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u nás ve městě

Slovo starosty
Protože se stále setkáváme s dotazy ohledně situace ve slavkovské základní umělecké škole, přinášíme v říjnovém zpravodaji
aktuální podrobné informace. Ty naleznete na straně 3 a pokračování na straně 8.
Je zde vysvětleno, jak vůbec vznikl nařízený odvod peněz, co mu
předcházelo a jaký byl postup města, vedení školy a dalších orgánů. Celé řízení ještě není ukončené, bude záležet na závěrech
vyšetřování ze strany policie a případně i soudního líčení.
Každopádně považuji za důležité zdůraznit, že naší prioritou
vždy bylo a bude zachování základní umělecké školy v naprosto
nezměněném rozsahu jako doposud.
Ať bude rozhodnutí zapojených orgánů jakékoliv, v první řadě
vždy poskytneme škole takovou pomoc, aby nikdo z žáků či učitelů nebyl nijak omezen, naopak - aby škola i nadále držela svou
vysokou úroveň. Samozřejmě využijeme všechny prostředky pro
zmírnění ekonomické škody způsobené nastalou situací, žádný
náš postup ale nijak nezasáhne do chodu školy.
Na závěr mi dovolte s ohledem na blížící se říjnové volby do
obecního zastupitelstva poděkovat všem zastupitelům, ať už obhajují své mandáty či se již rozhodli nezapojit do komunální politiky, a to za jejich čtyřletou práci. Určitě je řada věcí, za které
si pochvalu zaslouží, stejně tak se najdou další, které by se daly
vylepšit. O tom, kdo bude nadále mít šanci vylepšovat, rozhodnou
pouze a jen obyvatelé tohoto města.
S přáním hezkého dne starosta města

den se starostou

Den se starostou se koná
8. 10. od 16 do 17 hodin.

nepřehlédněte

Změna organizace vítání
občánků a gratulací jubilantům
Vážení spoluobčané,
je nám velmi líto, že z důvodu
ochrany osobních údajů musíme
ustoupit od iniciativy vlastního
sledování dovršení významných
bileí našimi
životních jubileí
spoluobčany a narozebčánků
ní nových občánků
m pak
města, kterým
ve spolupráci se
stustarostou, zastupiteli města a Sboské
rem pro občanské
yla
záležitosti byla
ladoručována blařáhopřání a pořáání
dány akce vítání
občánků.
Protože
byádi
chom však rádi
nv těchto činnostech pokračovali,
obracíme se
na občany, kteří se dožívají významného životního jubilea a na
rodiče novorozených občánků,
aby v případě zájmu o blahopřání zástupcem města k této

výjimečné události, resp. zájmu
o účast na akci vítání občánků,
toto oznámili:
• osobně pracovnicím odboru
správního a vnitřních věcí MěÚ
Horní Slavk
Slavkov, nejlépe na
recepci
městského
úřad
úřadu paní Aleně
Kot
Kotousové, DiS.
• telefonicky na
te
tel. č. 352 350
66
666 paní Aleně
K
Kotousové, DiS.
• písemně
na e-mailovou adresu:
podatelna@
muhslavkov.
cz nebo prostřednictvím
pošty na adresu Městský
úřad Horní
Slavkov, Dlouhá 634/12, odbor správní a vnitřních věcí.
Těšíme se, že takto s vámi budeme moci i nadále prožívat slavnostní okamžiky vašeho života.

Město navrhlo rozšíření trestů u přestupků. Návrh
přináší řešení postihu nepřizpůsobivých občanů.
Přijďte i vy podpořit petici za veřejný pořádek!
Naše město, shodně jako většina
měst v ČR, řeší téměř každodenně
problematiku veřejného pořádku.
Během let se v celé ČR, nejinak
tomu je v Horním Slavkově, vytvořila skupina obyvatel nerespektující
pravidla občanského soužití, porušující opakovaně a úmyslně obecně
závazné vyhlášky města upravující
veřejný pořádek s vědomím, že jsou
nepostihnutelní.
Jejich nepostihnutelnost spočívá
v tom, že uložené pokuty za přestupky nehradí, protože zneužívají svého
statusu osoby nemajetné a pobírající
sociální dávky. Jsou si vědomi toho,
že jim uložená pokuta je nevyma-

hatelná, a to i přes vydané exekuční
příkazy. Městský úřad či Policie ČR
pak vlastně ukládají pokuty bez významu a bez plnění funkce pokuty,
tj. nápravy chování. Situace je tak
tristní, když pokuty lze vymoci jen
na těch, kteří pracují, nebo kteří
svou pílí docílili k vlastnictví majetku. Tento stav je občany města
vnímán jako nespravedlivý a vede
k určitému sociálnímu napětí a rezignaci na spravedlnost. Obzvláště
tíživá je situace v okolí bývalé České
spořitelny a autobusového nádraží.
Současná právní úprava přestupkového zákona neumožňuje využít
jiné sankce než uložení pokut či zá-
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kazu pobytu. Zákaz pobytu lze uložit
pouze u osob bez trvalého bydliště
v našem městě. Tímto se stává tato
sankce nepoužitelná, protože všichni nepřizpůsobiví, vyskytující se
v uvedených lokalitách, jsou občany
města.
Město, vědomo si této zcela zásadní chyby, která by v právním státě
měla být již vyřešena, navrhlo v září
t. r. do novely přestupkového zákona vložit další sankci, a to výkon
obecně prospěšných prací, podobně
jako je to v trestním zákoníku. Tato
sankce je nepochybně velmi dobře
vymahatelná i u těch, kteří si myslí,
že jsou nepostižitelní a žijí na úkor

slušných obyvatel. Neplnění udělení
této sankce by pak mohlo být kvalifikováno jako trestný čin maření
úředního rozhodnutí, za které by
mohl být uložen soudem i trest odnětí svobody.
O tom, že situace je dlouhodobě
neřešená a vyvolávající sociální napětí, si uvědomuje i Svaz měst a obcí
ČR, který inicioval petici za řešení
problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí, kterou
město podpořilo přistoupením k ní.
Petice je připravena k podpisu i pro
občany města v recepci Městského
úřadu do 10. 10. 2014.
Tajemník MěÚ
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Město pomůže Základní umělecké škole
s úhradou nařízeného ﬁnančního odvodu
Koncem dubna t. r. obdržela naše
Základní umělecká škola od Krajského úřadu Karlovarského kraje
platební výměr ve výši 1.586.596
Kč za porušení rozpočtové kázně.
Rozpočtová nekázeň byla shledána v nesprávném vykazování počtu
žáků této školy v letech 2009-2012,
který byl uměle navyšován.
Toto umělé navyšování žáků pak
vedlo k neoprávněnému poskytování fin. prostředků dotací škole
od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Základní umělecká škola požádala
o posečkání úhrady (bylo povoleno
do 30. 9. 2014) a zároveň podala
žádost o prominutí celého odvodu.
V září t. r. rozhodlo zastupitelstvo
kraje o neprominutí odvodu, čili Základní umělecká škola musí uhradit
do 30. 9. 2014 shora uvedenou částku.
Vzhledem k tomu, že tato částka
je mimo finanční možnosti školy,
rozhodlo zastupitelstvo města, že
město škole pomůže a celou částku
k úhradě poskytne. Zánik či omeze-

ní činnosti Základní umělecké škole kového rozpočtu školy.
nehrozí a žáci ani rodiče se nemusí
Druhý zdroj je tvořen finančním
bát, že by toto mělo negativní dopad příspěvkem města, ten je použit výna další fungování školy.
hradně na provozní záležitosti, jako
např. úhrada energií, opravy budovy apod.
Poslední, třetí zdroj je tvořen příspěvky rodičů, jedná se o školné,
které je použito na úhradu vzdělávacích pomůcek.
Porušení rozpočtové kázně bylo
zjištěno kontrolou města u financí,
které město však neposkytuje (byly
přeposlány Krajským úřadem Karlovarského kraje od Ministerstva
školství). Kontrolovat poskytnuté
Na internetovém portále iDNES. dotace je oprávněn kromě města
CZ se čtenáři dne 3. 9. 2014 moh- Krajský úřad i Česká školní inspekli dočíst nesprávné sdělení, že na ce. Aby nedocházelo k duplicitní
problém ve škole město přišlo příliš činnosti, při kontrole prováděné
pozdě, a že školu nekontrolovalo. městem se vychází i z kontrolních
Nejdříve je potřeba osvětlit, jak protokolů např. České školní invlastně jsou školy financovány. Fi- spekce, kde nebylo signalizováno
nancování je tvořeno ze tří zdrojů.
žádné pochybení (kontrola této inPrvní je tvořeno poskytnutím do- spekce proběhla v roce 2012). Bylo
tace od Ministerstva školství, mlá- to město, které se díky anonymnímu
deže a tělovýchovy, tyto prostředky oznámení zaměřilo na hlubší ověřojsou především použity na úhradu vání údajů o žácích.
platů a tvoří takřka 90 procent cel(pokračování na str. 8)
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Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C,
přízemí):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděla, svátky: 9.00-21.00 h.
PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě:
602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství:
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:
774 559 868
nebo 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE:
1239
Poruchová linka ČEZ:
840 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora
pro období 1. 4. 2014-31. 10. 2014:
PO-PÁ: 7.00–17.00 h.
SO v měsíci: 8.00-12.00 h.
POLICIE ČR, OBVODNÍ
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00-17.30
úterý, čtvrtek: 8.00-15.00
pátek: pouze objednaní a služby
Czechpointu 8.00-13.00
Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz

Martin Kasal, DiS.
starosta
martin.kasal@muhslavkov.cz

724 796 727
Mgr. Vidor Mandelík
1. místostarosta
vidor.mandelik@muhslavkov.cz

739 322 356
Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ

1. patro

martin.stark@muhslavkov.cz

352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro

Důležité kontakty
LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby
první pomoci v Karlovarském kraji, včetně
služeb stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu:
353 502 502
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.
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.
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 pavilon C, 3. patro):
352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00 h.

Kontakty na MěÚ

monika.volfova@muhslavkov.cz
Tel.: 352 688 334
Mobilní telefon hlídka PČR 723 585 575
INFORMOVÁNÍ POMOCÍ SMS
Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony
(např. z kultury, krizové SMS), můžete tak
učinit zasláním SMS zprávy, jejíž tvar naleznete níže, na číslo:
736 350 715
Pro informace z města:
hornislavkov info p
Pro informace z kultury:
hornislavkov kult p
Pro komerční informace:
hornislavkov kom p
Pro krizové informace:
hornislavkov krize p

352 350 680

602 110 499

Hana Gregorová, DiS.
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.de.stefanisova@muhslavkov.cz
352 350 661
602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru

2. patro

ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
K registraci na kanále Informace města,
Kultura a Komerční informace každý zaregistrovaný bude automaticky dostávat novinky z kanálu Krize. Odběr novinek není
zpoplatněn. Odběratel platí pouze za registrační SMS, a to částku podle svého tarifu za SMS zprávu.

352 350 676

602 284 661

www.muhslavkov.cz
MěÚ 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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komunální volby 2014

Jak zvolíme nové zastupitelstvo města
Volby do zastupitelstev obcí se k trvalému pobytu v ulicích Školuskuteční
ní, Nová, Ke Koupališti, Větrná,
U Lesoparku, Tábor XI, Hornova,
• dne 10. října 2014 od 14.00 Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Spohodin do 22.00 hodin
jovací, Krátká, č. p. 514, 791, 792,
• dne 11. října 2014 od 08.00 793, 794, č. e. 7, 37.
hodin do 14.00 hodin
Voličem je občan obce za předVe městě Horní Slavkov je pro pokladu, že alespoň druhý den vovoliče připraveno 5 volebních leb dosáhne věku nejméně 18 let,
okrsků (oproti předešlým volbám je v den voleb přihlášen v Horním
Slavkově k trvalému pobytu a jde
nedochází k žádné změně), a to:
o státního občana České republiky
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1 - Zá- nebo o státního občana členského
kladní škola v Nádražní ulici státu Evropské unie (který požádal o zápis do dodatku stálého sev Horním Slavkově
pro voliče, kteří jsou přihlášeni znamu voličů).
k trvalému pobytu v ulicích KouniVoličům bude umožněno hlace, Horní Příkopy, Dolní Příkopy,
Hořejší, Smetanova, Nové Město, sování poté, kdy prokáží svoji toNa Dole, Tovární, Ležnická, Kos- tožnost a státní občanství České
telní, Pivovarská, Školní náměstí, republiky (občanským průkazem
nám. Republiky, tř. Osvoboditelů, nebo cestovním pasem České
Luční, Nádražní, Pluhova, U Ko- republiky); jde-li o cizince, průvárny, Přilehlá, Hasičská, Hlubo- kazem o povolení k pobytu, vydaká, Lánský Dvůr, Bošířany, Ležni- ným podle zákona č. 326/1999
ce, Ležnička, Kfely, č. p. 60, 102, Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně někte277, 795.
rých zákonů, ve znění pozdějších
- ostatní voliči volí ve 4 vo- předpisů. Neprokáží-li uvedené
lebních okrscích v Městském skutečnosti stanovenými doklady,
kulturním středisku v Horním nebude jim hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze stálého
Slavkově (taneční sál), ty budou
označeny názvy ulic a číslem po- seznamu voličů nebo jeho dodatpisným domu, které jsou do pří- ku obdrží volič od okrskové volebslušného okrsku zařazeny:
ní komise prázdnou úřední obálku, opatřenou úředním razítkem.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
Platná právní úprava v přípapro voliče, kteří jsou přihlášeni dě voleb do zastupitelstev obcí
k trvalému pobytu v ulici Poštovní neupravuje institut voličských
průkazů a dosud ani možnost hlasování předem do úschovy nebo
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni korespondenčního hlasování.
k trvalému pobytu v ulici ZahradHlasování voličů zapsaných ve
ní, Sportovní, Samota a části ulice
Dlouhá č. or. 38 až 52, čp. 703, zvláštních seznamech voličů ve704, 705, 707, 708, 709, 710, 730, dených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky
731, 732, 733, 734, 735
není při volbách do zastupitelstev
obcí možné bez předložení potvrVOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
pro voliče, kteří jsou přihláše- zení o vyškrtnutí ze zvláštního seni k trvalému pobytu v části ulice znamu voličů příslušným zastupiDlouhá č. or. (2 až 36) čp. 619, telským úřadem obecnímu úřadu,
622, 624, 626, 627, 630, 634, 635, př. v den voleb okrskové volební
638, 643, 644, 649, 650, 652, 657, komisi.
660, 661, 675, 676, 677, 678, 688,
Hlasovací lístky
689, 690, 691, 696, 697, 698, 702,
Hlasovací lístky budou distri831, 832, 833, 834
buovány voličům nejpozději 3
dny přede dnem voleb, tzn. 7. 10.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
pro voliče, kteří jsou přihlášeni 2014. Pokud volič do tohoto data
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hlasovací lístky neobdrží, může si
je vyzvednout přímo na Městském
úřadu v Horním Slavkově v kterékoliv kanceláři. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Hlasovací lístky
budou voličům dodávány do poštovních schránek, proto žádáme
občany, aby své poštovní schránky
řádně označili
Úprava hlasovacího lístku
a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může
hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku. Pokud by
byla označena tímto způsobem
více než jedna volební strana, byl
by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, v případě města Horní Slavkov však nejvýše 15 kandidátů (tolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno).
Počet členů zastupitelstva, který
má být v obci zvolen, je uveden
také v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je
stanovený počet 15, byl by takový
hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby,
popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům
a z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Např. pokud bude označena volební strana
s 15 kandidáty a kromě toho 5
kandidátů individuálně ze sloupců

dalších volebních stran, je dáno
označené volební straně 10 hlasů,
a to pro kandidáty na prvních 10
místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů,
než je stanovený počet 15, byl by
takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací
lístek do úřední obálky, kterou obdrží při příchodu do volební místnosti.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky
několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu,
anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
Odbor správní
a vnitřních věcí MěÚ
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Srovnání účasti volených zástupců
města na jednáních zastupitestva
v posledních dvou volebních obdobích
ÚČAST ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014
Členové zastupitelstva

Funkce

Akrman Jáchym

člen rady, člen finančního výboru

Bartoň František

Nepřítomná/ý
z celkem 27 ZM

Přítomná/ý
z celkem 27 ZM

6x

21x

6x

21x

Beer Jan

zastupitel od 11. 7. 2014

0x

1x z 1 ZM

Čavojský Petr Ing.

2. místostarosta, člen rady

1

26x

Čepičková Jana

zastupitelka od 30. 3. 2013

0x

10x z 10 ZM

Čerňavská Maria Mgr.

členka rady

2x

25x

Falb Radek

zastupitel od 19. 7. 2014

0x

1x z 1 ZM

Heřmanová Monika Ing.

zastupitelka do 6. 1. 2013 (vzdání se mandátu)

6x

10x ze 16 ZM

Horn Antonín

zastupitel do 18. 3. 2013 (úmrtí)

2x

15x ze 17 ZM

Kasal Martin Bc.

starosta od 1. 1. 2014, člen rady

3x

24x

Kuttner Jaromír

zastupitel od 7. 1. 2013

4x

6x z 10 ZM

Mandelík Vidor Mgr.

1. mistostarosta, člen rady

1x

26x

Němec Josef

zastupitel od 27. 7. 2013, člen finančního výboru

0x

9x z 9 ZM

Peroutka Josef JUDr.

předseda kontrolního výboru, člen osadního výboru Kfely

1x

26x

Pleskačová Helena MUDr. (od únoru 2013 nepřítomnost z důvodu nemoci)

10x

17x

Straka Tomáš

předseda finančního výboru

2x

25x

Svoboda Pavel

zastupitel do 26. 7. 2013 (vzdání se mandátu)

5x

13x z 18 ZM

6x

21x

Štefková Naděžda
Vildumetzová Jana Mgr.

starostka do 31.12.2013, členka rady do 31.12.2013, členka zastupitelstva do 7.7.2014

3x

23x

Vlasák Tomáš

člen kontrolního výboru

0x

27x

ÚČAST ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010
Nepřítomná/ý
z celkem 33 ZM

Přítomná/ý
z celkem 33 ZM

předseda kontrolního výboru , člen ZM

2x

31x

František Bartoň

člen Rady města a ZM od 10.12.2009

2x

2x

Mgr. Karel Bernard

jednatel Technických služeb s.r.o, od 18.3.2009 člen Rady města, člen ZM

3x

30x

Členové zastupitelstva

Funkce

Jáchym Akrman

Ing. Petr Čavojský

člen Rady města do 18.3.2009, člen ZM

1x

32x

Petr Hanzík

člen ZM

25x

8x

Mgr. Zdeněk Heppner

člen Rady města, jednatel Technických služeb s.r.o, člen ZM

0x

33x

Ota Kubík

předseda bytové komise, člen ZM

20x

13x

Jaromír Kuttner

člen RM, ZM a místostarosta města do 4.11.2009

0x

28x

Mgr. Vidor Mandelík

místostarosta města , člen Rady města, člen ZM

2x

31x

MUDr. Helena Pleskačová člen ZM

4x

29x

Milan Půta

předseda finanční výboru, člen ZM

11x

22x

František Starý

předseda komise městské památkové zóny , člen ZM

5x

28x

Pavel Svoboda

člen finančního výboru, jednatel spol. Byty-teplo s.r.o

7x

26x

Naděžda Štefková

předsedkyně sboru pro občanské záležitosti, člen ZM

5x

28x

Mgr. Jana Vildumetzová

starostka města , člen Rady města , člen ZM

0x

33x

Mgr. Vladimír Vtípil

člen školské a kulturní komise , člen ZM

8x

25x
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školství
ZUŠ informuje

Kapacita umělecké školy
je letos 100% naplněna
Školní rok 2014/2015 začal pro
naši ZUŠ velmi úspěšně. Během několika málo dní se k nám přihlásilo
tolik zájemců o studium, že v současné době nemáme volná studijní
místa v žádném z vyučo- v a ných oborů (hudební, taneční, výtvarný).
Budoucím zájemcům o studium tedy
doporučujeme, aby
v případě zájmu o studium vyplnili předběžnou přihlášku, která
je ke stažení na stránkách www.zushslavkov.cz a odeslali na email jzapf@zushslavkov.cz.
Pokud se v průběhu školního roku
uvolní studijní místo, budeme tyto
zájemce průběžně informovat.
V naší ZUŠ to opět žije. Díky
vstřícnosti zřizovatele školy, města
Horní Slavkov, je budova ZUŠ Horní Slavkov po částečné rekonstrukci
a žáci i pedagogové mohou využívat
zcela nové sociální zázemí. Pedagogům je k dispozici nová sborovna.
Budova tak po letech prošla velmi
potřebnou rekonstrukcí a splňuje
také hygienické požadavky.
Díky vstřícnosti radnice v Lokti
mají žáci výtvarného oboru v Lokti
zbrusu novou keramickou pec, kterou využívají ke své činnosti.
Činnost zahájil také školní orchestr ZUŠ band, který odehrál kolonádní koncert ve Františkových Lázních, dále se připravoval na reprízu

společného úspěšného koncertu
karlovarské rockové kapely Kozatay.
Výtvarný obor bude naši školu
reprezentovat v celostátním kole
národní soutěže ZUŠ výtvarných
oborů, které se uskuteční ve
Šternberku u Olomouce.
Výtvarníci zde budou
prezentovat své projekty „Itukova vánoční
cesta“ a „…nejen TP
rolls“.
Ve školním roce
2014/2015 bude škola
spolupracovat s Národním institutem pro další vzdělávání Karlovy Vary, dále bude škola
organizátorem Krajské přehlídky
dětských skupin scénického tance
(březen 2015) a také krajského kola
soutěže ve hře na dechové nástroje
(březen 2015). Tradiční milou akcí
bude pochopitelně Ples ZUŠ, který se opět uskuteční v MěKS Horní
Slavkov.
Srdečně vás zveme na akce
ZUŠ konané v říjnu 2014:
Koncert orchestru ZUŠ band Horní Slavkov (ČR) a orchestru ZUŠ
Laupheim (SRN)
MěKS Horní Slavkov,19.30 hodin
1. interní koncert žáků ZUŠ 21.
10. Horní Slavkov, Pluhův dům,
7.00 hodin
2. interní koncert žáků ZUŠ 23.
10. Loket, taneční sál, 17.00 hodin
Jan Zapf, dipl. um.,
ředitel ZUŠ

DDM a Školní družina
informuje o činnosti
Školní družina
V září jsme zahájili naši pravidelnou činnost. Žáčci se mohli
od září naučit chodit na chůdách, hrát lakros a ringo. V tuto
chvíli zbývá posledních pět
volných míst do školní družiny,
takže neváhejte a co nejrychleji přineste přihlášku! Ve chvíli,
kdy tento zpravodaj vychází, už
může být pozdě!
V letošním roce pro vás budeme znovu otevírat Flétničku
a Angličtinku.
Zájmovou činnost ve školní
družině (ŠD) mohou od letošního roku navštěvovat pouze žáci
přihlášení do ŠD. Přihlášky do
zájmové činnosti v ŠD si můžete vyzvednout u svého kmenového vychovatele.

Co nás čeká?
O podzimních prázdninách připravujeme pro děti příměstský
tábor s výtvarnými a sportovními dílničkami. A k tomu nové
přespávání ve školní družině!
Takže sledujte naše webové
a facebookové stránky, ať o nic
nepřijdete!
Vaši vychovatelé

DDM
Pravidelnou činnost v DDM
zahajujeme v říjnu, ale již během září můžete navštívit naše
prostory a vyzkoušet si činnost
v jednotlivých klubovnách.

Nabídka zájmové činnosti je
opět rozšířena o nové kroužky.
Například Dívka – In, Cvičení na
trampolínách, Bumball, Country
tance… Na našich webových
stránkách najdete aktualizovaný seznam zájmových kroužků.
Nezapomeňte prosím, že po podání přihlášky na zájmový kroužek je nutné zaplatit poplatek
nejpozději do dvacátého dne
po podání přihlášky.Přihláška je
závazná.
Více informací na našich webových stránkách a facebooku.

Co nás čeká
začátkem října
• Zahájení zájmové činnosti
• Vystoupení ZK Street Dance
na veletrhu hraček v Praze,
kam byli naši tanečníci pozváni
po zhlédnutí jejich vystoupení
paní Mgr. Inkou Rybářovou.
• Účast na soutěži „O zlatý oříšek“ v Ostrově.
Za DDM vaši pedagogové
volného času

MŠ Duhová kulička informuje

Nová zahrada Mateřské školy „Duhová kulička“
Naší mateřské škole se podařilo
získat dotaci ve výši 6 049 915 Kč
z 54. výzvy operačního programu
životní prostředí pro vodu, vzduch
a přírodu. Oblast podpory je prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury
pro environmentální poradenství
a osvětu. 90% jsme získali z operačního programu životního prostředí
a 10 % z vlastních zdrojů.
Na zahradě jsme měli běžné a dnes
již zastaralé herní prvky, které jsme
museli odstranit, protože neodpo-

vídaly požadavkům Evropské unie.
Léta jsme se snažili zahradu vylepšit, ale nikdy nebylo dost finančních
prostředků na celkový projekt. Na
projektu jsme pracovali zhruba
dva měsíce za spolupráce kolegyň
z mateřské školy a maminky Jitky
Lapešové. Velký kus práce zajistila
projektová kancelář Ing. Ledviny.
Všem patří velký dík.
Naším cílem bylo vytvoření souladu dítěte s přírodou a výchova
k životnímu prostředí, k samostatné

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

tvorbě.
A jak bude naše zahrada vlastně
vypadat? Zahrada bude členitá. Zastoupení tam najdou přírodní živly
- oheň, půda, voda, vítr, mlhoviště
a odpočinková zóna. Do zóny oheň
bude patřit ohniště. Půdě bude patřit ovocný sad, učebna v přírodě, záhony z palisád apod. Do zóny voda
bude patřit pumpa a mlhoviště. Větru bude patřit zvonkohra z bambusu
a do odpočinkové zóny budou patřit
hamaky. Celek bude tvořit více než

30 herních prvků. Další bych mohla ještě jmenovat Vítkův hmatový
chodník, hobití dům, hmyzí hotel,
ptačí budky, nový plot s labyrinty,
měšec na kuličky, bylinková zahrádka atd. Vše bude propojeno cestami.
Asi všechny zklamu, ale fotografie
přikládat nebudu. Vše bude překvapení. A vy se můžete chodit dívat
k naší mateřské škole, jak pokračují
práce, které by měly končit 31. října.
Bc. Pavlína Zábranská,
ředitelka mateřské školy
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Poplatky za odpady,
za psy 2. pololetí 2014

Netradiční olympiáda

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dne
30. 9. 2014 uplynula splatnost místního poplatku za odpady a místního
poplatku za psy za 2. pololetí 2014.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ, č. dveří 311 ve 2. patře nebo bankovním
převodem. Č. účtu: 19-862175349/0800,
variabilní symbol získáte na tel: čísle 352 350 678 u pí Koškovské a tel. čísle
352 350 668 u pí Genčurové, příp. email: blanka.koskovska@muhslavkov.cz
Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov č. 1/2012, a č. 5/2011, týkající
se těchto poplatků, jsou zveřejněny na webových stránkách města.

vzpomínka
Dne 28. 10. 2014 by oslavil 100. narozeniny František Václavík, který se
dlouhé roky aktivně podílel na chodu města. Tatínku, dědečku, pradědečku stále na Tebe vzpomínáme.
Rodina

SPARTAK Horní Slavkov

Dne 30. srpna se na Kounici konala „Netradiční olympiáda“ pro děti,
do které se přihlásilo 44 dětí z celého města. Pro děti bylo připraveno 12
sportovních disciplín, kde za každou dostaly sladkou odměnu. Vše bylo
ukončeno předáním zlaté olympijské medaile pro každého účastníka.
Poděkování patří za doprovodný program dobrovolným slavkovským
hasičům a Celní správě ČR Krajskému ředitelství v Karlových Varech
a dále všem, kteří se podíleli na pořadatelství.
Za pořadatele Roman Krejník

Oddíl kopané

Pozvánka na fotbal
v PČVtFLĜtMHQ 2014
sobota 1ĜtMQD
VRERWDĜtMQD
QHGČOH2. Ĝtjna
QHGČOH 12. ĜtMQD
VRERWDĜtMQD
VRERWDĜtMQD
sobota 25. Ĝtjna
QHGČOHĜtMQD
QHGČOHĜtMQD

]DþiWHN3.00
]DþiWHN.00
]DþiWHN.00
]DþiWHN.00
]DþiWHN.00
]DþiWHN.30
]DþiWHN.30
]DþiWHN00
]DþiWHN.30

Sokol Chýše
FK Ostrov
FK Ostrov
Baník Svatava
%DQtN.UiORYVNp3RĜtþt
DDM Stará Role
DDM Stará Role
).+YČ]GD&KHE%
).-LQGĜLFKRYLFH

st. žáci
OPŽ
muži A
KPM
VWSĜtSUDYND.33
muži B
OPM
POSĜtSUDYND2303
st. žáci
OPŽ
muži A
KPM
POSĜtSUDYND KPP
muži B
OPM

6UGHþQČ]YHPHYãHFKQ\SĜt]QLYFHVODYNRYVNpNRSDQp
KPM NUDMVNêSĜHERUPXåĤ
KPP NUDMVNêSĜHERUstarších SĜtSUDYHN
OPM RNUHVQtSĜHERUPXåĤ
23äRNUHVQtSĜHERUVWDUãtFKåiNĤ
OPP RNUHVQtSĜHERUmladších SĜtSUDY
=GHQČNGruber, VHNUHWiĜRGGtOXNRSDQp

V září se konal historicky
první volejbalový nábor
Od 18. září probíhají na hřišti
Spartaku od 16 hodin tréninky
pod odborným dohledem šéftrenéra mládeže VK Karlovarsko
Štěpána Javůrka a hráčů VK Horní Slavkov. Bližší informace na
e-mailu: volejbal@atlas.cz nebo
www.vk-karlovarsko.cz.
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0ďVWR+RUQt6ODYNRY
&HQDPďVWD+RUQt6ODYNRY
za rok 2014
ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno kandidáta/ky:…………………..………………………………………...............................................
'ĪYRG....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

9iåHQtREþDQpSURVWĜHGQLFWYtPWRKRWRDQNHWQtKROtVWNXPĤåHWHQDYUKQRXWVYpKR
NDQGLGiWDQD&HQXPČVWD+RUQt6ODYNRY]DURN4 SRþHWYKR]HQêFKDQNHWQtFK
OtVWNĤNQDYUåHQpPXNDQGLGiWXQHQtUR]KRGXMtFt =DVWXSLWHOVWYRPČVWD na svém
prosincovém zasedání zvolí z QDYUåHQêFKNDQGLGiWĤOHWRãQtKRGUåLWHOe. 9tWČ]
SĜHYH]PHFHQXQD5HSUH]HQWDþQtPSOHVHPČVWD+RUQt6ODYNRY$QNHWQtOtVWN\
odevzdávejte v REiOFHR]QDþHQp
&HQDPČVWD³QDUHFHSFL0ČVWVNpKR~ĜDGXY +RUQtP6ODYNRYČ
Anketní lístky lze odevzdávat do 1. prosince 2014.

Jaký záměr má stát s železnicí
z Horního Slavkova/Kounice
do Lokte/předměstí?
Město požádalo Správu železniční
dopravní cesty (SŽDC) o informace, v jaké fázi je realizace usnesení
vlády České republiky č. 416 ze dne
13. června 2012 - úplatný převod
vybraných železničních drah. Bylo
nám sděleno, že je zamýšlen prodej
na základě transparentní veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku na
prodej majetku s tím, že jediným
kritériem pro výběr nového vlastníka bude nabídková cena. Nabyvatel
se v kupní smlouvě zaváže, že bude
dráhu provozovat minimálně 5 let.
Pokud nedojde k prodeji předmětného majetku veřejnou soutěží,
bude dráha nabídnuta Ministerstvu
obrany České republiky a v přípa-

dě jeho nezájmu k bezúplatnému
převodu krajům, obcím případně
svazkům obcí. Předmětný majetek
nebude možno po dobu pěti let zcizit a jeho užívání musí být ve veřejném zájmu.
SŽDC předložila v současné době
ke schválení Ministerstvu dopravy ČR návrhy na vyhlášení veřejné
soutěže na prodej pěti regionálních
drah. Naše trať č. 144 Horní Slavkov-Loket nebyla do tohoto návrhu zařazena. Předpokládá se, že
veřejná soutěž na prodej této dráhy
bude připravována až po ukončení
soutěží na prodej v současné chvíli
zařazených pěti drah.
Z uvedeného pak plyne, že do té
doby bude železnice ve shodném
stavu jako teď a že nelze ani v tuto
chvíli připravovat případné kroky
k realizaci jiného využití jako např.
cyklostezky.
Tajemník MěÚ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

kabelová tel.
Dnem 15. září 2014 byla ukončena modernizace kabelové televize pro
město Horní Slavkov. Veškeré lokální
poruchy oznamte na poruchové linky
uvedené ve zpravodaji (3. strana) nebo
na stránkách Města Horní Slavkov. Tel.
poruchy pro H. Slavkov č. 774 559 868
JUDr. Josef Peroutka, ředitel

Ráda bych poděkovala MÚ
Horní Slavkov a jmenovitě místostarostovi Mgr. Mandelíkovi
za velice vstřícný přístup a ochotu při rekonstrukci prostor dětského střediska. Rovněž děkuji
za precizně a rychle odvedenou
práci firmě p. Evžena Valenty.
Díky přístupu všech zúčastněných
tak vznikly krásné prostory pro
mé malé pacienty a jejich rodiče.
Provoz ordinace zůstává ve stejném rozsahu a budu se snažit do
naplnění kapacity pokrýt péči i za
zaniklý obvod.
MUDr. Zdeňka Kamenská,
dětská lékařka
Chtěla bych velmi poděkovat
Technickým službám Horní Slavkov za pomoc při odstraňování
konstrukcí z naší zahrady. Technické služby byly velmi vstřícné
a pod vedením pana Kubíka
organizačně velmi schopné při
odstraňování starých konstrukcí ve školní zahradě. Práce byla provedena velmi zdatně a ve
velmi krátké době a jak jsem již
zmínila, i dobře organizovaná ve
spolupráci s naším panem údržbářem Zdeňkem Tomáškem. Dík
si zaslouží i hasiči, kteří pomohli
konstrukce zlikvidovat.
Ředitelka MŠ v Dlouhé ulici

Město pomůže Základní
umělecké škole s úhradou
nařízeného ﬁnančního odvodu
(dokončení ze str. 3)
A bylo to zase město, které zahájilo
všechna nezbytná opatření a oznamovalo orgánům
činným v trestním
řízení
podezření
z páchání trestných
činů, odvolalo ředitelku z funkce.
Pokud čtenář dočetl až sem, zjistil,
že nebýt města zřejmě by se na finanční
machinace asi ani
nepřišlo anebo přišlo, ale později,
kdy odvod za porušení rozpočtové kázně by byl výrazně vyšší a pro
město bolestnější. Je smutnou hříčkou osudu, že ten, kdo na to přišel,

to dle práva (nikoliv dle spravedlnosti) nakonec bude muset uhradit.
Došlo také k situaci, kdy dvě instituce začaly vymáhat shodné finanční
prostředky, jedna
po viníkovi (Ministerstvo školství)
druhá s odstupem
několika týdnů po
Základní umělecké škole (Krajský
úřad). Tento postup může přinést
v budoucnu další zvrat, když by se
v trestním řízení prokázalo, že škoda zjištěná v rámci trestního řízení
se od platebního výměru odlišuje.
Tajemník MěÚ
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MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Bošířany (Poschitzau)
První písemná zmínka o této zaniklé obci pochází z roku
1489, kdy patřila k bečovskému panství. V roce 1953 byla
obec přičleněna k městu Horní Slavkov.
Koncem 19. století zde působil spolek dobrovolných hasičů,
byla zde jednotřídní škola a v obci stávala novodobá kaple.
Na přelomu století zde žilo 460 obyvatel a obec čítala 53
domů, z toho třináct statků. Nyní se v Bošířanech nachází
sedm domů, z nichž dva jsou obydlené.
Zdroj: Schlaggenwalder Heimat- und Geschichtsverein e.V.

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických
hádankách. Podmínky účasti:
1. V každém zpravodaji vychází 3 logické úlohy. Každá jinak bodově
ohodnocena.
2. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. dne v měsíci na
e-mail: soutez.slavkov@seznam.cz.
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno
přiřadit body ke správným soutěžícím.
3. Pokud neodpovíte na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část.
4. Minusové body za špatnou odpověď se nedávají.
5. Každá otázka má právě jen jednu odpověď.
6. Úlohy byly již ověřeny na Logické olympiádě – soutěži pro žáky
základních a středních škol, kterou pořádá Mensa ČR.
7. V prosinci 2014 budou vyhodnoceni nejlepší soutěžící a pro první tři budou připraveny ceny – pěkné
deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Která z krychlí 1, 2, 3 a 4 se dá sestavit z uvedené
mřížky?

WWW.MUHSLAVKOV.CZ

Odpověď uveďte ve tvaru: číslo krychle - ano nebo ne.
2. úloha (3 body)
Pan a paní Vopičkovi mají 6 dcer a každá z nich má 1 bratra. Kolik má
tato rodina celkem členů?
3. úloha (5 bodů)
Z bodu A do bodu B, vzdáleného 15 km, vyjel traktor rychlostí 20 km/h.
Ve stejnou dobu z bodu A vyletěla turbomoucha rychlostí 80 km/h.
Turbomoucha letěla do bodu B, tam se otočila a letěla zpět, až přiletěla
na úroveň traktoru. Otočila se a letěla zpět do bodu B, kde se otočila
a opět letěla proti traktoru. Takto létala, dokud traktor nedojel do bodu
B. Kolik kilometrů nalétala turbomoucha v okamžiku, kdy traktor dojel
do bodu B?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc ZÁŘÍ:
1. úloha: 4 kočky, 2. úloha: baterie stojí 25 Kč, 3. úloha: Věra hraje na
flétnu a umí italsky
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kulturní kalendář na říjen
mks pro děti
8. 10. 2014
Divadlo z bedny
10:00 – divadelní sál
Vstupné 30,- Kč
Představení nejen pro školky!

8. 10. 2014
Čteme pro nejmenší
16:00 – knihovna
Přijďte si poslechnout pohádku, pohrát s dětmi,
listovat knížkami.
Vstup volný.

12. 10. 2014
Tři prasátka – Loutkářský soubor Rolnička
15:00 – malá scéna MKS
Vstupné 10,- Kč

kino

– Ing. Petr Čavojský
17:00 hodin
Vstup volný
Deskové hry - rozvoj logického myšlení.
Povídání o vzniku a vývoji deskových her.
Rozdělení her do skupin. Vysvětlení pravidel
některých her. A malá rada, co koupit dětem,
rodičům nebo přátelům pod vánoční stromeček.
Na přednášku vás zve Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR

17. 10. 2014
Bony a klid 2
19:00 hodin
Česko, komedie, krimi, od 12 let, 90 minut.
představení
Režie: Vít Olmer
Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman
Skamene, Jakub Prachař aj.
22. 10. 2014
Zábavný večer se Zdeňkem Troškou a Pavlem
25. 10. 2014
Kikinčukem
Zvonilka a piráti
19:30 – divadelní sál
Vstupné:
16:00 hodin
USA, animovaný, fantasy, čs. dabing, 78 minut. sál: 190,- Kč v předprodeji /240,- Kč na místě
balkón: 160,- Kč v předprodeji /210,- Kč na
Režie: Peggy Holmes
místě
Předprodej zahájen 6. října 2014 na kavárně
Městského kulturního střediska.

31. 10. 2014
Dědictví aneb kurva se neříká
19:00 hodin
Česko, komedie, od 12 let, 106 minut.
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav
Donutil, Ivana Chýlková aj.
Vstupné 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné
(2+2) 140 Kč.

knihovna
7. 10. 2014
Beseda na téma DESKOVÉ HRY

připravujeme na listopad
11. 11. 2014 – Příjezd sv. Martina
15. 11. 2014 – Diskotéka
30. 11. 2014 – Rozsvícení vánočního stromku

knižní novinky
Evžen Boček: Poslední Aristokratka
Evžen Boček: Aristokratka ve varu
Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných
srnců
Michal Viewegh: Sedm svateb a jeden rozvod
Kalayna Price: Čarodějka stínů
Laura Lee Guhrke: Pletichy krásného vévody
Charlaine Harris: Šepoty ze záhrobí
Věra Řeháčková: Unesli nám dcerku

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Starosta má za své město bojovat a hájit jeho zájmy
Milí čtenáři, občané
Horního Slavkova,
ráda bych vás všechny
najednou pozdravila
a napsala pár řádek.
I když už nejsem vaší
starostkou, moc na vás vzpomínám a stýská se
mi. A vězte, že práci a situaci v Horním Slavkově pečlivě sleduji. Naše západočeské město
je mou srdeční záležitostí.
Pracuji teď ve Svazu měst a obcí České republiky, společně hájíme zájmy veřejné správy. Do Slavkova je to ale dál, proto už nejsem

v jeho čele a nebudu tu ani kandidovat. Přesto
bych si moc přála, aby se v nastartované práci
pokračovalo. Aby zastupitelé hájili zájmy občanů, tak jak to slibují a ne zájmy své.
Za pár dnů přijdou komunální volby a bude
na vás, komu dáte svůj hlas. Ráda bych vám
teď napsala, jaký člověk by podle mě měl být
ve vedení města. Dobrý starosta má tuto veřejnou funkci pokládat za své poslání. Má se
za své město prát, hájit jeho zájmy, bojovat za
něj, řádně ho reprezentovat, chovat se a oblékat podle pravidel. Důležité také je, aby čelní
představitel samosprávy měl na všechny stejný

metr, aby byl spravedlivý a nikoho neprotežoval. A vezmeme-li to od základu: STAROSTA
je od slova STARAT SE. Naprosto zásadní
tedy je, aby člověk reprezentující obec nebo
město pomáhal občanům. Aby ho veřejnost
uznávala, měl potřebnou autoritu, obklopil
se správnými lidmi a při tom všem aparátu
mu zůstalo prosté a lidské srdce na správném
místě.
Pokud se takový člověk stane v Horním Slavkově starostou, budu velmi ráda. A nadšeně
mu, bude-li o stát, pomůžu. Vymýšlet, prosazovat a průběžně podporovat dobré nápady,

zlepšovat městské zázemí, vytvářet podmínky
pro rozvoj našeho města aj. Prostě se vším, co
povede k tomu, aby byl Horní Slavkov dobrým
místem pro život. Hlavně, aby se nevrátila
situace, která byla před mým nástupem do
funkce starostky. To bych nikomu z nás, kdo
má Horní Slavkov rád, nepřála. Říkala jsem
přece, že mi na našem městě stále záleží. Přeji
vám vše dobré, v Horním Slavkově i na všech
cestách, které z něj podniknete. Ať se máte
kam a rádi vracet. A pokud vás bude něco trápit, ozvěte se, mé telefonní spojení je stále stejné.
Vaše Jana Vildumetzová
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HORNÍ SLAVKOV

Zveme Vás ke komunálním volbám
10. a 11. října 2014

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva
1) František Bartoň, 62 let, podnikatel v zemědělství, Horní Slavkov, člen ČSSD
2) Bc. Roman Vácha, 43 státní zaměstnanec, Horní Slavkov, člen ČSSD
3) Bronislava Machačková, 41 let, technický pracovník, Horní Slavkov, člen ČSSD
4) Pavla Vansová, 49 let, podnikatel v zemědělství, Horní Slavkov, člen ČSSD
5) Richard Petraschek, 47 let, řidič-zámečník, Horní Slavkov, člen ČSSD
6) Jaroslav Votík, 66 let, důchodce, Horní Slavkov, člen ČSSD
7) Jiří Geltner, 60 let, státní zaměstnanec, Horní Slavkov, člen ČSSD
8) Ing. Rudolf Tomíček, 66 let, důchodce, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
9) Bc. Radomil Havlíček, 55 let, státní zaměstnanec, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
10) Monika Němcová, 40 let, asistent pedagoga, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
11) Mgr. Vít Hadrava, 32 let, archeolog, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
12) Josef Vans, 51 let, živnostník, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
13) Jan Rozhon, 40 let, montér-zámečník, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
14) Marcela Hylská, 41 let, účetní, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti
15) Petr Jánský, 24 let, automechanik, Horní Slavkov, bez politické příslušnosti

VOLEBNÍ PROGRAM
pro komunální volby na období 2014 – 2018

MOTTO: Otevřenost, transparentnost, efektivita vůči občanům města.
Kandidáti do zastupitelstva města za Českou stranu sociálně demokratickou Vás
oslovuji jako členové týmu a jsou připraveni podílet se na rozvoji a zvelebení Horního
Slavkova a jeho okolí.
V následujících letech, pokud nám občané našeho města dáte důvěru, budeme
uskutečňovat tento VOLEBNÍ PROGRAM.
x Více otevřeme komunikaci s našimi občany. Zastupitelé za ČSSD budou prosazovat
průhlednost výběrových řízení a umožníme zejména místním firmám a živnostníkům se podílet
na rozvoji našeho města.
x Rozvoj města s využitím čerpání peněz z Evropské unie.
x Garance zdravotní péče, péče o seniory a dopravní obslužnosti ve městě.
x Ve spolupráci se státní policií budeme podporovat zvyšování bezpečnosti a potlačovat
kriminalitu. Snížení heren ve městě, rozšíření kamerové systému.
x Dostatečné kapacity všech předškolních a školních zařízení s adekvátním personálním
zajištěním a odpovídajícím moderním vybavením.
x Oživení cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve městě - podpora rozšíření místních
a evropských značených cyklotras, obnova koupaliště, udržování inline dráhy atd.
x Zkvalitnění nabídky kulturních akcí s podporou místních umělců.
x Budeme nadále a efektněji využívat institutu veřejně prospěšných prací, popřípadě
alternativních trestů, pro zvelebení města. Podpora třídění odpadu.

Samozřejmě budeme řešit nově vzniklé situace a reagovat na podměty našich
spoluobčanů. Toto vše lze dosáhnout pouze s Vaší pomocí.
PŘIJĎTE K VOLBÁM – rozhodnutí je ve vašich rukách a podpořte naší kandidátku.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ

PSŮ A KOČEK
V úterý 14. října 2014
se uskuteční hromadné očkování
psů a koček proti vzteklině
v Horním Slavkově.
Ležnice: 14:00 – 14:30 hodin
Kounice (u obchodu): 15:00 – 15:15 hodin
Veterinární ordinace, dolní náměstí: 15:30 – 16:15 hodin
Před Městským úřadem: 16:30 – 18:00 hodin
Poplatky: vzteklina 150,- Kč
Poplatky: Vzteklina : 150,- Kč
Kombinovaná vakcína za 300 Kč (včetně vztekliny)
AKCE: tablety na odčervení - pes 10kg – 1 tableta za 25 Kč
Možnost očkování boreliózy a dermatofytózy (proti plísním)

INZERUJTE VE SLAVKOVSKÉM ZPRAVODAJI
tel.: 739 544 445 | e-mail: info@mediaas.cz

Informace: MVDr. Bořek 777 166 120
Ordinace v Horním Slavkově otevřena po předchozí domluvě!

w w w. ve t e r i n a b o r e k . co m

PF a kalendáře
pro rok 2015 s vaším logem

Buďte originální!
mediaas.cz
info@mediaas.cz
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KORUNU NEBO EURO? REGULAČNÍ POPLATKY U LÉKAŘE ANO ČI NE?
Tak o tom my opravdu nerozhodneme. Ale jak se bude žít v našem městě, rozhodnete VY – NAŠI VOLIČI!
Chceme hájit vaše zájmy, potřeby a více vám naslouchat.

TOP09 Horní Slavkov
TRADICE

Z minulosti se můžeme učit pro budoucnost.
Rádi, s vaší pomocí, navážeme na to dobré z historie našeho města.

ODPOVĚDNOST

Považujeme za samozřejmost hospodárně nakládat s finančními prostředky města a udržet
vyrovnaný rozpočet a mít kvalitní městský úřad.
Nechceme slibovat nesplnitelné, myslíme na budoucnost a víme, že na dluh se žít nedá.

PROSPERITA

Našim cílem je prosperita města i jeho obyvatel, maximální využití získávání finančních
prostředků pro rozvoj města z dotačních prostředků.

CHCEME, ABY SE HORNÍ SLAVKOV STAL MĚSTEM PRO ŽIVOT NÁŠ I NAŠICH DĚTÍ. MĚSTEM, KTERÉ MÁ CO
NABÍDNOUT.
Našimi dalšími cíli jsou zejména:




Pokračovat v trendu zlepšování stavu cest a chodníků i v méně osídlených oblastech města
S pomocí dotací dokončit opravy kostela sv. Jiří
Finančně podpořit vlastníky domů zejména při vjezdu do města v jejich snaze zlepšit vzhled této části města
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