blahopřejeme
paní Miloslavě Pěchové, která v září oslavila 88. narozeniny,
a paní Margitě Šimčíkové, která v září oslavila 90. narozeniny.

Miloslava Pěchová

Město Horní Slavkov
ve spolupráci s firmou AVE CZ
vyhlašuje soutěž pro občany města
s názvem

KDO TŘÍDÍ, VYHRÁVÁ
Během měsíce října a listopadu proběhne vyhodnocování
obsahu tříděných nádob v jednotlivých ulicích.
Ulice, která bude nejlépe a nejčistotněji třídit,
bude ohodnocena vylosováním 3 domácností.
Ty během měsíce prosince obdrží hodnotné ceny.

Město Horní Slavkov
AVE CZ Karlovy Vary

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Margita Šimčíková

den se starostkou
se koná 14. 11. 2012 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.

z usnesení zastupitelstva a rady
Rada města schválila záměr zajištění měření rychlosti vozidel v rizikových úsecích města Horní Slavkov (např. v ulici
Nové Město) v projektu připravovaném městem Sokolov.
 Usnesení rady a zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města v sekci radnice – usnesení zastupitelstva a rady.
 Zasedání zastupitelstva města se bude konat 20. 11.
2012 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu.
tajemník MěÚ
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u nás ve městě

Jak se volilo
v Horním Slavkově
Volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 12. – 13. 10. 2012
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Slavnostní
zahájení
rekonstrukce
trati
Dne 5. října 2012 byla za přítomnosti starostky města, ředitele společnosti TRAIL Servis a.s. pana
Ing. Pavla Juračky, ředitele organizační jednotky SŽDC pana Ing. Josefa Kalivody, náměstka hejtmana
pro dopravu, silniční hospodářství
pana Ing. Petra Navrátila, předsedy Svazu Odborářů Služeb a Dopravy pana Zdeňka Fojtíka a dalších významných hostů Slavnostně zahájena rekonstrukce trati č. 144 v úseku
Ležnice - Krásný Jez v délce 5625 m.

Ředitel společnosti TRAIL Servis
a.s. předal naší starostce a náměstkovi hejtmana pro dopravu, silniční
hospodářství panu Ing. Petrovi Navrátilovi prvních 11 cm nových kolejnic. Tato společnost vyhrála výběrové řízení na obnovu pětikilometrového úseku trati č. 144 Ležnice – Krásný Jez.
Tímto dnem byla započata oprava
části 15 let zavřené trati, která má ze
stanice v Lokti do stanice Krásný Jez
celkovou délku 15 134 m. Trať prochází sedmi stanicemi a zastávkami, přes šest mostů a čtyřmi tunely
a první vlak se na této trati projel po
celé trase 07.12.1901.

Zvolení krajští zastupitelé
KSČM (14 mandátů): Mgr. Jaroslav Borka, Václav Černý, Mgr. Jiří Holan,
JUDr. Václav Sloup, Josef Murčo, PhDr. Oleg Kalaš, Barbora Vojtová, František
Jurčák, Ing. Václav Živný, Ing. Václav Jakubík, Ing. Eva Valjentová, Jan Tancibudek, Věra Bartůňková a Bohuslava Hajská; ČSSD (13 mandátů): PaedDr. Josef Novotný, Ing. Petr Navrátil, JUDr. Martin Havel, Ing. Richard Ullisch, Jakub
Pánik, Miloslav Čermák, Ing. Edmund Janisch, Hana Hozmanová, Ing. Tomáš
Svoboda, Michal Riško, Václav Mleziva, Markéta Wernerová, Bc. Pavel Čekan;
ODS (5 mandátů): Mgr. Petr Šindelář, LL.M., Mgr. Jana Vildumetzová, MUDr.
Jan Svoboda, Ing. Karel Jakobec, MUDr. Jiří Brdlík; HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST (5 mandátů): Ing. Josef Hora, Mgr.
Dalibor Blažek, Luboš Pokorný, MUDr. Oldřich Vastl, Ing. Pavel Paprsek; TOP
09 a Starostové pro KVK (4 mandáty): Ing. Jan Horník, Mgr. Petr Zahradníček,
Ing. Petr Kulhánek, Mgr. Jiří Klsák; ALTERNATIVA (4 mandáty): Ing. Jiří Kotek, Ing. Miroslav Balatka, Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Bc. Robert Pisár
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Kronika města je v
elektronické podobě
Na webových stránkách města
v sekci „město - historie města“ si
můžete pročíst digitalizovanou kroniku města z let 1836 – 1995 z pohodlí svého domova.
Po zadání názvu města se vám
zobrazí nejen kronika města, ale i
kronika fary z let 1763-1836, kronika obecné dívčí měšťanské školy z let 1897 - 1920, kronika zvláštní školy z let 1956 - 1978 a mnoha
dalších kronik.

Kontakty na MěÚ

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

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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ZŠ Nádražní informuje
Rekonstrukce
tělocvičny
Tělocvična ZŠ Nádražní ulice 683
je užívána od roku 1957, kdy byla
škola uvedena do provozu, tedy 55
let bez podstatné změny. Na základě zprávy Krajské hygienické stanice nevyhovovala podlaha novým hygienickým normám. Podlaha musí
být pružná při statickém i dynamickém zatížení. Vzhledem k finanč-

ní náročnosti byla škole udělena výjimka do 31.12.2012.
Tento poslední problém se podařilo odstranit v závěru školního roku
2011/2012, tedy v červnu.
Celkové náklady na rekonstrukci tělocvičny tj: výměna podlahy na
rošt, nové obložení stěn, nové radiátory včetně rozvodů, vyrovnání stěn,
nové vstupní dveře a další drobné
úpravy činily 679 400,-Kč. Bez pomoci města bychom tento problém

těžko vyřešili.
Po jednání s paní starostkou a dalších schvalovacích procesech byla
škole do rozpočtu na rok 2012 poukázána částka 400 000,-Kč. Rekonstrukce proběhla po výběrovém
řízení na dodavatele od 28.5.2012
do 20.6.2012. V současné době výbornou pružnou podlahu s vlastně

navrženým logem školy a zlepšené
estetické provedení užívají zejména žáci školy, ale i veřejnost a LŠU.
V budoucnu bychom chtěli ještě vylepšit zázemí tělocvičny, a to rekonstrukci šaten, WC a fungujících
sprch pro dívky a hochy.
Mgr. Karel Bernard,
ředitel školy

ZŠ Školní informuje
Nový projekt ALBERT
Již od března 2012 je naše škola realizátorem projektu Albert – zájem, základ úspěchu, financovaného
z prostředků EU a státního rozpočtu
České republiky, registrovaného pod
číslem CZ.1.07/1.1.18/01.0015, jehož hlavním cílem je:
- seznámit žáky s technickými obory, které nabízejí střední školy našeho regionu
- informovat žáky o náplni technických a řemeslných profesí
- navštívit s nimi podniky i živnostníky, kde budou moci tyto obory uplatnit
- nabídnout žákům nové předměty, které by v nich mohly vyvolat zájem studovat technické a přírodovědné obory
- vybudovat pracovnu chemie a fyziky, která bude vybavena moderními pomůckami tak, aby tyto hodiny
byly obohaceny pokusy a praktickými ukázkami.

vat následující dva školní roky až do
po podzimu 2014, výše finanční podpory je téměř 3 miliony korun.
Věříme, že v současné době, kdy
většina mladých lidí upřednostňuje
studium humanitních oborů, se nám
podaří v žácích probudit zájem nejen
o technické obory, ale také o přírodní
vědy.
Mgr. Květa Ketnerová

Sportovní úspěchy

5. místo - mladší žákyně (Petra Bínová, Dominika Homolová, Denisa Kaisrlíková, Kristína Urbánková,
Jarmila Vrábíková a Eliška Šmídková)
3. místo - mladší žáci (Marcel Vedana, Miroslav Ertl, Daniel Deme,
Vítězslav Vondrys a Vojtěch Dvořák)
3. místo - starší žákyně (Zuzana
Vaníková, Klára Zavadilová, Pavlína
Burdová, Jennifer Tillová, Kristýna
Vighová a Tereza Koukolová)
2. místo a postup do krajského
kola - starší žáci (Martin Hlinka,
Martin Kozej, Ondřej Štěpánek, Daniel Unger, Jiří Prágr a Jiří Fafek), v
krajském kole obsadili šestou příčku.

Samozřejmě vím, že se naše škola nachází v ulici Školní, ale když zaznamenávám úspěchy našich žáků,
divím se, že se ulice nejmenuje Sportovní. Posuďte sami.
Bez našich sportovců se také neoV září se v Chodově uskutečnilo
okresní kolo Atletického čtyřboje. bešel přespolní běh v Sokolově na
Realizace projektu bude pokračo- A zde jsou výsledky:
začátku října:

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

7. místo - mladší žákyně (Kristína
Urbánková, Jarmila Vrábíková, Eliška Šmídková, Vendula Kolomá, Denisa Kaisrlíková a Dominika Homolová)
2. místo - mladší žáci (Marcel Vedana, Miroslav Ertl, Jakub Suchý, Patrik Navrátil, Daniel Deme, Miroslav
Vondrys)
3. místo - starší žáci (Michal
Aubrecht, Petr Ott, Matěj Bari, Josef
Legr a Josef Hlinka )
3. místo - starší žákyně Kristýna Vighová, Tereza Koukolová, Jitka
Moschová, Karolína Bračková a Pavla Florianová)
4. místo – žáci 1. stupně (Odeta
Houšková, Tomáš Zázrivec, Mikuláš
Kvapil, Leona Čerňavská, Štěpánka
Portová, Karolína Tilová, Tomáš Hudák, Robin Valta, Jiří Novotný, Tomáš Bedeč, Pavlína Studnařová, Lucie Soukopová).
V hodnocení jednotlivců byli nejlepší Odeta Houšková, která ve své
kategorii zvítězila, a Tomáš Zázrivec,
ten vybojoval druhé místo.
Mgr. Anna Raiskupová
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Znovuzrození naší třídy
v MŠ Duhová kulička
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Pohádkový výlet

Doba dovolených, prázdniny, prodloužený víkend, kdo by se netěšil? Čekaly nás čtyři krásné, odpočinkové dny.
Zděšení nás čekalo po návratu do MŠ. Pondělí ráno, pro jiné stejné, obyčejné. Ne však pro nás. Při otevření a vstupu do haly personál zjistil, že zařízení je pod vodou, vytopené, ba co víc - voda stále stříká a stoupá z prasklé hadičky od nádržky WC. Zařízení třídy, šaten a umývárny bylo zcela zničeno! Nepříjemná událost byla nahlášena paní ředitelce Bc. Pavlíně Zábranské, která začala okamžitě jednat. Byl vypracován nový projekt, vyhlášeno
výběrové řízení a s opravami a prácemi se mohlo začít.

Fotograﬁe havárie.
Zásluhou zřizovatele, uvolněním finančních prostředků z rozpočtu naší
MŠ a přispěním pojišťovny bylo získáno dost peněz, aby vše bylo opraveno.
Stěny byly obloženy novými kachličkami, byly vybudovány nové sprchové
kouty, dětská umyvadla s dávkovači na tekutá mýdla a WC se zástěnami. Ve
třídě byl položen nový vinil – oblázkový, koberec, stěny byly nově vymalovány a nataženy tabulovou barvou pro kreslení dětí na zeď v podobě skály a nemohu opomenout nové šatní bloky se zátěžovým kobercem a čistící zónou.
Nebýt obětavosti a včasného zásahu firmy pana Evžena Valenty, pana Baltiara a pana Michala Noska, MŠ Duhová kulička by nemohla od 1. září 2012
zahájit provoz.
Nesmím zapomenout poděkovat samotným pracovnicím MŠ, které se podílely na úklidu a přípravě třídy k včasnému otevření. Jak se věc podařila
můžete posoudit nejen z fotodokumentace, ale můžete přijít osobně nahlédnout kdykoliv přímo do naší MŠ Duhová kulička.
Za mateřskou školu napsala Marie Silvarová

Nejsme žádní peciválové, a tak
jsme se hned v září my, starší děti z
naší školky vydali na výlet do Sokolova. A nebyl to výlet obyčejný, ale
přímo pohádkový. Cílem naší výpravy totiž byla výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu Arabela. Dobře jsme se na to připravili,
přečetli jsme si část knížky a viděli i
jeden díl v televizi.
Na zámečku, kde výstava probíhala, se nás ujala milá paní průvodkyně. Ukazovala nám kostýmy z různých pohádek. Samozřejmě jsme
vždy uhádli, komu patří. Není divu,
vždyť kdo jiný zná pohádky lépe než
my, děti. Vyzkoušeli jsme i postel, ve

které ležel vlk z Červené Karkulky.
V druhé části výstavy na nás čekaly
kostýmy právě z Arabely. Nechyběly
šaty Xenie, Rumburaka ani hodného čaroděje Viga. Prohlédli jsme si i
kouzelný zvoneček, skleněnou věštící kouli, kouzelný plášť a prsten.
Ten jsme si bohužel vyzkoušet nemohli, asi se paní průvodkyně bála,
abychom ji neproměnili třeba v jezevčíka. Ale mohli jsme si nasadit
královské koruny a obléknout různé
pohádkové šaty. Na závěr nám pustili další díl z Arabely, a pak už hurá
zpátky do školky. Výlet byl prima, už
se moc těšíme na další.
Děti z MŠ U Sluníčka

Krávy, jak si vlastně povídáte?

Školka po rekonstrukci.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Odpověď na tuto otázku a spoustu dalších informací a poznatků jsme
získali na Školním statku a krajském
středisku ekologické výchovy Cheb,
kam jsme vyjeli ve spolupráci s krajským úřadem.
Zde jsme měli možnost naživo vidět několik hospodářských zvířat - kravičku Růženku, oslíky Tondu a Toničku, kozičky Lojzu a Lojzu a spousty dalších. Seznámili jsme
se s jejich životem, užitkem a péčí o

ně. V praxi jsme si vyzkoušeli krmení a čistění stájí a chlívů. To byste nevěřili, kolik bobků denně taková koza
nebo ovečka udělá. Ale vzorně jsme
po nich pomocí lopat a košťat uklidili. Své nově získané vědomosti jsme
si oživili u pracovních listů a v kvízových otázkách. Třešničkou na dortu
a zároveň velkým zážitkem na výletě byla svačinka vybalená z batůžku,
kterou nám připravily naše paní kuchařky.
Děti z MŠ U Sluníčka
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3HþRYDWHOVNiVOXåEDSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
Sídlo:
,ý2
Statutární zástupce:
Telefon:

Nad Výtopnou 1010, 357 31 Horní Slavkov
712 32 923
Mgr. 'DJPDU.XWWQHURYiĜHGLWHOND
352 698 316, 602 297 606

Poskytujeme terénní SHþRYDWHOVNRX VOXåEX QD ~]HPt PČVWD +RUQtKR 6ODYNRYD Y
GRPiFQRVWHFKXåLYDWHOĤ.
Cílová skupina:
- VHQLRĜLDRVRE\VH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtP
Jaké služby poskytujeme:
- SRPRFSĜL]YOiGiQtEČåQêFK~NRQĤSpþHRYODVWQtRVREX
- SRPRFSĜLRVREQtK\JLHQČQHERSRVN\WQXWtSRGPtQHNSURRsobní hygienu
- SRVN\WQXWtVWUDY\QHERSRPRFSĜL]DMLãWČQtVWUDY\
- SRPRFSĜL]DMLãWČQtFKRGXGRPiFQRVWL
- fakultativní služby
Kdo se o Vás bude starat:
V SĜLUR]HQpP GRPiFtP SURVWĜHGt NOLHQWD SRVN\WXMt SUDFRYQtFL VRFLiOQtFK VOXåHE SRPRF
v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin.
Jak se stát naším klientem:
3RNXG SDWĜtWH GR FtORYp VNXSLQ\ PĤåHWH R SRVN\WQXWt SHþRYDWHOVNp VOXåE\ SRåiGDW RVREQČ
QHERStVHPQČY\SOQČQtPIRUPXOiĜHSURåDGDWHOH
Poslání:
Posláním MH]DMLVWLWVHQLRUĤPDRVREiPVH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtPåtWGĤVWRMQČYSĜLPČĜHQêFK
podmínkách, FR QHMGpOH YH VYpP GRPiFtP SURVWĜHGt, V SRFLWHP EH]SHþt NGH PDMt ~SOQp
VRXNURPt 3RPiKiPH XåLYDWHOĤP åtW SOQRKRGQRWQê åLYRW V XUþLWRX IRUPRX GRSRPRFL D
podpory v VREČVWDþQRVWL SĜL ]YOiGiQt NDåGRGHQQt SpþH R YODVWQt RVREX QHER SRPRF VH
]DMLãĢRYiQtP FKRGX D ~GUåE\ GRPiFQRVWL Naším závazkem je poskytRYDW SHþRYDWHOVNRX
službu v QiOHåLWpNYDOLWČ a WDNRYêP]SĤVREemDE\E\OR]DMLãWČQRGRGUåRYiQtOLGVNêFKSUiYD
záklaGQtFK VYRERG 3RVN\WRYiQt SHþRYDWHOVNp VOXåE\ O]H NRPELQRYDW V Spþt URGLQ\ QHER
jiného poskytovatele.
Máte-OL R SHþRYDWHOVNou službu ]iMHP Y\XåLMWH YêãH XYHGHQêFK NRQWDNWĤ UiGL Vám
]RGSRYtPHSĜtSDGQpGRWD]\

Ambulantní služba poskytovaná
ve Středisku osobní hygieny
Pečovatelská služba, příspěvková organizace v Horním Slavkově provozuje každé úterý, středu a pátek (mimo svátky) v době od 14,00 do
15,00 hodin ambulantní službu pomoc při osobní hygieně ve Středisku osobní hygieny. Toto středisko se nachází v suterénu budovy Domu
s pečovatelskou službou v ulici Nad Výtopnou 1010 v Horním Slavkově.
Cílová skupina:
Naší cílovou skupinou jsou zdravotně postižení občané a senioři, kteří vyžadují pomoc při osobní hygieně a nemají doma vhodné nebo vyhovující podmínky k výkonu této služby.
Věková struktura cílové skupiny:
Dospělí od 27 let do 64 let
Mladší senioři od 65 let do 80 let
Starší senioři nad 80 let
Kapacita ambulantní služby poskytované
ve Středisku osobní hygieny:
Kapacita poskytované ambulantní služby je 1 uživatel za den, ve který se služba poskytuje.
Popis realizace úkonu:
Pomoc při úkonech osobní hygieny: jedná se o pomoc a podporu při
koupeli nebo při sprchování uživatele ve středisku osobní hygieny.
Úkon je poskytován s použitím uživatelových hygienických prostředků a pomůcek (osušky, ručníků, žínky, houby, kartáčku, mýdla, šamponu apod.). Uživatel se s pečovatelkou domluví před zahájením úkonu na
průběhu a způsobu koupání či sprchování. Pečovatelka je přítomna po
celou dobu koupele s uživatelem a je mu nápomocna.
Kontaktní telefony: 352 698 316, 602 297 606 – ředitelka Pečovatelské služby, příspěvkové organizace
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Kabelová televize
v Horním Slavkově
V letech 2010 a 2011 začala společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. rozšiřovat a digitalizovat nabídku televizních programů šířených prostřednictvím kabelové televize.
Nově by měla tuto službu zajišťovat
spol. Technické služby ve spolupráci se spol. IMPERIUM TV (www.
imperium tv.cz).
Z původních šestnácti analogových programů se nyní vysílá pětatřicet analogových a pětatřicet digitálních programů. Některé programy jsou v obou variantách. Je to
z důvodu umožnění kvalitního digitálního příjmu lidem s novou digitální televizí, ale zachováváme i
analogový přenos pro držitele starších typů televizorů.
Rozšiřovala se automaticky nabídka nových programů - NOVA Cinema, Prima Love a Prima COOL,
Fanda, Barrandov a slovenské kanály.
V trendu digitalizace a rozšiřování nabídky budeme dále pokračovat. Máme v plánu přinést také programy v HD kvalitě, které jsme nedávno testovali s předpokladem rozšíření o zhruba deset HD kanálů.
Také infokanál DUHA bude v nejbližší době přenášen analogově i digitálně.
Z dalších programů uvažujeme o
rozšíření o programy jako:
Fashion, AXN scifi, Paprika,
Home Spektrum, Extreme Sports,
MTV Hits, MTV Classic, MTV
Rock, Filmbox, Filmbox plus, Viasat Nature, Romantica, Jim Jam,
Sport 1, Sport 2, Sport 5, Fishing
and Hunting, Eurosport 2, Retro

music, Kanál 5.
Poslední velkou novinkou, kterou
připravujeme je možnost výběru kanálů na přání a placení jenom některých programů, které uživatele budou zajímat.
Bude to fungovat tak, že pokud vás
bude zajímat např. sport, objednáte
si sportovní balíček, dostanete kartu a budete platit jenom programy,
které sledujete.
Kabelová televize je dnes nenahraditelný zdroj kvalitních televizních
programů, hlavně v době, kdy i doposud neplacené satelitní vysílání
zavádí měsíční poplatek, který má
být od příštího roku zvýšen na téměř
dvojnásobek za základní TV programy…
A jak postupovat při problému s
kvalitou příjmu kabelové televize?
V případě problémů s příjmem
programů je nejdříve potřeba:
1. zkontrolovat připojení vašeho
televizoru k anténní zásuvce kabelové televize,
2. zkontrolovat naladění televizoru (modernější přístroje umí ladit programy po kliknutí na příslušné tlačítko ovladače automaticky),
3. v případě neodstranění problému a při výpadku signálu můžete poruchu nahlásit na telefonní
čísla společnosti IMPERIUM TV
– 774 559 222 nebo 774 559 868
(ne formou SMS).
Hovor je bezplatný, bude vám zavoláno zdarma nazpět. V případě, že
se tak nestane, volejte uvedená čísla
znovu.
Ing. Ladislav Halgašík,
IMPERIUM TV

Výpadky vysílání
programů Eurosport
Již několik dní dochází k výpadkům televizního signálu u kanálů Eurosport v kabelové televizi i v našem městě. Dle vyjádření společnosti EUROSPORT uvedené výpadky jsou pravděpodobně způsobovány pirátským vysíláním, které pochází pravděpodobně ze Sýrie. Eurosport i společnost Eutelsat pracují na řešení problému. V tuto chvíli není jasné, kdy
se situace podaří definitivně vyřešit. Nejedná se tedy o poruchu na straně
kabelové televize, výpadky jsou zaviněny problémy na satelitu Hotbird.
Ing. Ladislav Halgašík, IMPERIUM TV
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Na Slovensku se konalo další setkání Slavkovů
Setkání se zúčastnilo deset Slav- zeň. Každý rok do našeho města jezkovů - čtyři z České republiky (Hor- dí uctít památku politických vězňů
ní Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, na náš hřbitov.
Slavkov u Opavy a Slavkov u Brna),
pět ze Slovenska (Vyšný Slavkov,
Nižný Slavkov, Velký Slavkov, Malý
Slavkov a Slavkovec) a jeden z Polska (Slawkow).
Zajímavostí byl bohatý kulturní
a doprovodný program, kde jsme
měli možnost načerpat mnoho zajímavostí z této oblasti Slovenska,
ale i dalších Slavkovů v rámci konference.
Velice příjemným překvapením
bylo, že naše delegace zde měla
možnost se potkat s panem Albertem Vyšňovským - 78 let (na fotoV roce 2011 bylo naše město hos- ní konalo ve Vyšném Slavkovu na grafii), který nás přišel pozdravit.
titelem setkání Slavkovů. V letoš- Slovensku, který je od našeho měs- Pan Vyšňovský byl 10 let vězněn v
ním roce se na konci září toto setká- ta vzdálen 781 km.
Horním Slavkově jako politický vě-

Poděkování panu Pavlu Šlégrovi

DDM a ŠD informuje
Okénko do

DDM
Jarní prázdniny
V době jarních prázdnin od 19.25.2.2013 DDM a ŠD pořádá lyžařský výjezd do Itálie do střediska Livigno. Cena 8 175,- Kč (vícelůžkový pokoj ), 8 775,- Kč (2-lůžkový pokoj), 7
375,- Kč (děti 2-12 let ). Skipas do-

spělí 181 € , děti 125 €.
V současné době připravujeme další verzi zimního lyžování. Podrobné
informace jsou zveřejněny na www.
strankách: www.ddmhornislavkov.cz

Rekonstrukce
V době letních prázdnin proběhla
rekonstrukce sociálních zařízení ve 3.
NP DDM a ŠD a v cvičebně v přízemí budovy (viz foto). Děkujeme za ﬁnanční pomoc zřizovateli Městu Horní Slavkov. V Současné době probíhá
rekonstrukce střechy.

Připravujeme:
v době letních prázdnin letní výjezd
do Chorvatska na ostrov Ugljan

Děkujeme z celého srdce za výrobu a instalaci nájezdové rampy ke vchodu panelového domu v rámci daru pro naši invalidní dceru Aničku, která je odkázána na invalidní kočárek či vozík. Tím nám pan Šlégr moc pomohl snadněji překonat vstupní schody do panelového domu a tím vznikl
bezbariérový vstup do panelového domu.
Jiří a Hana Kunických, rodiče Aničky

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
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Nohejbalový memoriál
Turnaj smíšených
družstev ve volejbale Dalibora Keluce
Dne 15.9.2012 se na hřišti TJ
Spartak Horní Slavkov konal turnaj
smíšených družstev ve volejbale. I
přes nevlídné počasí se akce zúčastnilo devět družstev. V letošním roce
jsme přivítali nováčky turnaje: MěÚ
Horní Slavkov, Krásno paní Kvapilová, Nohejbalisty - Bobardýnos a
Sokolováky - Soptíky. Vítězové turnaje pro rok 2012 jsou:
1. HČ MIX, 2. HOŇo FRoŇo, 3.
Horní Slavkov

Rádi bychom také poděkovali
ostatním družstvům za účast a věříme, že se v dalším ročníku 2013
opět setkáme. Sponzorskými dary
akci podpořili: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Torf Ziegler,s.r.o., Město Horní Slavkov
TJ Spartak Horní Slavkov družstvo žen by rádo poděkovalo rozhodčímu panu Simbártlovi a společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

V sobotu 22. září 2012 se v rámci
Město Horní Slavkov, Spartak
Slavkovských slavností uskutečnil Horní Slavkov, Pivnice Ráj, Kamejiž 11. ročník Memoriálu Danictví Kettler Vlastík (mobil
libora Keluce v nohejba737 658 153), Kamenictví
lu trojic. Akce se zúčastGajdošík Norbert, Konilo šest trojic (celkem
vovýroba p. Šlégr Padvacet hráčů z našeho
vel, Kooperativa poměsta).
jišťovna, Centrastav p.
Turnaj měl vynikajíLedvina Leoš, p. Plch
cí jak sportovní, tak orMilan – zednické práce,
ganizační úroveň. Na akci
firma Kaisrlík s.r.o.
se podíleli sponzoři, kterým by
Richard Ledvina,
chtěl nohejbalový oddíl poděkovat:
vedoucí nohejbalového oddílu

Jak se daří fotbalistům?
Jak se dařilo fotbalistům Spartaku
Horní Slavkov v jedotlivých soutěžích o víkendu 20.-21. října (poslední kolo hrané před uzávěrkou zpavodaje).
Mužské áčko doma v 11. kole krajského přeboru podlehlo favorizovaným Mariánským Lázním 0:4. Hos-

té si tak upevnili druhou pozici za
suverénní Hvězdou Cheb, Spartak
držel 8. místo v šestnáctičlenné tabulce.
B muži porazili Bukovany 5:2 a
jsou na 4. místě okresního přeboru.
Dorostenci doma porazili Chodov
3:1 a žáci zvítězili v Kynžvartu 2:3.

ŬƚƵĄůŶşǀǉƐůĞĚŬǇƉŽĚǌŝŵŶşŚŽŬŽůĂKŬƌĞƐŶşŚŽƉƎĞďŽƌƵǎĞŶǀĞǀŽůĞũďĂůĞƌŽŬϮϬϭϮͬϮϬϭϯ͕^ŬƵƉŝŶĂ^KͲͲϮ
2NUHVQtSĜHERUåHQ6RNRORY
p.

družstvo

utkání

Výhry

Porážky

sety

body

1.

as<ƉƎŝ/͘a,ĂďĂƌƚŽǀ

9

6

3

24:14

15

2.

^<W^ŽŬŽůŽǀhŶŝƚŽƉZ

7

7

0

21:07

14

3.

d:^ůĂǀŽũ<ǇŶƓƉĞƌŬŶĂĚKŚƎş

9

5

4

22:16

14

4.

d:^ƉĂƌƚĂŬ,ŽƌŶş^ůĂǀŬŽǀ

8

4

4

16:16

12

5.

d:ĂŶşŬ^ǀĂƚĂǀĂ

7

4

3

16:11

11

6.

d:^ƉĂƌƚĂŬŚŽĚŽǀ

7

3

4

13:13

10

7.

s^<ĂŶşŬ^ŽŬŽůŽǀ<<z

7

3

4

10:17

10

8.

W^<ŚĞďϵϲ

8

2

6

9:20

10

9.

s^<ĂŶşŬ^ŽŬŽůŽǀ

6

2

4

7:13

8

10.

d:^ůĂǀŽũ<ǇŶƓƉĞƌŬŶĂĚKŚƎş

6

1

5

6:17

7
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kulturní kalendář na měsíc listopad
kino promítá
pátek 2. listopadu

kulturně-společenské akce
17.00 a 19.30

ÚTĚK Z MS-1
- Francie, USA, akční, sci-fi, od 15 let, čs. dabing,
95 minut

11 2012

ostatní akce

PŘÍJEZD SV. MARTINA
neděle 11. listopadu 2012
od 15.00 hodin - stánkový prodej
od 16.00 hodin – dětské DIVADLO Z BEDNY
– velký divadelní sál MěKS
– vystoupení dětí z DDM Horní Slavkov
od 17.30 hodin – lampiónový průvod
18.00 hodin - příjezd Martina
DISKOTÉKA
24. listopadu 2012
od 20.00 hodin - 02.00 hodin - taneční sál
MěKS

koncert

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před
zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na
místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru. Prezidentova dcera
Emilie Warnock navštíví v rámci humanitární mise vesmírnou věznici MS One. Ale krvavá
vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen jediný člověk. Jenže v sázce je mnohem více…
pátek 30. listopadu
17.00 a 19.30
SVATÁ ČTVEŘICE
- Česko, romantický, komedie, od 15 let, 78 minut

zájezd na karla gotta

Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp
manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského
ostrova, kde se komedie Svatá čtveřice z velké
části odehrává.
Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři
Ondra (Hynek Čermák) a Vítek (Jiří Langmajer), dostanou nabídku na exotickou „brigádu“
na karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Jejich manželky se mají rády, Ondrovi dospívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc. V úvodu zmíněná postelová nuda...

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Vstupné 50,- Kč.
Předprodej knihovna a muzeum MěKS.
Městské kulturní středisko Horní Slavkov pořádá zájezd na vystoupení Karla Gotta v rámci
jeho AGROFERT TOUR 2012 dne 12.11. 2012
v KV aréně Karlovy Vary. Vystoupení od 19.00
hodin.
Vstupné 610 ,- Kč a 810,- Kč.
Doprava 150,- Kč.
Vstupenky možno rezervovat na tel. čísle:
352 698 130

Důležité kulturní kontakty:
Městské kulturní středisko:
www.mkshs.cz;
Základní umělecká škola:
www.zushslavkov.webnode.cz
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zajímavosti a historie

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Nádraží v Horním Slavkově na trati Lo- a první vlak projel po celé trase dne
ket – Krásný Jez pochází z roku 1901. 7.12.1901. Velký význam měla trať hned
Se stavbou trati se započalo roku 1895 od prvopočátku, jelikož se na ní provozo-

2

1

Foto č. 2 - smutná současnost
vala nákladní doprava pro porcelánku.
Železnice také mezi válkami přepravovala rudu z cínových dolů a taktéž uranovou rudu.
Od ukončení stavby v roce 1901 došlo
k první rekonstrukci až v letech 1951 –
1952. České dráhy ukončily provoz na
této trase dne 31. května 1997. Po 15
letech výluky započne ještě v letošním
roce obnova úseku Ležnice - Krásný Jez,
Foto č. 1 - dobová pohlednice nádraží s vlakem z roku 1914, nádraží nese jméno která by měla být ukončena v příštím
Schlaggenwald – Horní Slavkov
roce.
Historická fota J. Souček

slavkovské statky a dvory

Statek a hostinec ve Wiesenthalu – V lukách (V Lučním údolí)

Gasthaus Am Wiesenthal
V dřívějším Seifartsgrünu, které je považováno za kolébku osídlení v Horním Slavkově, se původně
rýžoval cín. Později, po vybudování Dlouhé stoky, sem byla přesměrována i část vody přiváděné z Kladské, a to prostřednictvím Starého a
Dlouhého rybníka, nalézajících se
na Hubské výšině.
Od těchto rybníků vedly náhony
na jednotlivé stoupy, které se i ve výkazech zvlášť označovaly, a to jako

stoupy v Seifartsgrünu.
Těžební sláva však pominula, území zůstalo opuštěno a poměrně mělké údolí zarostlo travou.
Pozemky zde nebyly nic až tak extrovního, ale pro jeden malý stateček, vzdálený zhruba 1,5 km od
města, to na hospodaření to stačilo. Výnosy z hospodaření ale nebyly
valné, a tak si hospodář, vedle zemědělské činnosti na statku, rád ještě
přivydělával provozováním hospo-
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dy. Posledním vlastníkem statku s
hospodou byla rodina Böhmových.
Hospodská činnost však nebyla
pravidelná. Ve všední den sem zašli jen sedláci, většinou z Hubu, kteří měli v okolí polnosti, a při práci na
poli jim vyschlo v hrdle.
Převážně se zde „hospodařilo“
jen v sobotu a v neděli. To se ale nepodávalo jen pivo, ale k povyražení sloužil i taneční sál, který zde byl
zřízen. Hostinec byl od města vzdálen, ale zase ne tak daleko, aby nemohl být cílem vycházek z nedalekého města.
Tuto skutečnost vyhledávala převážně slavkovská omladina, která
byla mimo dosah pátravého a kontrolujícího zraku rodičů.
Ve dvacátých letech 20. století bylo toto místo místem setkávání sociálně-demokratické mládeže, sdružené v tzv. „Lize mládeže.“
Traduje se, že z provozování hospody měli největší radost kluci, kteří po odchodu hostů ze zahradní restaurace dopíjeli zbytky piva.
Musíme však říci, že toto údolí bylo skutečně místem divukrás-

ným. Toto je patrno i z fotografie,
na které je zachycen stav přírody za
tzv.Seifertsgrünským viaduktem. V
plytkém údolíčku se však vyskytoval
cestou do hospody malá zajímavost,
a to fenomén ozvěny, zvaný původními obyvateli „Echobanklä“.
Bohužel, dnes lze na statek s hospodou a také na ozvěnu jen vzpomínat, vše je pohřbeno pod 20 hlušiny
ze šachty č.4 Barbora a č.6 Svatopluk Jáchymovských dolů.
Ing. Rudolf Tomíček

Seifertsgrünský
viadukt
–
1945, Pěšina mezi pilíři vedla k
nedalekému hospodářství Zum
Wiesenthal. Dnes je toto prostranství, stejně jako hostinec
Wiesenthal, pod 20 m hlušiny.
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