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Slovo starosty
Vážení občané,
vítám vás nad naším lednovým zpravodajem. Zpravodajem, který pro následující 12
měsíců bude na titulní stránce uvádět rok
2017. Jaký bude nelze předpovědět. Jistě si
však přejeme, aby byl pro každého z nás tím
nejlepším. Co je pro každého nejlepší, ví jen
on sám a i on sám se značnou měrou podílí
na tom, jaký vlastně ten rok bude. Avšak i bez
svého přičinění mohou bohužel nastat okolnosti, které jsou nepředvídatelné.
Podobné je to i v chodu města. Město je instituce, která se dotýká nějakým způsobem každého z nás v průběhu roku, někoho více někoho méně.
Všichni jsme však jeho součástí, všichni se svou měrou kladně či záporně
podílíme na tom, jaké to město vlastně bude, jak se o něm bude za hranicí
města hovořit, jak se v něm bude žít.
Dnes vás nebudu informovat o investicích do rozvoje města, to si nechám
na další mé slovo (jistě vás to zajímá, ale ještě si to nechám pro sebe) ani
o hospodaření. Chtěl bych spíše poděkovat v dnešním svém sloupku všem
těm, kteří se na chodu města podílí, ale nejen jim. Poděkování si zaslouží,
každý kdo je vůbec ochoten udělat něco ze své vůle pro druhého ať už radou
či konkrétní pomocí, ale i tím, že jako občan města plní základní své povinnosti vůči městu. Třeba zdánlivou maličkostí, neodhazuje odpad mimo
určená místa, pejskař uklidí „nadílku“ po svém čtyřnohém miláčkovi atd.
Potěšující je, že i naše radnice je vyhledávaným místem pro pomoc občanů v různých životních situacích. Někdo možná řekne, jste tu od toho!
A bude mít také pravdu. Životní situace, se kterými nás občané na radnici vyhledávají, však vždy nespadají do činností radnice a skutečnost, že se
na doporučení jiného občana k nám dostaví o pomoc další občané/sousedi
svědčí o tom, že je s čím pomoci. Když už nemůžeme v některých oblastech
pomoci skutky, pomůžeme alespoň radou. Mnoho z vás si k nám pro rady
již přišlo, to svědčí o tom, že si radnice u vás svou důvěru našla. Z mnohdy
zdánlivě složité životní situace se nakonec může vyklubat jen drobná nepříjemnost nebo dokonce jen myšlenka, která nekoresponduje se skutečností.
Přeji vám v novém roce, aby se ty složité životní situace obloukem vyhýbaly a naopak, aby to nejlepší nemělo konce a abyste se mohli na svět
usmívat od rána do večera, každý den v roce.

váš starosta

den se starostou
Den se starostou se koná 18. 1. 2017 od 16 hodin.

OZNÁMENÍ

o uložených ztrátách a nálezech
V současné době jsou na MěÚ Horní Slavkov, odboru  správním
a vnitřních věcí, uloženy tyto ztráty a nálezy:
2 ks náhradních dílů osobního automobilu
2 ks mobilních telefonů SAMSUNG
1 ks bílý jutový pytel s nářadím
1 ks mobilní telefon ALCATEL
3x finanční hotovost
 	
Dohledat ztracené věci nejen v našem městě lze v elektronické databázi
na www.eztraty.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

krátce z města
Městská společnost BYTY - TEPLO bude zrušena
Po devatenácti letech míří tato městem založená společnost k zániku.
Rozhodlo o tom zastupitelstvo města při prosincovém zasedání. Společnost již nevlastní ani nespravuje žádný majetek a nezaměstnává
žádného zaměstnance.
Bytové hospodářství převzal v roce 2013 městský úřad a tepelné
hospodářství bylo pronajmuto v roce 2012 spol. Sokolovská uhelná.
O kabelovou televizi a internet se starají naše Technické služby.
Revitalizace starého města zase o kus blíže
Město zakoupilo v nejstarší části našeho města jeden z vůbec nejstarších dosud stojících domů. Je jím dům čp. 6 na nám. Republiky.
Po velmi vstřícném jednání s jeho vlastníkem došlo k dohodě o jeho
odkoupení za velmi rozumnou cenu. Oplátkou je závazek města, že
dům bude sloužit pro občany a rozvoj města. Než tak bude moci býti
učiněno musí proběhnout rekonstrukce, obdobně jako tomu bylo
u budovy muzea nebo Pluhova domu.

Účastníci pytlového sběru plastů a papíru získají slevu z místního
poplatku
Od 1.1.17 se občané mohou přihlásit do systému pytlového sběru
plastů a papíru. Přihlášení je dobrovolné a je potřeba osobní návštěvy
na finančním odboru radnice (dveře č. 310). Přihlášku naleznete ve
formulářích na webových stránkách města nebo ji obdržíte při přihlášení.
Každý občan zapojený do tohoto systému získává slevu z místního
poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu a to:
•za každý započatý kilogram plastů se sazba snižuje o 0,50 Kč
•za každý započatý kilogram papíru se sazba snižuje o 0,50 Kč
maximálně však 500,- Kč ze sazby poplatku/rok (ta činí 600,- Kč).
Rozpočet města na rok 2017 schválen
Město bude v tomto roce hospodařit s celkovými příjmy ve výši 80
mil. Kč a s výdaji ve výši 95 mil. Kč. Výdaje ve výši 15 mil. Kč počítají
s úvěrováním investic, na které zpětně získáme fin. prostředky z dotací (např. hasičská cisterna, dům seniorů).

Poděkování
Přípravná třída ZŠ praktické a ZŠ speciální H. Slavkov tímto děkuje
firmě Lajsi NET s.r.o jmenovitě panu Petru Bačinovi a panu ing. Janu
Leisnerovi za poskytnutí sponzorského daru.
Věnované finanční prostředky použijeme na nákup výtvarného materiálu, výukových pomůcek a odměn pro předškolní děti.

Za přípravnou třídu Bc. V. Svobodová
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Městský úřad v Horním
Slavkově zabodoval v soutěži
ní. Dotazník byl sestaven na základě
35 kritérií seskupených do několika
obecnějších kategorií, a sice přístupnost úřadu pro občany, transparentnost, komunikace, využívání řízení
kvality a dobrovolně nabízené služby.
Ze 183 obcí s pověřeným obecním
úřadem se letošního prvního ročníku
zúčastnilo 116 obcí a měst. Po dů-

kladném posouzení byl oceněn vždy
nejlepší úřad v rámci kraje a následně
také tři nejlepší úřady v celorepublikovém měřítku. Ocenění opět obdrželi samolepku stvrzující přívětivost
úřadu a tři nejlepší úřady získaly také
trofeje. Kompletní výsledky najdete
na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

pondělí, středa: 8.00-17.30
úterý, čtvrtek: 8.00-15.00
pátek: 8.00-13.00
Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

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

V úterý 6. prosince proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže Přívětivý úřad v kategorii
obce s pověřeným obecním úřadem.
V Karlovarském kraji je nejblíže občanům městský úřad v Horním Slavkově. Ocenění převzal starosta města
Alexandr Terek spolu s tajemníkem
Martinem Starkem.
Soutěž vyhlašovaná Ministerstvem
vnitra ČR si klade za cíl zmapovat
a zhodnotit kvalitu poskytovaných
služeb úřadů. Stejně jako u předchozího kola, v rámci něhož byly hodnoceny obce s rozšířenou působností,
i nyní probíhalo dotazníkové šetře-

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
monika.volfova@hornislavkov.cz

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 MOBILNÍ ROZHLAS
545 - pavilon C, 3. patro):   352 520 195 Vážení občané,
sobota, neděle, svátky:           9.00-14.00 v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v našem
PORUCHOVÉ LINKY
městě novou službu – Mobilní rozhlas.
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503 Nově vás budeme informovat o dění
Poruchová služba tepelného
v obci pomocí různých komunikačních
hospodářství: 
724 606 870 kanálů.
Poruchová služba kabelové televize
Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
a internetu ve městě:  774 559 868 a e-mail. Následně budete ZDARMA

nebo 774 559 222 dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy
Poruchová linka plyn RWE:  1239 a e-maily o dění
Poruchová linka ČEZ:   840 850 860 v obci - upozornění na odstávky
SBĚRNÝ DVŮR
energií, čištění
Provozní doba sběrného dvora:
ulic, pozvánky na
PO, ST, PÁ:  7.00–10.45  11.30–15.00 kulturní události
ÚT, ČT: 
7.00–10.45  11.30–17.00 a mnoho dalšího.
každá první SO v měsíci:  8.00–12.00 Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
POLICIE ČR, OBVODNÍ
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575

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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Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní
v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové
služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen
„daň“) prostřednictvím e mailu.
Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?
Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím
určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci
s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši
stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR
kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví
nebo mobilních platebních aplikací.
V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na
jím určenou e mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník
může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e mailových adres jednoho poplatníka není
umožněno.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e mailem, nebude zaslána složenka.

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Žádost, ve které jednoznačně určí
jednu e mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány údaje pro placení daně,
a tuto Žádost podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý
finanční úřad zvlášť.

Do kdy se musím přihlásit?
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí
být Žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro
podání Žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.
Ukončení/zrušení zasílání údajů pro placení daně na e-mail
Údaje pro placení daně budou zasílány poplatníkovi daně automatizovaně
jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník
a) přestane být poplatníkem daně,
b) si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,
c) právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
d) požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
e) přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.
Pokud poplatník podá Žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů pro
Kdo může požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?
placení daně e mailem po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu složenka
Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu služ- pro placení daně zasílána až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V dabu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu ném zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány údaje pro placení daně
datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, ještě na e-mail.
není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani
Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta?
v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá. Pokud se poplatník,
Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v příkterý má zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO nebo poplatník - padech, kdy správce daně z objektivních důvodů nemůže stanovit daň podle
právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, přihlásí k zasílání údajů aktuálního stavu
pro placení daně e mailem, správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, že
k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně.
v jeho případě ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit.
Upozornění Finanční správy České republiky
Jak se mohu přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?
Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z nePro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání movitých věcí v rámci klientského přístupu bez zákonem založené povinnosti.
údajů pro placení daně z nemovitých věcí
Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně
•
e-mailem 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1 (dále jen „Žádost“).
e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány
Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí vy- vůbec, nemá tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně,
plnit a podat způsobem uvedeným v ustanovení § 71 zákona č. 280/2009 Sb. vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.

SPOZ a SPCCH informuje
Předvánoční posezení

V sobotu 10. prosince 2016 pořádal výbor ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami v tanečním sále MěKS slavnostní setkání
členů naší základní organizace.
Setkání jsme nazvali„Předvánoční
posezení“, protože jsme chtěli, aby
si v předvánočním spěchu lidé
užili klidné a radostné sobotní odpoledne, potěšili se vystoupením
dětí z MŠ Duhová kulička a zamysleli se nad činností naší organizace. Nechyběla ani možnost
zazpívat si a zatančit při hudbě
pana Josefa Němce. Malým dárkem a vánočním přáním všechny

účastníky posezení mile překvapil
starosta města pan Alexandr Terek. Děkujeme za to, že on a tím
naše město na své starší občany
nezapomíná. Další milé překvapení nám připravila nová hejtmanka
KK paní Mgr. Jana Vildumetzová,
jejíž návštěva byla neočekávaná,
ale o to více nás potěšila.

generací. Tentokrát přišly potěšit
obyvatele DPS svým vystoupením
děti z obou MŠ, ze ZŠ Šance, z 1.
ZŠ v Nádražní ulici a z DDM.
Že na obyvatele DPS myslí představitelé našeho města dokázal
svou přítomností pan starosta A.
Terek. K přání krásných Vánoc
a šťastného nového roku 2017 přidal malé dárky.

Vánoční besídky

V předvánočním čase, ve dnech
14. a 15. prosince, uspořádal
SPOZ tradiční besídky v našich
pečovatelských domech, na kterých nechybělo malé pohoštění.
Tyto besídky jsou setkáním dvou

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Připravuje

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 autobusový zájezd do Karlovarského
městského divadla na Galakoncert
operetních melodií a evergreenů
v podání komorního orchestru

Nálady se sólisty.
Podrobnosti k zájezdu i k představení jsou zveřejněny na vývěsce
naší ZO.
V úterý 7. února od 16.00 hod.
se v obřadní síni MěKS koná „Vítání občánků“. K účasti na této
slavnosti se mohou rodiče se svými nově narozenými dětmi přihlásit v podatelně MěÚ nejpozději
do 24. ledna 2017.
Členky SPOZ přejí všem občanům našeho města hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce
2017.
Mgr. Vl. Kaprová
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u nás ve městě
DDM a Školní družina
Dům dětí a mládeže informuje

Zájmové kroužky (mažoretky,
roztleskávačky) a II. Oddělení školní družiny se zúčastnily na akci
pořádanou MěKS ,,Česko zpívá koledy“.
Chtěli bychom poděkovat všem
externím zaměstnancům, za skvělou spolupráci v roce 2016 a popřát
jim do roku 2017 hodně zdraví.

za DDM ved. pedagog
volného času Marie Ciperová
Šťastný nový rok přeji účastníkům

zájmového vzdělávání a to jak dětem, žákům , studentům tak i dospělým. Každému přeji rok, ve kterém se splní tajná přání a především
chci popřát notnou dávku zdraví.
To samé přeji zaměstnancům DDM
a ŠD, interním i externím. Velice si
vážím vás, kteří jste ochotní věnovat se volnému času dětí a mládeže.
Patří vám velké poděkování !
Krásný nový rok !

Martina Malečíková,

ředitelka organizace

1 2017

Kostel sv. Jiří má nové vitráže

V letošním roce byly restaurovány 4 vitráže z celkových 14. Jedná se
o vitráže v presbytáři, tři větší a jedna menší v levém rohu kostela. Náklady činili 900 tis. Kč, z toho dotace činila 500 tis. Kč.
Na rekonstrukci kostela může přispět každý prostřednictvím veřejné
sbírky organizované městem přispěním na účet č. 4182287329/0800.

Vánoční turnaj ZK stolní tenis - výhercům gratulujeme
Školní družina

Na začátku prosince nás navštívil
Mikuláš a nechyběl ani čert s andělem. Vzhledem k tomu, že všichni naši žáčci znali alespoň jednu
písničku nebo básničku, tak čert
přimhouřil oko nad drobnými prohřešky v chování a všechny žáky
nám nechal, za což jsme mu nezapomněli všichni poděkovat.
V polovině prosince naši žáci vystoupili v domově s pečovatelskou
službou. V listopadu jsme vyráběli
na všech odděleních anděly. O mikulášské besídce jsme je nafotili

a vystavili na našich stránkách. Od
té doby probíhalo hlasování, které
rozhodlo o tom, který z andílků se
Vám líbil nejvíce. Výsledky se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.
Na konci roku proběhla tradiční
vánoční besídku. Zpívali jsme ve
cvičebně koledy, pojedli trochu
toho vánočního cukroví, bouchli láhev „šampaňského“ a samozřejmě
přišel i Ježíšek.
za školní družinu ved.vychovatel
Ondřej Čavojský
Fb: Ddm Horní Slavkov		
web: www.ddmhornislavkov.cz

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)
Barunka dostala od babičky tabulku čokolády o stranách 8 x 3 čtverečky. Chce ji rozlámat na jednotlivé čtverečky. Vždy se smí lámat jen
jeden kus, ne několik kusů čokolády položených na sebe.
Jaký je nejmenší počet zlomení, kterým získá jednotlivé čtverečky?

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

2.úloha (3 body)
ABCD
BCD
CD
D
_______
2 2 2 2
A=

B=

C=

D=

3.úloha (5 bodů)
Rybář se chlubí úlovkem. Samotný ocas váží 3 kg, hlava tolik, kolik ocas
a polovina těla a tělo tolik, kolik hlava a ocas dohromady.
Kolik váží celý úlovek?
Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
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u nás ve městě
Gratulace
V prosinci paní Ludmila Břížďalová oslavila 82 let. K narozeninám jí
přišla popřát členka SPOZu paní Bc. Zábranská.

Vánoční dílny na SOU Horní Slavkov
V předvánočním čase jsme přijali
nabídku od pana ředitele Ing. Petra
Čavojského na tvořivý den na učilišti.
Všichni naši žáci – od přípravné až po
devátou třídu si přišli na střední odborné učiliště upéct pečivo na vánoční
stůl. Pod vedením paní mistrové paní
Jany Groškové měli všichni možnost si
vytvořit své cukroví. Ti malí za pomo-

ci paní učitelek, ti velcí již sami. Tímto chceme vyslovit velké poděkování
panu řediteli, ale především paní mistrové, která se o nás úžasně postarala.
Takováto praxe je velkým přínosem
pro další vzdělávání žáků, ale i pro život.

Za ZŠ Šance Horní Slavkov

Mgr. Anna Hadáčková

Vzpomínka
Dne 10. ledna je to 10 let, co nás navždy
opustil náš starostlivý manžel, tatínek,
dědeček, tchán pan Zdeněk Mejstřík. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.

Za rodinu manželka Irma
a syn Zdeněk

Město Horní Slavkov zavádí Mobilní rozhlas!
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v naší obci novou 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.
Stávající uživatelé informačních SMS budou do nové služby převedeni automaticky.

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

„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.“

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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ZUŠ
Pěvecký sbor Coro Piccolo zazpíval v pražském divadle Karlín

Mimořádné příležitosti se na konci listopadu dostalo sboristům pěveckého sboru Coro Piccolo, jehož
výběr vystoupil se zpěvákem Václavem Noidem Bártou na dvou celovečerních koncertech v pražském
hudebním divadle Karlín. Pro sboristy byly koncerty zážitkem, který si
dle mého názoru budou pamatovat
na celý život, přece jen vystupovat
v nádherném, téměř vyprodaném
Karlíně, a navíc s tak vynikajícím
zpěvákem, jako je Václav Noid Bárta, není pro žáky ZUŠ úplně běžnou
záležitostí. O to víc si vážím skutečnosti, že jsme tuto možnost dostali
a využili ji. Velké poděkování patří
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ, které
se na akci významně finančně podílelo. Další sborový koncert se konal
7. prosince v sokolovském divadle. Tentokrát pěvecké sbory Coro
Piccolo Horní Slavkov a Harmonie
Kraslice vystoupily s profesionálním
tělesem Hudby hradní stráže a Policie ČR. Do třetice úspěšný koncert
byl 13. prosince v multifunkčním
centru v Březové u Sokolova a to
s muzikálovým zpěvákem Josefem
Vágnerem. Velice děkuji vyučující
pěveckého sboru pí. Ivetě Poslední
za přípravu sboristů na tyto koncerty a za perfektní reprezentaci školy.
Věřím, že proběhlé koncerty jsou
výbornou vizitkou Horního Slavkova i Lokte.
Základní umělecká škola dostala
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ovšem ještě jeden vánoční dárek,
který nás velice potěšil. Byli jsme
úspěšní v žádosti o navýšení kapacity ZUŠ na MŠMT a od září 2017 budeme tak moci možná v budoucnu
rozšířit řady nových umělců ... staneme se čtyřoborovou školou, neboť
k oborům hudebnímu, výtvarnému
a tanečnímu přibude obor literárně-dramatický.
30.listopadu byli vyhodnoceni v ZUŠ Nová Role nejlepší žáci
Karlovarského kraje za školní rok
2015/2016. Z naší školy toto ocenění získala Anna Kormaníková
za 2.místo v celostátní skladatelské
soutěži a Petra Kriegerová za vítězství v celostátním finále soutěže
Brněnská Brána (absolutní vítěz tohoto finále). Oběma žákyním k ocenění gratuluji a děkuji za reprezentaci ZUŠ.
Dovolte mi, abych stručně shrnul,
jaký byl rok 2016 pro Základní uměleckou školu Horní Slavkov.
Mezi bezesporu největší úspěchy
patří premiéra i repríza muzikálového přestavení MAJA v únoru a listopadu 2016, dále činnost orchestru
ZUŠband, který je reprezentativním tělesem školy a jeho koncertní
aktivity zdaleka přesahují náš region, slavnostní koncert v Národním
domě v Karlových Varech, dále
pobyt loketských výtvarníků v partnerském městě Illertissen spojený
s výstavou „Městečko“. Mohl bych
jmenovat další a další umělecké aktivity, které s našimi žáky vytváří pe-

dagogové školy, jejichž tvůrčí práce
si velice vážím.
Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte nabídnout Vám nástěnný kalendář na rok 2017, který vydalo Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/
Loket, jehož obsahem jsou fotografie
z činnosti Základní umělecké školy
Horní Slavkov a také kraslických pě-

veckých sborů. Kalendář lze objednat na emailu umelecka@iex.cz nebo
na tel.čísle 607 691 405 – sekretariát
ZUŠ.
Děkuji podporovatelům ZUŠ za přízeň v roce 2016, přeji nám všem, aby
rok 2017 byl plný zdraví, klidu, dobré
nálady, pospolitosti a také rozumu.

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V lednu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
8.1.2017, 15:00 hodin 
Galerie umění Karlovy Vary
vystoupení TO Horní Slavkov při příležitosti ukončení výstavy V. Balšána
18.1.2017, 17:00 hodin 
komponované vystoupení žáků PEV Loket

Taneční sál ZUŠ Loket

19.1.2017, 17:00 hodin 
Interní koncert ZUŠ

Taneční sál ZUŠ Loket

24.1.2017, 17:00 hodin 
Interní koncert ZUŠ

Koncertní sál Pluhův dům HS

26.1.2017, 18:30 hodin 
Koncertní sál Pluhův dům HS
Mimořádný koncert ZUŠ – Tomáš Kolář, Zuzana Kolářová
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Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a
vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní.
První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

informace

Způsob
přenosu
ptačíochrany
chřipky člověka před nákazou
Obecné
zásady

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
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Co je chřipka ptáků?
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Úhyn ptáka na ptačí chřipku
 venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty,
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba:
Lidé se mohou infikovat pou
zábrany),
• chránit se kontaktu
s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
peří, uhynulá zvířata apod.).
 aby
pokud
je to možné
a vhodné
využít
plašičů,
např.
siluetu
nebo maketu dravce,
• poučit děti,
se nedotýkaly
nalezených
nemocných
nebo mrtvých
ptáků
a nehrály
si s drůbeží,
Nelze vyloučit přenos ptačí c
 zamezit
znečištění
krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
• nezpracovávat
nemocnou
drůbež,
Dosud
nebyl zaznamenán p
• dbát o osobní
hygienu (umývání
rukou,
přezouvání,
převlékání
po kontaktu
s drůbeží),
 oznámit
zvýšený
úhyn,
onemocnění
nebo
změnu
chování ptáků veterináři,
Dosud
nebyl prokázán přeno
• informovat
nálezu většího
počtumasem
uhynulých
ptáků veterinární
správu,
 onekrmit
zvířata
uhynulých
ptáků.



• ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky
• při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat
zde jídlaptačí
na ulici.chřipky
Dbát
Příznaky
dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na
www.mzcr.cz

Infikovaná zvířata jsou otupě
mají dýchací potíže, jsou ap
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
úplné
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technickynechutenství.
a provozně možné, Rovněž
deformovaná
a mají tenkou
umístění zvířat uvnitř budovy.
z nosu, kýchání). Během je
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem,
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
krváceniny a nekrotické změ
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání
volně žijícími
se kontaktu
objevit sotoky
a krváceniny
•
•
•
•
•
•
•
•

ptáky,
krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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ZŠ, Nádražní

MŠ Duhová kulička

Dne 16.11.2016 se ve ŠD při ZŠ
Nádražní uskutečnila další Halloweenská noc. Zúčastnilo se jí 25
dětí, které přišly v krásných maskách. Nejhezčí z nich byly oceněny
drobnými cenami a diplomy. Děti

celý večer soutěžily, zatancovaly
si na diskotéce, plnily strašidelného bobříka odvahy při cestě okolo
hřbitova.
Děkujeme rodičům dětí za občerstvení, které nám připravili.

A jako každý rok k nám do
školy i školní družiny zavítal Mikuláš a anděly a čerty, aby našim
dětem za básničku nebo písničku
dal nadílku. Některé děti se bály,

hlavně ty, které občas trochu zazlobí. Ty si čerti chtěli odnést do
pekla, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti jsme vrátili v pořádku rodičům.

Adventní čas je dobou klidu,
míru, lásky, pokoje a společenských
setkávání. Přesně takový jsme si ho
udělali i my v naší mateřské škole.
Začali jsme výzdobou tříd a celé
školy. Navštívil nás Mikuláš s čerty
a andělem, kterým jsme za nadílku
zazpívali a přednesli Mikulášské
a čertí písně a básně.
Radost jsme v tomto kouzelném
období udělali členům SPCCH, pro
které jsme si připravili předvánoč-

které byly připraveny v každé třídě
naší školy. Advent byl zakončen vánočními besídkami, v jejichž závěru
si děti rozbalily dárečky, které Ježíšek nadělil pod stromečky.
Uzavřel se další kalendářní rok
a nastal nový, ale školní rok zdaleka nekončí. Čeká nás ještě spousta
akcí. V roce 2017 připravujeme
zimní olympiádu, které se letos
poprvé zúčastní i rodiče, čekají nás
oslavy ukončení zimy – vynášení

ní vystoupení. Další nadílka byla
z naší strany připravena pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou,
které jsme rozveselili nejen hudebně recitačním vystoupením, ale
i malými dárečky, které jsme sami
vyrobili.
Nechyběli jsme ani u vánočního
stromu na náměstí, abychom si s celou Českou republikou zazpívali koledy a program obohatili tanečním
vánočním vystoupením.
Rodiče si s dětmi vyrobili dekorace a připomněli si, některé staročeské vánoční zvyky při společném
tvoření ve vánočních dílničkách,

Morany, svátky jara oslavíme společně s rodiči na Velikonočních dílnách, pálení čarodějnic, předškoláci
se těší na zápis do základní školy.
Ke konci školního roku naše mateřská škola bude mít veliké narozeniny – budeme oslavovat 50. výročí
vzniku.
Přejeme všem rodičům, přátelům,
občanům našeho města do nového
roku 2017 mnoho štěstí, zdraví, lásky a veselého dětského smíchu, ve
kterém se odráží radost nás všech.
Děti a kolektiv zaměstnanců
mateřské školy

ZŠ, Školní ulice
Naše škola je od října zapojena
do celostátní aktivity Recyklohraní.- Ukliďme si svět. V rámci
ní se seznamujeme s možnostmi
udržitelného rozvoje a recyklace
druhotných, a to i méně tradičních surovin, plníme různé úkoly
a zapojujemese do vyhlášených
sbírek. Za svoji činnost získáváme body, které na konci školního
roku proměníme na drobné pomůcky pro naše žáky.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Obracíme se proto i na vás, naše
spoluobčany a přátele školy, se žádostí o pomoc při plnění lednového úkolu - recyklace vysloužilých mobilních telefonů. Postačí,
když svůj vysloužilý přístroj doručíte do sekretariátu školy.
Za vaši podporu předem děkujeme.
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy
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kulturní kalendář na leden
MKS pro děti
11. 1. 2017
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 knihovna
Čteme a vyrábíme s dětmi! Zdarma!
14. 1. 2017
DOBA LEDOVÁ – MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaný film, komedie
USA, 2016, 95 min, v českém znění
16:00 – divadelní sál
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Vstupné v předprodeji v knihovně od 9. 1. 2017!

Kulturní a společenské akce
21. 1. 2017
15. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA HORNÍHO SLAVKOVA
20:00 Taneční sál
Předprodej vstupenek PROBÍHÁ v kavárně MKS
Horní Slavkov.
Vstupné: 250,- Kč

Knihovna informuje
KLUBKO – KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
Stále je možné se do našeho klubu přihlásit! Stačí
zajít do knihovny a přihlásit se do Klubka nebo je
možné kontaktovat Mgr. L. Procházkovou, která
vám poskytne bližší informace a přihlášku.
POZOR SOUTĚZ!!!
26. 1. 2017
NEKOKTÁM, ČTU!
15:30 knihovna
Knihovna Horní Slavkov vyhlašuje místní kolo
soutěže „Nekoktám, čtu!“
Zúčastnit se mohou všichni žáci 4. a 5. tříd škol,
kteří rádi čtou a nebojí se číst nahlas. Soutěž je
přístupná veřejnosti, je tedy možné si s sebou
přivést i podporu. Vítězové soutěže postoupí do
krajského kola, které se koná 19. 2. 2017 v Krajské
knihovně.
Více informací na www.mkshs.cz

Kino
29. 1. 2017
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
– TŘI SNĚHULÁCI
15:00 Malá scéna. Vstupné: 10,- Kč
30. 1. 2017
DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA
– O BUDULÍNKOVI
Hudební pohádka.
10:00 Divadlení sál. Vstupné: 35,- Kč
Scénář: V. Ficher, hrají: V. Fischer a Š. Klečková

3. 2. 2017
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný film, komedie
USA, 2016, 90 min, v českém znění
16:00 – divadelní sál
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Vstupné v předprodeji v knihovně od 30. 1. 2017!
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

27. 1. 2017
ŽIVOT JE ŽIVOT
Česko 2015, komedie, 95 min.
19:00 Divadelní sál
Režie: Milan Cieslar
Hrají: O. Vetchý, S. Stašová, M. Táborský, T. Voříšková, B. Poláková, M. Taclík, a další.
Vstupné: 55,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč.
Vstupné v předprodeji v knihovně od 23. 1. 2017.

Připravujeme na leden
NOVÉ KNIHY:
Děti a maldiství:
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 1 – 10 díl
Krišťatová Dita: Chyťte pošťáka – velký železniční
příběh
Dospělí:
Gelnar Milan: Sluneční znamení
Jo Nesbo: Půlnoční slunce
James E. L.: Padesát odstínů šedi
Fieber M., Svobodová K.: Zvěrolékařka na stopě
Fojtová Věra: Baba jedová
Uher František: Opuštěná zahrada
Uher František: Vzdálený jez
Helon Habila: Mrtvá voda
Romanová Lubomíra: Milosrdný spánek
Thierry Serfaty: Zakázaná noc
Jakoubková Alena: Dopadlo to špatně, vzali se
Jakoubková Alena: Dobrý manžel, který nemlsá
Pospíšilová Jarmila: Peří v průvanu
Bérard Sophie: Levandulové noci
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SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420 602 150 619
+420 602 150 619
unisklo.cech@volny.cz

unisklo.cech@volny.cz

František Sobotka
Tel.: 604 617 620
info@kvalarm.cz
www.kvalarm.cz
Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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