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60 let od založení
Základní školy
v Nádražní ulici
více na straně 3

u nás ve městě
Slovo starosty
V médiích slyšíme, že ekonomice
České republiky se daří. Dokonce naše
země je třetí nejlepší v Evropě, co do
hospodářského růstu v tomto roce. Nezaměstnanost klesá a příjmy státního
rozpočtu stoupají. K srpnu tohoto roku
bylo nezaměstnaných v našem městě
3,4 %, ve stejnou dobu loňského roku
to bylo 5,9 %. Tato čísla jasně ukazují, že i v našem městě se pozitivní vliv
ekonomiky projevil, a to podstatně.
Platí zde jednoduchá rovnice, čím více
klesá nezaměstnanost, tím více stát vybere na daních a tím víc přijde i do rozpočtu obcí. Jak tedy na tom jsme
my s příjmy?
Daňové příjmy města jsou tvořeny:
Zdroj příjmů

Rozpočtováno
(očekáváno
k 31.12.2017)
tis. Kč

Skutečnost
(již získáno
k 31.8.2017)
tis. Kč

Rozdíl
v tis. Kč

Rozdíl
v%

Sdílené daně
(DPH, daň z příjmů
fyzických a právnických osob, daň
z nemovitostí)

54 942,30

47 501,26

-7 441,04

-13,54

Správní a místní
poplatky

3 295,00

2 836,22

-458,78

-13,92

Odvod z loterií

3 300,00

5 011,37

+1 711,37

+51,86

Ostatní příjmy
(nedaňové a kapitálové – např. příjmy
z nájmů, pojistné
náhrady)

18 614,78

18 966,60

+351,82

+1,89

Program jednání
rady je zveřejňován

Program zastupitelstva města je již
několik let povinně ze zákona zveřejňován na úřední desce, na webu
města i na plakátovacích plochách.
Ačkoliv to zákon v případě jednání

rady města neukládá bude nově od
1.9.2017 program rady města zveřejňován alespoň jeden den před jednáním na elektronické úřední desce
a na webu města.
tajemník

Železniční přejezd na
Kounici bude opraven

Dobrá zpráva nám všem, kteří gencích bude opraven. Oprava projezdíme přes lety nepoužívaný že- běhne ve dnech 23.10. – 24.10.2017.
lezniční přejezd na Kounici, po ur
tajemník

den se starostou
Den se starostou se koná 18. 10. 2017 od 16 hodin.

Na účtech města bylo k datu 31.8.2017 65.220,32 tis. Kč.
Tabulka pak ukazuje, že rozpočet se tvoří nad očekávání dobře, pozitivní vliv ekonomiky ČR na rozpočet města je tak průkazný. V době,
kdy píši tyto řádky, nám chybí do konce roku necelé 4 měsíce. Pokud
budou příjmy z daní a odvodu z loterií probíhat dosavadním tempem,
lze očekávat, že se zbývajícími 4 měsíci přibude do rozpočtu ještě více
finančních prostředků. Plánovaný příjem by tak mohl být vyšší až
o 29,8 % než bylo při sestavování rozpočtu očekáváno. Peněžně vyjádřeno to znamená příjem navíc 18,4 mil. Kč.
To jsou jistě velmi dobré zprávy. Již v tomto roce to umožnilo zahájit největší letošní investici z vlastních prostředků. Tou je vybudování
nové moderní školní jídelny v areálu Základní školy ve Školní ulici za
15 mil. Kč. V dalším roce nám tyto dobré zprávy umožní ještě více modernizovat naše město.
Přeji vám krásný podzim 
Váš starosta

Město Horní Slavkov má zavedenou službu
Mobilní rozhlas!
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavedlo naše město službu, díky
které Vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS
zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci - upozornění na výpadky vody, elektřiny,
čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář
na adrese hornislavkov.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Vyplněním registračního ústřižku níže
ústřižek potom stačí doručit na úřad

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat tenisovému oddílu za uspořádání
1. ročníku Memoriálu Jana Turnera. Velký dík patří nejen členům klubu,
ale i sponzorům, příznivcům a přátelům tenisu, kteří si přišli zahrát, popovídat nebo jen zavzpomínat. Děkujeme všem.
rodina Turnerova
Děkujeme vedení ZŠ Školní za příspěvek na plavaní pro žáky třetích a čtvrtých ročníků z projektu, který pro nás zpracovali a díky tomu jsme platili
poloviční dopravné. 
rodiče budoucích plavců

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji správci osobních údajů Městu Horní Slavkov, souhlas se
zpracováním osobních údajů uvedených v registraci na dobu neurčitou pro zasílání informací (např. dění ve městě, odstávky, krizové situace).
Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům ani nebudou použity pro jiné účely. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Správce na žádost
registrovaného předá informace o zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu. Registrovaný má právo požadovat po správci
vysvětlení zpracování jeho osobních údajů v případě, že zjistí nebo se domnívá, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem a právo
požadovat nápravu tohoto stavu.“
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ZŠ v Nádražní ulici slaví výročí
Před 60 lety, přesně 1.9.1957, byla
uvedena do provozu nová budova Základní školy v Nádražní ulici. Od tohoto roku až do roku 2017 pracovalo
ve škole 252 zaměstnanců všech profesí. Za dobu své existence opustilo
školu 2 800 žáků, což je polovina obyvatel Horního Slavkova. Prvním absolventům je nyní 73 - 74 let. Oslava
tohoto výročí byla spojena se Slavkovskými slavnostmi. Prezentace školy
k tomuto výročí začala v dopoledních
hodinách velmi oblíbenou a tradiční
(již 32. ročník) Školní akademií. Té
se zúčastnili i bývalí pedagogové této
školy v čele s již dřívějším ředitelem
Jiřím Zajíčkem (ředitel v letech 1983
-1990). Mezi hosty byla i hejtmanka
Karlovarského kraje, bývalá starostka

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

pondělí, středa: 
úterý, čtvrtek: 
pátek: 
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici 

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00
9.00-17.00

Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz

Jak hasí hasiči nám ukázali žáci 4. ročníku
našeho města a zároveň i bývalá ko- něna pro všechny zájemce a to nejen
legyně paní Mgr. Jana Vildumetzová v tzv. kiwi budově, ale i ve žluté budoa dále starosta našeho města a bývalý vě. Ta je nejstarší školní budovou ve
žák této školy pan Alexandr Terek.
městě. Prohlídku školy využilo přes
Škola byla celé odpoledne zpřístup- 100 občanů.

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

724 796 727
------------------------------Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz

730 823 697
------------------------------Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
------------------------------Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@hornislavkov.cz

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

2. patro

Bývalí i současní zaměstnanci školy

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):
352 520 347
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00
Lékařská služba první pomoci pro
děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00
Lékařská služba první pomoci zubní

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
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:  800 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora:
PO - ČT:
7.00–10.45 11.30–17.00
PÁ: 
7.00–10.45 11.30–15.00
SO: 
8.00–12.00
POLICIE ČR, HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575
MĚSTSKÝ INTERNET
V případě zájmu o zřízení městského
internetu volejte pana Halgašíka:

774 218 518

monika.volfova@hornislavkov.cz

MOBILNÍ ROZHLAS
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, je v našem městě
zavedena služba – Mobilní rozhlas.
Budeme vás informovat o dění v obci
pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové
zprávy a e-maily o dění v obci - upozorně¬ní na odstávky energií, čištění
ulic, pozvánky na
kulturní události
a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

352 350 680
602 110 499
------------------------------Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí

2. patro
hana.gregorova@hornislavkov.cz

352 350 685
602 324 341
------------------------------Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661
602 284 680
------------------------------Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru  2. patro
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz

352 350 676
602 284 661
------------------------------www.hornislavkov.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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Slevy a výhody pro seniory

i spotřební nákupy. Od roku 2013 je
projekt otevřen pro seniory z celé
České republiky. Nyní je v něm zapojeno více než 250 tisíc seniorů
a 2408 poskytovatelů.
Zájemci o získání karty budou mít
možnost dostat bližší informace
o projektu i registrační lístek přímo
na těchto místech a prezentačních
akcích:
• Sokolov – Senior roku - 5. 10.
2017, Městský dům kultury Sokolov
• Mariánské Lázně – Lázeňský festival jablek - 15. 10.2017, Kolonáda
M. Gorkého
• Aš – Adventní setkání - 3. 12.2017,
Poštovní náměstí Aš
• Cheb – Vánoční trhy - 13. 12.
2017, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb
• Další z těchto zastávek se plánuje
i v Ostrově

Karlovarský kraj začíná nabízet
Senior Pasy, které umožní lidem
využívat a čerpat zvýhodněné ceny
za služby nebo zboží na území regionu i v dalších částech ČR. Senior
Pasy mají podobu plastové karty
nepřenosné na jinou osobu a kraj je
na základě registrace vydá zdarma
všem lidem ve věku od 55 let.
Výrobu a distribuci karet financuje Karlovarský kraj s příspěvkem
z Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, proto je získání karty Senior Pas bezplatné a seniora nezavazuje k povinnému čerpání služeb
nebo zboží, ale umožní mu získat
určitě služby a zboží výhodněji než
bez karty.
Nabízené slevy prostřednictvím
Senior Pasů se pohybují v rozmezí
5–50 procent a jsou zaměřeny na
Zaregistrování do projektu Senior
zdravotnictví, lázeňství, wellness, Pas za účelem získání karty Senior
cestování, stravování, ubytování, Pas je možné viz Žádost o registraci
vzdělávání,
vstupy do muzeí, galerií
SENIOR
PASU.
RegistrSP_210x148_print_Sestava
1 20.09.17
17:05
Stránka 2

Mgr. Ondřej Krejsa a kolektiv pořádá

27. ročník přespolního běhu

SLAVKOVSKÝ PODZIMNÍ KROS
(akce je podpořena finančním grantem města Horního Slavkova)

Termín konání:
Místo: 		
Prezentace:
Šatny a sprchy:
Start a startovné:
Kategorie		
Žactvo		
Dospělý - 4,6 km
Dospělý - 9,3 km

neděle 22. října 2017
Horní Slavkov – areál fotbalového hřiště Spartak
v budově hřiště od 8:30 do 10:30 hod.
v budově fotbalového areálu
Start
09:30
11:00
12:00

Startovné
20,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

Popis tratí: Okruhy vedou po zpevněných polních a lesních cestách v prostoru zahrádek a přilehlého lesa – značení barevnými fábory.
Ustanovení: Závodí se dle pravidel atletiky. Hodnocení do HOPR Ligy běžců
2017 – poloviční trať (4 600 m) za poloviční počet bodů. Účast závodníků
je na vlastní nebezpečí – doporučujeme zdravotní prohlídku. Za zdravotní
způsobilost dětí ručí trenéři, popřípadě rodiče.
Ředitel závodu:			
Lenka Krejsová - 725758100		

Hlavní rozhodčí:
Mgr. Ondřej Krejsa - 725758200

Sponzoři: Město Horní Slavkov		

MEDIA a.s.

Žádost o registraci SENIOR PASU
Tato registrace Vám umožní zapojení se do projektu Senior Pasy Karlovarského kraje.

Kartu získejte ZDARMA:

■ přineste vyplněný formulář na recepci MěÚ Horní Slavkov

nebo do knihovny MKS Horní Slavkov

Prosíme, vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM.

REGISTRACE JE MOŽNÁ ROVNĚŽ TĚMITO ZPŮSOBY:
■ on-line na adrese www.seniorpasy.cz
■ e-mailem – zašlete na adresu info@seniorpasy.cz
■ telefonicky – na čísle +420 725 534 865 • 840 111 122

Jméno

✁

■ Zdraví, lázeňství a péče o tělo (vč. kadeřnictví, pedikúra, manikúra, wellness,
■ Cestování ■ Gastronomie (restaurace, kavárny, čajovny…)
■ Muzea, galerie, památky ■ Sport ■ Literatura ■ Hudba ■ Móda
■ Vzdělávání ■ Motorismus ■ Hobby (kutilství, zahradničení, vaření, ruční práce apod.)
Zájmy (zaškrtněte):

solné jeskyně, procedury, masáže apod.)

Příjmení
Ulice, č.p.

Způsob doručení karty: Karta bude připravena k vyzvednutí za 5 týdnů
od registrace na recepci MěÚ Horní Slavkov

Město

Prohlášení o pravdivosti údajů:

Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté
informace jsou pravdivé a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
Souhlasím s použitím poskytnutých údajů pouze pro realizaci projektu Senior Pas
v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.o ochraně osobních údajů. Uvedením e-mailu
souhlasím v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. se zasíláním informací o projektu
elektronickou poštou.

PSČ
Telefon
E-mail
Datum narození
Vzdělání (zaškrtněte):

V

■ ZŠ

■ SŠ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

■ VŠ

dne

Podpis:
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ZŠ Školní

MŠ Duhová kulička
Podzimní zahradní slavnost
Celý týden rodiče s dětmi nosili do
školky různé podzimní plody. Třídy
i zahradní terasy se plnily dýněmi,
cuketami, jablky, mrkví, houbami
a tak dále. Při vycházkách jsme sbírali žaludy, jeřabiny, bukvice, kaštany
a šípky.
To vše jsme využili při přípravě
Podzimní zahradní slavnosti. Celou školku provonělo pečení koláčů.
Slaných i sladkých. Jablečné muffíny, dýňové a jablečné koláče i záviny se během dopoledne nevešly na
stůl. Každá třída něco upekla. Paní
kuchařky také nezahálely a kromě
pečení připravily dýňovou polévku,
jablečný mošt a pečený čaj z aronie.
Zbylé dary podzimu byly použity
k výzdobě a dekoraci.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

14.září v 16.00 hodin bylo vše připraveno na vyzdobených terasách.
Rodiče spolu s dětmi obešli stanoviště se soutěžemi. Čekala na ně lanová
dráha, bramborový slalom, chůze po
špalcích a závody v běhu s kolečkem
plným brambor. Za splnění úkolů dostaly děti sladkou odměnu.
Při bohatém občerstvení si všichni společně popovídali, prošli se po
zahradě. Nikomu nevadilo chladné
podzimní počasí.
Děkujeme všem za pomoc s přípravami. Děkujeme všem, kteří přišli.
Bylo to velmi příjemné podzimní
odpoledne.
Těšíme se nashledanou při dalších
společných akcích.
Kolektiv zaměstnanců
mateřské školy

Na nový školní rok jsme se připravovali již o prázdninách. Kromě
čilého ruchu souvisejícího s výstavbou nové školní jídelny přibyly
i různé drobnosti vylepšující prostředí naší školy.
V hale školy jsme instalovali internetový kiosek. Tento speciální počítač zobrazuje webové stránky školy,
ze kterých je možné propojit se na
vybrané odkazy, např. objednávání
stravy ve školní jídelně nebo stránky
Domu dětí a mládeže a školní družiny. Volný je rovněž přístup rodičů
do elektronické žákovské knížky
svého dítěte v systému Škola On-line. Přístup k daným stránkám je
bezplatný a možný po dobu přítomnosti pracovníků ve škole.
Největší změnou prošla žákovská
knihovna 1. stupně, která byla kompletně modernizována a vybavena
novým kobercem, atraktivním barevným nábytkem a doplněna novými dětskými publikacemi. Největší
poděkování za tuto přeměnu patří
Mgr. Janě Petraschkové. Knihovna
je teď nejen prostorem, kde si děti
mohou vybrat z různých zajímavých
titulů, ale i krásnou čítárnou, kterou
mohou využívat i účastníci Čtenářského klubu žáků 1. stupně. Tato
mimoškolní aktivita, stejně jako
kompletní modernizace knihovny,
je hrazena z projektu „Podporujeme
inkluzi“ z grantu ESF a MŠMT ČR.
Inovací prošlo i celé schodiště 1.
stupně, ze kterého se tak stala nová
výuková pomůcka. Schody do 1. patra byly opatřeny kartami pomáhajícími upevnit násobilku, při chůzi
do 2. patra si děti mohu fixovat vyjmenovaná slova. Barevná schodiště
příjemně doplňují prostředí 1. stupně. Za tuto práci děkujeme zejména
paní asistentkám Vendule Pihové
a Petře Michalcové.

Prostory 2. stupně prošly drobnou
proměnou již v závěru minulého
školního roku. Museli jsme reagovat
zejména na zrušení několika odborných pracoven, které ustoupily výstavbě školní jídelny. Pracovna výtvarné výchovy se spojila s učebnou
pro výuku německého jazyka, hudebna byla přestěhována do učebny angličtiny na 1. stupni. Bohužel,
v tuto chvíli není pracovna dílen
zprovozněna. Její vybavení, které je
již značně zastaralé, bychom chtěli
kompletně obměnit a vytvořit tak
prostředí, které by žáky motivovalo
k získávání různých pracovních dovedností.
2. stupeň však potřebuje větší proměnu, tu by nám ale nyní mohl zajistit snad jen kouzelný prsten. O to
více nás mrzí chování některých
žáků zaměřené na boj s toaletami
a utápění nových rolí toaletního papíru v mísách. Všechny tyto „drobné“ výdaje vytváří každý rok nemalou částku, kterou by bylo možné
využít mnohem lépe. Třeba na tolik
potřebnou postupnou renovaci dveří nebo linolea.
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy
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Pestrá nabídka stánků

Nechyběly pouťové atrakce

Počasí bylo jako na objednávku....

Základní umělecká škola s muzikálovými zpěváky Kateřinou Herčíkovou a Petrem Ryšavým
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Vítězové soutěže Rozketlé okno v kategorii okna v domech

Jan Vančura a Plavci

Vítězové soutěže Rozkvetlé okno v kategorii okna v bytech

Beat Club 68´

10 2017

Účast byla hojná
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Pavel Callta

Letos poprvé byly prohlídky historického jádra města doplněny zápletkou v podání herců Chebského divadla...

Písničkář Pekař
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

...a vše skončilo v šenku.
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Volby 2017
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
dne 20. října 2017 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 21. října 2017 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Pro voliče je připraveno 5 volebních okrsků:

úřední obálky (označené úředním
razítkem) jeden hlasovací lístek.
Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.

volební okrsek č. 1 se sídlem v Základní škole v Nádražní ulici v Horním Slavkově
je určen pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v ulicích Kounice,
Horní Příkopy, Dolní Příkopy, Hořejší, Smetanova, Nové Město, Na
Dole, Tovární, Ležnická, Kostelní,
Pivovarská, Školní náměstí, nám.
Republiky, tř. Osvoboditelů, Luční, Nádražní, Pluhova, U Kovárny,
Přilehlá, Hasičská, Hluboká, Lánský
Dvůr, Bošířany, Ležnice, Ležnička,
Kfely, č. p. 60, 102, 277, 795.
Pro ostatní voliče jde o 4 volební
okrsky v Městském kulturním středisku v Horním Slavkově (velký sál).
Jednotlivé volební okrsky budou
označeny názvy ulic a číslem popisným domu, které jsou do příslušného okrsku zařazeny:
volební okrsek č. 2
je určen pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Poštovní,
volební okrsek č. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v ulici Zahradní, Sportovní, Samota a části ulice
Dlouhá č. or. 38 až 52, čp. 703, 704,
705, 707, 708, 709, 710, 730, 731,
732, 733, 734, 735
volební okrsek č. 4
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části ulice Dlouhá
č. or. ( 2 až 36 ) čp. 619, 622, 624,
626, 627, 630, 634, 635, 638, 643,
644, 649, 650, 652, 657, 660, 661,
675, 676, 677, 678, 688, 689, 690,
691, 696, 697, 698, 702, 831, 832,
833, 834, 1012, 1019
volební okrsek č. 5
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k
trvalému pobytu v ulicích Školní,
Nová, Ke Koupališti, Větrná, U Lesoparku, Tábor XI, Hornova, Nad
Výtopnou, Na Vyhlídce, Spojovací,
Krátká, č. p. 514, 791, 792, 793, 794,
č. e. 7, 37.
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Voličem je občan za předpokladu,
že jde o státního občana České republiky, který alespoň 21.10.2017
dosáhl věku nejméně 18 let a je v
den voleb v Horním Slavkově přihlášen k trvalému pobytu.
Volič již v současné době může žádat
městský úřad osobně o vydání voličského průkazu, a to nejpozději do
16.00 hodin dne 18.10.2017, nebo
podáním doručeným nejpozději
dne 18.10.2017; toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem, případně zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové
schránky Města Horní Slavkov –
pm6bqn3). Vydaný voličský průkaz
pak opravňuje k provedení volby v
jakémkoliv volebním okrsku.

zdravotních, důvodů požádat ještě
před zahájením voleb městský úřad
(ve dnech voleb pak 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.
PRŮBĚH SAMOTNÉHO
HLASOVÁNÍ
Voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost
a státní občanství České republiky
(občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáží-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
jim hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději v úterý
17. října 2017. Budou dodávány
do poštovních schránek, a proto
žádáme občany, aby své poštovní
schránky řádně označili. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, může
si je vyzvednout přímo v kterékoliv
kanceláři Městského úřadu v Horním Slavkově. V den voleb pak volič Po obdržení prázdné úřední obálky,
může obdržet hlasovací lístky i ve popřípadě nové sady hlasovacích
volební místnosti.
lístků, musí volič vstoupit do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích
Volič může ze závažných, zejména lístků. V tomto prostoru vloží do

VOLIČ VYBERE Z HLASOVACÍCH LÍSTKŮ POUZE JEDEN,
KTERÝ VLOŽÍ DO ÚŘEDNÍ
OBÁLKY. NA TOMTO HLASOVACÍM LÍSTKU MŮŽE ZAKROUŽKOVÁNÍM POŘADOVÉHO ČÍSLA NEJVÝŠE U 4
KANDIDÁTŮ VYZNAČIT, KTERÉMU Z KANDIDÁTŮ DÁVÁ
PŘEDNOST. POKUD VOLIČ
DÁ NA HLASOVACÍM LÍSTKU
PŘEDNOSTNÍ HLAS VÍCE NEŽ 4
KANDIDÁTŮM, POČÍTÁ SE TAKOVÝ HLASOVACÍ LÍSTEK VE
PROSPĚCH POLITICKÉ STRANY,
POLITICKÉHO HNUTÍ NEBO
KOALICE, K PŘEDNOSTNÍM
HLASŮM SE VŠAK NEPŘIHLÍŽÍ.
Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
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, může za něho hlasovací lístek upravit, vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky
Hlasovací lístky jsou neplatné, pokud nejsou na předepsaném tiskopise, nejsou vloženy do úřední obálky
nebo jsou přetržené. Hlas voliče je
neplatný také v případě, že v úřední
obálce je vloženo několik hlasovacích lístků. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrné potřebné údaje.
 Odbor správní

a vnitřních věcí MěÚ
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informace | logika
Informace o odstávkách systému Letecký snímek města v tištěné podobě
k dispozici občanům i firmám
centrálního zásobování teplem
Ač patří září převážnou svou částí
podle astronomického kalendáře
ještě do léta, lze říci, že s koncem
prázdnin to teplé a sluneční počasí
patřící k létu jakoby zmizelo. Oproti loňskému roku se topná sezóna
bohužel rozjela podstatně dříve.
Podstatně dříve se také objevily
závady v otopné soustavě, ty si vyžádaly v září plošnou odstávku, pro
několik domů dokonce dvoudenní.
Celoplošné přerušení dodávky
teplé vody dne 13.9.2017 bylo provedeno z důvodu výměny uzávěrů
na hlavním přívodním potrubí
z výtopny do města. Tyto uzávěry
již byly nevyhovující a dlouhodobě
nebylo možné je těsně uzavřít.
Další lokální jednodenní odstávky jsou plánovány na měsíce
říjen a listopad, kdy dojde nejprve k náhradě dvou výměníků
z roku 1997 a následně pak také
v předávacích stanicích. V těchto
měsících nebude dodáváno teplo pro objekty Poštovní č.p. 628,
629, 636, 645, 646, 647, 648, 654,
655, 656, 662, 663 a Dlouhá 635.

O termínu odstávek vás budeme
informovat v předstihu.
Úniky vody se postupně zhoršují
až na mez, kdy je stav dále nevyhovující a je nutno k výměně přistoupit, aby k havárii nedošlo v zimním období. Nový provozovatel,
společnost ČEZ energetické služby
začal v únoru letošního roku, kdy
systém převzal, postupně mapovat
jeho nedostatky. Tyto odstávky nemohly být zcela provedeny v době
mimo topnou sezónu, jednak z důvodu kapacit odborných firem, které jsou schopny požadované práce
zajistit, a také proto, že některé
závady vznikly jako havarijní po
zahájení topné sezóny v minulém
týdnu. Dlouhodobá koncepce CZT
byla nedělat dřívější 14 denní letní
odstávky již od r. 2000 a veškeré
opravy a havárie řešit vždy v co
nejkratším termínu za obětavosti
všech pracovníků CZT. Město Horní Slavkov připravilo 0,5 mil. Kč
pro investiční náklady do systému.
Údržby v příštím roce jsou plánovány již nyní.

Město si nechalo v tomto roce zhotovit letecký snímek města. Snímek
je velmi zdařilý a nabízíme jej i našim občanům a firmám v tištěné podobě za pořizovací náklady.
Ceník:
Tisk na křídu 140g 
392 Kč
Tisk na 5mm PVC vč. samolepy bez laminace
880 Kč
Hliníkový rám, fotografie Kodak s UV folií na kapa podložce v různých velikostech:
60x40 á 
2.500,- Kč
70x50 á 
3.500,- Kč
(Velikosti mohou být i větší). Ceny jsou bez DPH.
V případě zájmu kontaktujte sekretariát městského úřadu na tel. 352
350 665 nebo jana.wiedova@hornislavkov.cz. Snímek dle objednávky
necháme zhotovit.

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR pro vás opět připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. 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.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
3. V prosinci 2017 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Doplňte mezi čísla znaménka plus nebo mínus tak, aby dané rovnosti
platily - bez závorek.
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

=
=
=
=
=

2
4
6
8
10

Bod navíc, když s použitím kulatých závorek a znamének plus nebo mínus
dokážete napsat 11 a více způsobů, jak lze vypočítat
4

3

2

1
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=
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2. úloha (3 body)
Přesmyčka
NASTANE STO ZMĚN
Vytvoř přesmyčku – jedno slovo.
3. úloha (5 bodů)
Tři planety
Kolem hvězdy obíhají po kruhových drahách 3 planety. Dráhy planet jsou
v jedné rovině a tvoří 3 soustředné kružnice. Liší se v době oběhu kolem
hvězdy - první ji oběhne za 7, druhá za 8 a třetí za 14 let.
Právě dnes je významný den, kdy jsou všechny v přímce na jedné straně
hvězdy.
Za jak dlouho budou znovu tvořit jednu přímku (ne nutně na tom
samém místě a ne nutně všechny na stejné straně hvězdy)?


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

Vyhodnocení měsíce září:

1. úloha: 3 1 5 7
2. úloha: SAMOOBSLUHY
3. úloha: Alice 6. třída matematika squash, Betty 2. třída biologie běh,
Clara 4. třída dějepis plavání, Doris 3. třída zeměpis tenis,
Elisabeth 5. třída chemie basketbal
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ZUŠ

ZŠ Šance

Projekty výtvarného oboru v Lokti míří na celostátní přehlídku
6. – 8. října 2017 se ve Šternberku u Olomouce uskuteční 13. Soutěžní přehlídka výtvarného oboru
Základních uměleckých škol České
republiky „Oči dokořán 2017“, kde
budou vystaveny i práce výtvarníků
z Lokte. Tentokrát se jedná o výtvarné projekty „Křehce a něžně“
(starší žáci) a „Mazlíčci“ (mladší
žáci).
12. října 2017 bude v Horním
Slavkově zahájena „Akademie pro
seniory“, která zahrnuje vzdělávací
semináře a bude pokračovat i v roce
2018. Případní zájemci o tento
vzdělávací cyklus se mohou hlásit
v kanceláři ZUŠ (paní Čedíková –
tel. 607 691 405 nebo email: umelecka@iex.cz).
Základní umělecká škola nabízí
v tomto školním roce také „Kurzy
pro veřejnost“, které zahrnují Pilates pro začátečníky a pokročilé pod
vedením Markéty Kuttnerové, Muzikoterapii pod vedením Mgr. Hany
Smržové a Taiči pro začátečníky
pod vedením Gabriely Hrdinové.
Informace o termínech konání najdete na internetových stránkách

školy a přihlásit se můžete opět
v kanceláři školy na uvedených
kontaktech.
19. října 2017 od 18,00 hodin
v koncertním sále Pluhova domu
pořádáme v rámci „Akademie pro
seniory“ pořad „Vietnam – země
dětí“, kterým Vás provede vyučující
Literárně dramatického oboru ZUŠ
MgA. Klára Štěpánková. Srdečně
vás zveme na lehce inscenované, zábavné vyprávění o zemi kónických
klobouků, peněz, smlouvání, kýče,
imitace a rýže. Povídání o poznávání východní i své vlastní kultury,
historky z cest o (ne)porozumění,
jinakosti, kráse a o tom, že vietnamština se nedá naučit. Vstupné na
tento pořad je dobrovolné.

Po nástupu do školy se nenudíme
Na září jsme si připravili několik zajímavých projektů:
- Výpravy za historií – starší žáci se v rámci regionálního zeměpisu a historie setkají se studentkou archeologie, která je zavede zajímavou cestou
zpět do dávných časů. V rámci praktického výcviku se pokusí najít poklad.
- Návštěva ekofarmy Kozodoj – již tradičně jezdíme s mladšími žáky na
poznání života na farmě.
- Interaktivní výlet do Ostrova – i v tomto projektu se budeme zabývat životem našich předků v našem regionu. Poznáme i hrobku, která je součástí klášterního systému Ostrova.

Za ZŠ Šance Mgr. Lenka Chmelíková

z historie města

V říjnu vás zveme
na interní koncerty školy:
19. října 2017, 17:00
Interní koncert 			
taneční sál ZUŠ Loket
23. října 2017, 17:00
Interní koncert 			
koncertní sál Pluhův dům

Ukázka ze zpravodaje z roku 1975
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

11

kulturní kalendář na říjen
>

MKS PRO DĚTI

4. 10. 2017
DIVADLO ANDROMEDA
- O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
10:00 Divadelní sál
Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi?
Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín,
kterým jde jenom o peníze? Nebo to dokáže drvoštěp Kuba, který má Lesněnku doopravdy rád?
Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček čeká
děti v této hudební pohádce.
Doba trvání: cca 50 min.
Hrají: D. Slávik, A. Sousedíková
Vstupné 40,- Kč
7. 10. 2017
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Film USA, 2017, 88 min, Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
16:00 Kinosál
Režie: Kelly Asbury
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč. Předprodej v knihovně.
11. 10 2017
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 Knihovna
Podpořte v dětech představivost, naučte je s námi
soustředit se. Předčítání a vyrábění s dětmi.
Vhodné pro děti od 3 let. Zdarma
14. 10. 2017
METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA - AŤ
ŽIJÍ STRAŠIDLA!
Pohádkový muzikál na motivy naší nejhranější
autorky Dany Bartůňkové.
Hrají: Daniel Koťan, Dana Bartůňková, Milena
Soukupová, Jiří Sequens, Petr Stehlík, Aneta
Vrzalová, Nikola Ďuricová, Natalie Urválková
Choreografie: Natalie Urválková

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vstupné: 90,- Kč v předprodeji, 120,- Kč na místě
Předprodej v kavárně zahájen od 6. 10. 2017.
21. 10. 2017
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Španělsko / USA / Belgie, 2017, 92 min, Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
16:00 Kinosál
Režie: Julio Soto Gurpide
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

>

KINO

13. 10. 2017
KŘIŽÁČEK
Česko, 2017, 90 min, Drama / Historický / Road
movie
19:00 Kinosál
Režie: Václav Kudrnka
Scénář: Václav Kadrnka, Jiří Soukup, Vojtěch
Mašek
Hrají: K. Roden, A. Bílík, M. John, J. Soukup, M.
Legíň, E. Křenková, T. Bambušek, aj.
Křižáček je „historická roadmovie" odehrávající
se v době vrcholného středověku a inspirovaná
romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Film
získal ocenění Křišťálový glóbus na 52. ročníku
MFF Karlovy Vary.
Vstupné: 55,- Kč.
Předprodej v knihovně.

>

KULTURNÍ AKCE

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
HORNÍ SLAVKOV

Pavlína Filipovská
Pavel Skalický

Karel Štědrý

zábavný pořad

18.10. 2017 v 19:00 hod.
Vstupné: 120,- Kč v předprodeji, 170,- Kč na místě

>

www.mkshs.cz

fb.me/mkshs.cz

KNIHOVNA

Znovu otevíráme
KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ!
Klub je vhodný pro děti a mládež školního věku.
Děti si užijí spoustu zábavy a soutěží s hrdiny
svých oblíbených knížek. Setkávat se budou
každých 14 dní vždy v pondělí po celý školní rok.
Členové klubu musí být registrovanými čtenáři
knihovny MKS Horní Slavkov. Registrační poplatek je 40 Kč na kalendářní rok.
První schůzka se koná 9. 10. 2017 v 15:30 hodin
v knihovně.
PŘIJĎ SE PODÍVAT A DOZVĚDĚT SE VÍC!
3. 11. 2017
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR
FORCE – PhDr. DANIEL ŠVEC
17:00 Knihovna
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům
jejich země. Součástí přednášky je i ukázka
četných dobových artefaktů a publikační činnosti
autora.
Vstupné 20,- Kč

18. 10. 2017
PAVLÍNA FILIPOVSKÁ A PAVEL SKALICKÝ
Zábavný pořad
PŘIPRAVUJEME
19:00 Divadelní sál
Vstupné 120,- v předprodeji; 170,- Kč na místě.
10. 11. 2017 – Příjezd sv. Martina
Předprodej v kavárně od 10. 10. 2017.
15. 11. 2017 – Cyrano v Buffulu – DS Nejdek
24. 11. 2017 – Bluetet – Bluegrass band v kavárně

>
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- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

František Sobotka
Tel.: 604 617 620
info@kvalarm.cz
www.kvalarm.cz

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420 602
602 150
150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz

Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

- zasklívání

- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
výroba
akvárií,
terárií
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
výrobce betonáren
a řídících systémů

Firma CSE spol. s r.o. se sídlem v Horním Slavkově hledá
nové kolegy na pozice:
Zámečník – svářecí průkaz, vyučen v oboru
Elektrikář – SŠ elektro nebo vyučen v oboru
Konstruktér – SŠ nebo VŠ – strojírenství
Programátor – odpovídající vzdělání v oboru
Nabízíme zajímavou kreativní práci s možností podílet se
na vývoji nových technologií a odpovídající platové
podmínky. Bližší informace podá Mgr. Václava Štěpánková
tel. 603 826 877, mail: info@csesro.cz
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HROMADNÉ OČKOVÁNÍ

PSŮ A KOČEK
V úterý 17. října 2017
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

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

Veterinární ordinace, dolní náměstí: 15:30 – 16:15 hodin
Před městským úřadem: 16:30 – 18:00 hodin
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)
Ordinační hodiny v Chodově uvedeny na www.veterinaborek.com.
Ordinace v Horním Slavkově, dle tel. dohody na č. 777 166 120.

w w w. vete rin ab o re k .co m

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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NENECHÁME SE
ZASTAVIT.
ZMĚNU
DOTÁHNEME.
Tým Vildumetzová & Ťok

Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |
ANO_PV_Plakat_Vildumetzova+Tok_190x255.indd 1

Grafika a tisk: MEDIA a.s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz
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