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Úřední hodiny MěÚ:
Pondělí:
10:00 - 14:00 hodin
1. pondělí v měsíci - neúřední
Středa:
10:00 - 14:00
Čtvrtek:
10:00 - 12:00
1. sobota v měsíci 10:00 - 12:00
Polední pauza
12:00 - 13:00
Adresa:
E-mail:
Loučná č.e. 89
ou.loucna@tiscali.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
474 396 262
417 633 196
http://www.loucna.eu
Ordinační hodiny praktického lékaře:

Historie našeho města
– na pokračování
Historie a založení královského
horního města Loučná

Středa:
12:30 - 13:00 hodin
Nejbližší zasedání zastupitelstva
Úterý 12.11.2013

6. pokračování ……

Továrny a živnosti obchodní
a řemeslnické v Loučné v roce 1940
(z říšského adresáře)

od 17:00 hodin

Město leží v nadmořské výšce plus minus
900 m, kraj chebský se sídlem v Karlových
Varech, příslušný krajský a okresní soud
v Jáchymově, 1300 obyvatel, katolíci.

Informační centrum
Otevírací hodiny
Pondělí - Čtvrtek
8:00 - 15:00 hodin
Adresa:
E-mail:
Loučná č.p. 322
infocentrum@klinovec.cz
431 91 Loučná pod Klínovcem
Telefon/Fax:
Web
+420 474 396 236 http://www.klinovec.cz
Otevírací hodiny Galerie Gustava Zindela
Čtvrtek:
1. sobota v měsíci

Pekaři:

Karl Gahler
Franz Laser
Josef Schneider
Wilhelm Slany
Anton Wolf
Obchod se stavebním materiálem:
Hugo Langer
Fridolín Rabenstein
Hermann Rabenstein
Slévárny:
Johann Höll
Seifert&Bärthel (dříve Gruner)
Řeznictví:
Josef Poschl
Hans Günther
Holiči:
Josef Körner (Korschin)
Anton Kuhn
Josef Kuhn

10:00 - 12:00 hodin
10:00 - 12:00 hodin
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Galanterie, střižní a kožené zboží:
Hans Loos č. p. 129
Peněžní ústavy:
Pobočka jáchymovské spořitely č. p. 146
Spořitelní a úvěrové sdružení, s. r. o. č. p. 174
Obchody se smíšeným zbožím:
Karl Franek č. p. 127
Emma Rollerová č. p.
78
Georg Reim č. p.
9
Anton Loos č. p.
83
Anna Liebaldová č. p.
69
(máslo, vejce – filiálka konzumu)
Hotely, hostince:
Hotel Schmidt č. p. 136
Hotel Říšská hranice – maj. Slany č. p.
79
Anna Fiedlerová – Höferův mlýn č. p.
85
Rudolf Fiedler – Zieroldberg č. p.
23
Fridolín Günther – Grund č. p.
35
Werner Kun č. p. 128
Johann Weis č. p. 103
Klempíři:
Anton Bloch č. p.
7
Josef Liebald č. p. 134
Povozníci:
Wilhelm Kowarschik č. p.
13
Johan Prockl – špeditér - Zierlodberg č. p.
22
Autotaxi:
Franz Purkart č. p.
80
Malíř:
Josef Bruckner č. p.
11
Manofaktury:
Anna Bartlová č. p.
2
Willi Blum č. p.
82
Therezia Liebaldová č. p. 134
Výroba kožených rukavic:
Rudolf Heinrich č. p.
39
Johann Höll č. p.
70
Alfred Liebald č. p. 126
Franz Pöschl č. p. 113
Otto Pöschl č. p. 125
Oskar Wehnl č. p. 180
Franz Weis č. p. 103
Strojírny: Gruner a spol. – Höferův mlýn č. p. 120
Továrna na kovové zboží:
Johann Heinrich – Höferův mlýn č. p.
55
výroba ocelových matrací a nábytku
Továrna na pletené rukavice:
Wilhelm Heinrich a spol. č. p.
71
pobočka vejprtské továrny
Sedlářství:
Franz Poschl č. p. 101
Krejčovství:
Johann Kratochwil č. p. 166
Marie Bartlová č. p.
2
Obuvníci:
August Laser č. p. 125
Josef Steiner č. p.
84
Strojní pletárny:
Vinzenz Liebald
č. p. 173
Franz Langer č. p. 173
- Grund

Truhlářství:

Josef Kraus
Franz Zapf
Hodináři:
Ludwig Wenzl
Alois Ranlik
Obchod s vínem a vinárna:
Karl Franek

č. p. 158
č. p. 18
č. p. 70
č. p. 125
č. p. 127
Pavel Zelenka

Instruktor lyžování
Inzerát:
JPK Klínovec a Boží Dar hledá do svého
kolektivu zaměstnance na zimní sezonu
2013/2014 na pozici Instruktor lyžování:
- nutnost znalosti německého nebo anglického
jazyka (ruský jazyk výhodou)
- vyškolení zajistíme ve spolupráci s APUL
- práci lze vykonávat celou sezonu (prosinecbřezen), či brigádně (víkendy, prázdniny atd.)
- ubytování zajištěno přímo ve Skiareálu
Klínovec
- k dispozici firemní oblečení, sleva na
stravování
- možnost výhodného nákupu lyžařské výzbroje
- zajímavé finanční ohodnocení
- mladý kolektiv
- plat: 140 - 165 Kč/hod
- kontakt: Ing. Monika Vernerová, 739 070 719,
klinovec@jpk.cz
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je k dispozici technik na telefonním čísle:

ALARMY DVOŘÁK s.r.o.
tel. : 359 572 1 51, 603 168 885

tel. číslo: +420 603 445 411, nebo zaslat zprávu
na e-mail alarmy@alarmydvorak.cz. Servisní
technik může, díky dálkovému dohledu do
zařízení, okamžitě reagovat a závadu odstranit.
Ing. Jan Dvořák, jednatel

Elektronické Zabezpečovací Systémy Pulty Centralizované Ochrany
Telekomunikační technika Průmyslová televize Přístupové systémy
Závodu Míru 129, 360 17 Karlovy Vary
servis tel: 359 572 161, 603 445 411

IČO 263 80 480 DIČ CZ26380480
e-mail : alarmy@alarmydvorak.cz

Informační systém Loučná – projekt
z programu Cíl3
V měsíci září 2013 byl
na komunikační věži
O2 u hřbitova instalován firmou ALARMY
DVOŘÁK, s.r.o. kamerový systém. Tento
kamerový systém je
součástí evropského
projektu, který zlepšuje poskytování informací turistům, ale
i obyvatelům regionu.
Na věži jsou ve výšce 25 metrů instalovány dvě
IP otočné kamery AXIS s rozlišením 2MPix, s 20
násobným optickým zoomem, které jsou
umístěné ve vyhřívaných krytech. První kamera
snímá pohled od Klínovce přes Oberwiesenthal,
Loučnou, Skiareál u hřbitova až po Fichtelberg.
Druhá kamera snímá pohled od hřbitova přes Háj,
hotel Nástup až po parkoviště u infocentra. Obraz
z kamer je z věže přenášený WiFi spojením do
infocentra, kde je živě zobrazován na dvou 27“
monitorech DELL. Tyto monitory jsou umístěné
na chodbě infocentra. Současně bude obraz
z kamer zobrazován na webových stránkách
města (www.loucna.eu), kde bude obraz snímkován
v několika
vteřinových
intervalech.
V případě, že dojde
k výpadku kamer na
webových stránkách,
nebo nebude pohled
z kamer aktuální, je
možné závadu nahlásit na servisní středisko firmy ALARMY
DVOŘÁK, s. r. o., kde

SportCentrum Klínovec
SportCentrum Klínovec hlásí konec letní
sezony – půjčovna horských kol, koloběžek,
nordic walkingových holí, ale také lukostřelba
a další naše aktivity vám budou k dispozici zase
až od května 2014. Děkujeme všem, kteří si léto
užívali s námi :-)
Na zimní období pro vás chystáme řadu novinek!
Kromě nových modelů lyží a snowboardů
od zn. Elan ve všech našich půjčovnách je tou
nejvýraznější novinkou otevření samostatné
půjčovny a prodejny běžkařského vybavení přímo
ve Skiareálu – najdete ji ve Sportshopu Klínovec
– hned naproti SportCentru! Budou pro vás
nachystané komplety pro děti i dospělé, běžky na
skate i klasiku. Stejně jako loni, si budete moci ve
Sportshopu zakoupit dětské, dámské i panské
sportovní oblečení a doplňky. Otevíráme
s příchodem zimní sezony a těšíme se na vás!
Pro jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat
na:
info@sportklinovec.cz
nebo +420 725 700 903
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Podnikatelé platí určité procento z nově
vysoutěžené ceny a rozhodně lepší pro vysvětlení
je osobní setkání. Podnikatelé se zavazují na
dobu jednoho roku.

Elektronická aukce energií
– plynu a elektrické energie
Dne 11. 9. 2013 se město Loučná pod
Klínovcem zúčastnilo elektronické aukce na
dodavatele elektrické energie.

Jak se mohu přihlásit do e-aukce a co k tomu
potřebuji?
Pro domácnosti bude dne 23. listopadu
2013 od 10 do 11 hodin na úřadě zástupkyně
firmy a u ní bude možné se zapsat do aukce.
Budete k tomu potřebovat jen poslední roční
vyúčtování a smlouvu s dodavatelem. Po
vyplnění poptávky jste zařazeny do aukce.
E-mailem a dopisem budete informováni
o výsledku aukce. Jestliže s výslednou slevou
nesouhlasíte, neděláte nic, naopak jestliže ANO,
podepíšete mandátní smlouvy v dopise a veškerý
převod na nového dodavatele provede aukční
síň.
Pro firmy jsem k dispozici na telefonním
čísle 777 042 625. Zde se domluvíme na osobní
schůzce. Potřebné dokumenty pro firmy jsou:
poslední roční vyúčtování a smlouvu
s dodavatelem,
podepsanou
mandátní
smlouvu (proto osobní schůzka) a v případě
odběratele vysokého napětí (VN) odběrový
diagram.

Hlavní cíle této aukce byly dva. Za prvé,
úspora v městské pokladně za elektrickou energii
a za druhé, v případě úspěchu nabídnout tuto
možnost i obyvatelům města.
Výsledek aukce byl nad očekávání výborný. Úspora oproti současné platbě je 37,5 %,
což představuje v penězích 69.695,-- Kč roční
úspory.
Vzhledem k výsledku, chceme nabídnout
účast v e-aukci i našim obyvatelům. O tom, jak je
tak velká úspora možná, a jakým způsobem se
můžete do aukce přihlásit vám níže odpoví
finanční poradce Zdeněk Kadlec.
Jak je možné, že se dosahuje takové úspory
a jak to funguje?
Jsou v tom dvě hlavní věci.
Za prvé se soutěží o velké množství
energie. Do aukce vstupuje více domácností,
měst, firem z celé republiky.
Za druhé je to transparentnost obchodu.
Pro příklad - dodavatel přesně ví, že může zlevnit
maximálně energii například o 35 %. Aukce
začíná na nule procentech a dodavatelé
podhazují (zlevňují) stávající cenu, díky tomu, že
je aukce online, okamžitě vidí, jak se chová
konkurence. Tímto přímým bojem odpadají
postupně dodavatelé, kteří mají svou maximální
slevu danou na nižší procento.

ČEZ slibuje od příštího roku také slevu!!!
Na to odpovídám jen - KONEČNĚ!!! Jenže
ČEZ mluví o slevě okolo 12% - 15% zatím co
slevy v e-aukci se nyní pohybují kolem 30% a výš
z důvodu, že dodavatelé energií už zlevněnou
cenu energii nakoupili a slevu můžou dát výrazně
vyšší stejně jako ve městě Loučná pod
Klínovcem.
V případě
potřeby
mě,
prosím,
kontaktujte na telefonním čísle: 777 042 625
Zdeněk Kadlec

Co to stojí?
Musíme odběratele rozdělit do dvou
skupin – domácnosti a podnikatelé (subjekty
mající IČ). Domácnosti to nestojí nic. Vím, zdá se
to divné, ale věřte, že dodavatelé díky velkému
odběru stejně vydělají. Domácnost se zavazuje
po dobu dvou let.

Zpráva o realizaci elektronické aukce
konané dne 11.09.2013
Dne 11.09.2013 se uskutečnila elektronická aukce na dodavatele sdružených služeb
elektrické energie v hladině nízkého napětí pro
všechna odběrná místa společnosti:
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Nová rubrika / 10

Město Loučná pod Klínovcem

1. Realizace elektronické aukce

Znáte dobře své město a jeho nejbližší okolí?

Soutěžní kolo začalo 11.09.2013 v 11:00 h
a skončilo v 11:27 h, celkem došlo ke 250
odhozům.

Kde se nachází tento kříž?
Na fotografii je ………

2. Vyhodnocení elektronické aukce
Celková roční vstupní hodnota
činila:

187.206,57 Kč

Nejnižší dosažená celková roční
cena činí:

117.511,40 Kč

V soutěžním kole e-aukce bylo
dosaženo
snížení
celkové
hodnoty
objemu
dodávek
současného dodavatele o:

69.695,17 Kč
tj. v průměru
o 37,23 %

Zpráva o realizaci elektronické aukce na
dodavatele elektřiny
Elektronická aukce na sdružené služby
dodávky elektrické energie pro všechna odběrná
místa zákazníka:
Příklad obyvatele města Loučná pod Klínovcem

1. Vyhodnocení elektronické aukce
Celková vstupní hodnota roční
spotřeby činila:

121.862,55 Kč

Nejnižší dosažená celková cena
vítězného dodavatele činí:

83.720,25 Kč

V soutěžním kole e-aukce bylo
dosaženo
snížení
celkové
hodnoty
objemu
dodávek
současného dodavatele o:

38.142,30 Kč
tj. v průměru
31,30 %

2. Následující postup
- V následujících dnech Vás bude kontaktovat
nový dodavatel, který Vám zašle návrh nové
smlouvy
- Smlouva bude uzavírána na 24 měsíců a cena
bude garantována dodavatelem po celou dobu
platnosti
- Vámi podepsané smlouvy následně zašlete,
prosím, k podpisu přímo dodavateli

V minulém čísle byl na fotografii kamenný
pomníček u Meluzíny
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I přes uvedené problémy byly práce dokončeny
v požadovaném termínu a požadované kvalitě.
Během stavby nedošlo k narušení životního
prostředí, ani k poškození stávajících přilehlých
vodohospodářských objektů. Doufáme, že naše
firma realizací této akce přispěla ke zvýšení
atraktivnosti už takto velmi zajímavé a krásné
lokality.
Největší
podíl
na
realizaci
má
stavbyvedoucí pan Petr Urban, který se náročného úkolu organizace této stavby zhostil příkladně.
Za Algon, a.s.
Miroslav Hájek –příprava staveb

Propojení cyklostezek
Loučná pod Klínovcem - Oberwiesenthal
(lávka přes Polavu)
Firma Algon, a.s. realizovala výše uvedenou veřejnou zakázku, kterou získala v řádném
výběrovém řízení.
Dne 27. srpna 2013 proběhlo předání staveniště a byly zahájeny přípravné práce týkající
se především zpracování a projednání povodňového a havarijního plánu stavby.
Vlastní stavební práce byly zahájeny
5. září 2013. Jednalo se o zakázku, která byla
velmi náročná z hlediska přístupnosti a jejího
umístění. Náročnost prací byla ještě umocněna
především nepřízní povětrnostních podmínek.
Zároveň byl kladen důraz na zabezpečení stavby,
aby nedošlo k narušení životního prostředí
a stávajících vodohospodářských objektů. Do
toku Polavy pod stavbou byly před zahájením
prací umístěny plovoucí sorpční „hadi“ pro
zabezpečení proti případnému havarijnímu úniku
ropných látek ze stavební mechanizace do
vodoteče. Do toku nad stavbou byla osazena
měrná lať pro zjišťování stavu hladiny Polavy.
Dále bylo provedeno provizorní zabezpeččení a zkapacitnění požeráku u stávajícího
rybníku a provizorní zatrubnění Polavy. Původní
stav požeráku neumožňoval příjezd techniky
k místu vlastní stavby lávky, kde bylo nutno
provést základové železobetonové pilíře pro osazení vlastní konstrukce lávky. Založení bylo
provedeno pod úrovní stávající vodoteče a přilehlých rybníků, přičemž bylo prováděno potřebné
odčerpávání prosakující vody.
Po dokončení základových pilířů byla
provedena konstrukce cyklostezky pro dopojení
k vlastní dřevěné lávce, která byla následně
dodána a montována na místě.
Na závěr bylo provedeno dokončení
propojení stávajících cest nově vybudovaným
propojením s cyklostezkou z Oberwisenthalu
a provedena konečná úprava stávajícího
požeráku, který byl touto úpravou rozšířen pro
projektovanou šířku cyklostezky.

Slavnostní otevření cyklostezky
dne 18. října 2013 ve 14:00 hodin
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