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u nás ve městě
Slovo starosty
Vítám vás nad stránkami dalšího vydání našeho zpravodaje.
Podzim postoupil, s ním i zahájené práce na investičních akcích
ve městě. Město, zejména tzv.
historická část je doslova rozkopána. Postupně se však i tam
investice chýlí k letošnímu závěru. Co již dnes můžete vidět, je
výrazná změna křižovatky ulice
Ležnická a nám. Republiky.
Tato křižovatka doznala změn
svým tvarem, zúžením, oboustranným vybudováním zálivů
pro zastávky autobusů a vybudování bezpečnostního ostrůvku
pro přechod chodců. Celkově tak splňuje vše, co je dnes požadováno
pro bezpečnost v silniční dopravě a pro bezpečnost chodců. Samotné
provedení doznalo i estetického vzhledu, které celé lokalitě přidá i na
atraktivnosti.
Obdržel jsem dotaz, zda úprava zejména zúžení této křižovatky souvisí s možnou těžbou lithia na odkališti. Odpověď zní - nesouvisí. Město
totiž s variantou dopravy v Ležnické ulici od počátku nesouhlasí (ostatně nesouhlasí se žádnou silniční dopravou ve městě pro účely těžby).
Změnou křižovatky však práce v historické části města nekončí. Jistě
jste si všimli, že v ulici Dolní Příkopy a Nové Město dochází k pokládce elektrorozvodů do země. Tyto práce sice způsobují určitě znečištění
bezprostředního okolí i rozebrání téměř nového chodníku, ale v závěru
přinesou odstranění všech sloupů elektrického vedení a vybudování
nového veřejného osvětlení. Práce na něm jsou již zahájeny, nové veřejné osvětlení bude dáno do provozu v závěru listopadu.
To však není stále vše. V příštím roce bude opraven chodník v ul.
Nové Město naproti kostelu sv. Anny, jehož stav je doslova hrozný. Dojde ke zbourání bývalé prodejny tzv. deskobaráku, který město koupilo
v roce 2015 se záměrem jej odstranit a na jejím místě vybudovat záliv
pro autobus. Tento záměr se v příštím roce stane skutečností. Skutečností se také stane vybudování nového povrchu komunikace od ul. Luční ke kostelu sv. Anny. A pokud vše půjde podle představ, bude zbourán obytný dům v ul. Dolní Příkopy čp. 247 - 249 (tzv. SNB dům). Na
jeho místě vznikne veřejné prostranství se zelení.
Tato část města se stane zase hezčí a nabídne jeho obyvatelům důstojnější bydlení.

Váš starosta

den se starostou

Gratulace
V listopadu oslaví 65. narozeniny Josef Michálko z Horního Slavkova. Pevné zdraví, nervy a stále mnoho životního elánu do dalších krásných let ze srdce přeje přítelkyně Milada s rodinou, rodina Vondrysova, sestra Květa Romaňáková s rodinou, která je mu
velkou životní oporou.

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

Den se starostou se koná 15. 11. 2017 od 16 hodin.

informace pro občany
Doprava občanů na hřbitov bude obnovena 11. 4. 2018.

sběrný dvůr
Provozní doba sběrného dvora:
PO, ST, PÁ: 		
7.00–10.45 a 11.30–15.00
ÚT, ČT: 			
7.00–10.45 a 11.30–17.00
každá první SO v měsíci: 8.00–12.00
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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Jak se volilo v parlamentních volbách v našem městě
Volební účast:

Úřední hodiny:

50,02 %

Politická strana

Počet hlasů

Počet hlasů v %

Občanská demokratická strana

185

7,74

Řád národa - Vlastenecká unie

26

1,08

Česká strana sociálně demokratická

146

6,10

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ

106

4,43

Komunistická strana Čech a Moravy

189

7,90

Strana zelených

21

0,87

Rozumní - stop migraci, diktátu EU

34

1,41

Strana svobodných občanů

44

1,84

Blok proti islámu - Obrana domova

6

0,25

Občanská demokratická aliance

2

0,08

211

8,82

Referendum o Evropské unii

3

0,12

TOP 09

58

2,42

1021

42,71

SPR - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

11

0,46

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

31

1,29

REALISTÉ

5

0,20

SPORTOVCI

6

0,25

Dělnická strana sociální spravedlnosti

9

0,37

268

11,21

8

0,33

Česká pirátská strana

ANO 2011

Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD)
Strana práv občanů


zdroj ČSÚ

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
každá první SO v měsící (i pokud je státní
svátek): 
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 internetu volejte pana Halgašíka: 
774 218 518

Kontakty na MěÚ
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

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
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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Třídění odpadu není pouze ekologické. Ušetří lidem peníze
Určitě jste si již zvykli na třídění odpadu. V třídění papíru, plastů a skla
si vedeme průměrně, což znamená,
že vytřídíme přibližně jednu třetinu
z celkového množství těchto složek
odpadu. Zbytek zůstává ve směsném
komunálním odpadu a je odvážen na
skládku.
V roce 2024 dojde k razantní změně
ve způsobu nakládání s odpadem. Od
tohoto roku začnou platit restrikce týkající se možnosti skládkování odpadu, a to buď jeho značným omezením
a/nebo skokovým zvýšením poplatku
za uložení odpadu na skládku, což
pravděpodobně povede k přenesení
této zátěže na skutečné producenty
odpadu, tedy vás občany. Jinými slovy
lze očekávat zvýšení „poplatku za odpady“ až o stokoruny za osobu a rok.
Máme tedy před sebou šest let na to,
abychom se na tuto změnu mohli dostatečně připravit a nárůst nákladů na
likvidaci odpadu zmírnit.
Jedním ze způsobů, jak snížit podíl
skládkovaného odpadu, je důsledné
třídění všech jeho složek, které náš
systém nakládání s odpady umožňuje. V současné době se jedná, jak již
bylo řečeno, o papír, plasty a nápojové kartony, sklo. Tyto složky je možné třídit prostřednictvím husté sítě
sběrných kontejnerů rozmístěných po
celém území města. Do kontejneru se
směsným odpadem dále nepatří textil,
elektrospotřebiče, kovy a biologicky
rozložitelné odpady rostlinného pů-

vodu ze zahrad, a další. Všechny tyto
složky lze taktéž sbírat odděleně, a to
buď prostřednictvím sběrných nádob
rozmístěných ve městě (např. textil,
elektroodpad), anebo odevzdat zdarma na sběrném dvoře.
Významnou složkou v domácnosti
vyprodukovaného odpadu je biolo-

mácnosti a je tedy velmi žádoucí tento
odpad taktéž třídit, a to obdobným
způsobem jako papír, plasty a sklo.
Po novém roce bude sběrný systém
ve městě doplněn o hnědé nádoby,
do kterých bude možné bioodpad
výhradně rostlinného původu zdarma odkládat. Do stávajících sběrných

gicky rozložitelný odpad rostlinného
původu (bioodpad). Typicky se jedná
o zbytky ovoce a zeleniny, zbytky vařených jídel, skořápky vajíček a ořechů,
zbytky pečiva, kávové a čajové zbytky, podestýlka domácích býložravých
zvířat, lepenka, papírové kapesníky
a ubrousky.
Na základě provedených průzkumů
tvoří tento druh odpadu významnou
část odpadu produkovaných v do-

hnízd na sídlišti budou rozmístěny nádoby o objemu 240 l a obyvatelům bytových domů tak automaticky ve sběrném hnízdě přibude nová nádoba.
Obyvatelé rodinných domů si mohou již nyní na MěÚ, odboru výstavby
a životního prostředí (Bc. Lenka Krejsová, tel. 352 350 670, email: lenka.
krejsova@hornislavkov.cz) objednat
přistavení vlastní svozové nádoby
na bioodpad o objemu 120 l. Nádo-

by pak budou zdarma distribuovány
cca v průběhu prosince 2017 – ledna
2018.
Častým mýtem provázejícím shromažďování bioodpadu je to, že tento
odpad zapáchá. Nezapáchá, pokud
jsou dodrženy dvě zásady: 1) Do sběrných nádob je ukládán pouze odpad
rostlinného původu 2) Odpad v nádobě je provětráván a vysušován tak, aby
bylo zabráněno jeho hnití bez přístupu kyslíku. To je řešeno speciální konstrukcí sběrných nádob. Je potřeba si
uvědomit, že bioodpad není nic nově
vzniklého. Je to něco, co již v tuto chvíli ve vašich odpadkových koších máte
a tedy možnost zápachu není o nic
vyšší, než za současného stavu.
Bioodpad bude svážen v pravidelných intervalech a bude ukládán na
průmyslovou kompostárnu. Jeho vytříděním tak opět klesne podíl odpadu
ukládaného na skládku.
Obyvatelům rodinných domů se samozřejmě nabízí daleko efektivnější
způsob jak s bioodpadem naložit, a to
zkompostovat ho na vlastní zahradě
a vyrobit si tak kvalitní hnojivo použitelné opět na zahradě. Město chce
podporovat i tento způsob nakládání
s bioodpadem a společně s městem
Krásno podalo žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů. Pokud
budeme při přidělení dotace úspěšní,
mohli bychom zájemcům o domácí
kompostování poskytnout již v létě
2018 kompostér zdarma.

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)
Zvířata na dvorku mají celkem 30 nohou a 12 hlav.
Která zvířata zde žijí a kolik jich je?
A)
B)
C)
D)
E)

6 králíků a 6 koní
7 slepic a 9 kachen
8 telat a 4 králíci
9 slepic a 3 králíci
7 pávů a 5 beranů

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

2. úloha (3 body)
Přesmyčka
MISTR DNES LOVÍ
Vytvoř přesmyčku – jedno slovo.
3. úloha (5 bodů)
Místo písmen doplňte číslice, tak aby příklad byl správně.
VÁNOCE
VÁNOCE
VÁNOCE
VÁNOCE
-----------------SVÁTKY
V odpovědi napište správný výsledek


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

Vyhodnocení měsíce říjen:

2. úloha: Nezaměstnanost, 3. úloha: 28 let
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ZŠ Školní
sadili krásné 11. místo, ale i poměřili
své síly se školami, jejichž zástupci se
věnují atletice ve svém volném čase
a docházejí do specializovaných oddílů. I přes tuto značnou výhodu soupeřů se podařilo našim sportovcům
dosáhnout skvělých výkonů v jednotlivých disciplínách. Za zmínku stojí
především 3. místo ve vrhu koulí Richarda Ruty, 5. místo ve skoku vysokém Jana Kalabuse nebo 7. místo ve
skoku dalekém Marka Mihoka.
Celkově si myslím, že bylo republikové finále obrovskou zkušeností
a dobrým zážitkem. Klukům za jejich
nasazení, skvělé výkony a slušné chování v průběhu soutěže děkuji.
Mgr. Ondřej Krejsa

Hudební hrátky
Je úterý odpoledne a z 5. A se ozývají drumbeny, boomhackery, zpěv
a smích. Co se to děje? To jsou hudební hrátky p. uč. Lenky Křivánkové
s páťáky.
A o jakých nástrojích to mluvíme?
Drumben je český výrobek, který
byl vyvinut pro potřeby škol a pedagogů. Jedná se o kombinaci školního
nábytku a rytmického nástroje, který
může být ve třídě vždy po ruce pro
potřeby společného bubnování, vytváření souhry a v konečném důsledku posiluje pozitivních vazby uvnitř
třídy. Vždyť pozitivní zážitky, pocit
sounáležitosti a radost z úspěchu je
pro zdravé sebevědomí to nejlepší.
Pro běžnou praxi mají jednu užitečnou vlastnost: nejsou zdaleka tak
hlučné jako jakékoliv běžné bubny,
přestože nabízejí možnost kdykoliv
vybít ze sebe přebytek energie kultivovaným způsobem (rytmické sek-

vence a společné jamování). O co
více energie ze sebe žáci dostanou
během bubnování na drumbeny,
o to se zmenší jejich potřeba vybíjet
si energii na sobě navzájem nebo na
zařízení třídy.
Boomwhackery stejně jako drumbeny rozvíjí hudební projev jednotlivce, ale učí i spolupráci v kolektivu.
Jsou to různě znějící trubice, trubky,
tuby, roury…Je to unikátní perkusní
nástroj, který je laděn na určité tóny
– díky odlišné délce a tloušťce každý
kus Boomwhackers při úderu vydává
jinak vysoký tón. Tyto nástroje tak
nabízí něco, co je pro jiné perkuse za
hranicí možností.
Díky vlastnostem těchto nástrojů
lze zapojit i ty žáky, kteří neznají noty
a jsou nezpěváci. Ani jim tak nic nebrání užít si společné muzicírování.
Žáky kroužek baví a nejraději by ho
měli každý den.
Mgr. Lenka Křivánková

Den s mobilním dopravním
Jako jedni z prvních i naši předškohřištěm
láci ze Zelené kuličky navštívili moHurá!!!
bilní dopravní hřiště instalované na
…zazněl výkřik dětí, když se jed- hřišti u Základní školy ve Školní ulinoho sychravého rána začalo stavět
dopravní hřiště za naší školou. Děti
z prvních a druhých tříd naší školy,
vybavené koloběžkami a helmami se
nemohly dočkat, až budou moci vyrazit na připravenou silnici, kterou
lemovaly dopravní značky i svítící
semafory. Policisté z dopravní policie v Sokolově s dětmi probrali jejich
význam i dodržování základních
pravidel bezpečnosti silničního provozu jak pro jedoucí řidiče, tak i pro
chodce. Děti pak postupně ve skupinkách projížděly celé připravené hřiště
jako správní řidiči. Ostatní si zahráli
chodce a dokonce i vláček.
Mgr. Lucie Procházková

ci. Děti si přivezly vlastní koloběžky
a kola a vyzkoušely si, jaké by to bylo
v pravém provozu na silnici. Naštěstí,
v předchozích ročnících všichni pilně

trénovali dopravní značky, takže orientace na „silnici“ nebyla problém.
Zvládli jízdu na kruhovém objezdu
i správnou kontrolu před přechodem
pro chodce.
Jízdu jsme si společně s dětmi vyzkoušeli i my učitelé. Naštěstí policisté z dopravního oddělení byli
shovívaví a řidičské oprávnění nám
neodebrali :-).
Ondřej Čavojský

Atletický čtyřboj - celonárodní
finále
Po vyhraném okresním i krajském
finále v atletickém čtyřboji jsme postoupili do republikového finále,
které se konalo 11. Října v Kolíně.
Dopravu pro naše sportovce Marka
Mihoka, Tomáše Bedeče, Richarda
Rutu, Jana Kalabuse a Jiřího Martinčeka zajistilo Město Horní Slavkov,
za což jim děkujeme. Bohužel nemoc
nedovolila odjet Jirkovi Novotnému,
který se podílel na vítězství v krajském finále.
Republikového finále v atletickém
čtyřboji se zúčastnili nejlepší školy
jednotlivých krajů ČR. Je to pro nás
obrovský úspěch, nejenže jsme ob-
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Všichni bychom chtěli poděkovat
vedení Karlovarského kraje za zajištění mobilního dopravního hřiště
a jeho první zapůjčení právě našim
organizacím - Základní škole ve
Školní ulici a Mateřské škole Duhová
kulička.
Mgr. Lenka Křivánková
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Mladé karatistky nás ve světě opět úspěšně reprezentovaly
Dne 8. 10. 2017 se 5 mladých sportovců ze ZK Karate při DDM a ŠD Horní
Slavkov-Champions team Horní Slavkov zúčastnilo čtvrtého-posledního
kola Krajské ligy mládeže 2017 v Plzni.
Děti soutěžily za mladší žáky a žákyně
ve věkové kategorii 7-11 let.
Naši závodníci se v soutěži umístili
takto: 2. místo-Adéla Rutová, kata 8.kyu
3.místo-Matěj Hřib, kata 8.kyu 5.místo-Hynek Salač, kata 8.kyu Start v tomto
kole KLM byl cennou zkušeností také
pro Lauru Dřevěnou a Kryštofa Sluku.
Je potěšující, že i přes neúčast na
zmiňovaném čtvrtém (finálovém) kole
KLM v Plzni se celkovou vítězkou Krajské ligy mládeže 2017 v kategorii mladší žákyně 8.-6. kyu stala Eliška Pokorná.
Druhé místo ve stejné věkové kategorii
obsadila Kateřina Štecová a 5. místo
Natálie Soukopová. Všechny tři dívky
také navštěvovaly ZK Karate v Horním
Slavkově.
Stejný termín jako KLM měla i jiná,

větší sportovní událost. Ve dnech 6.8. 10. 2017 se konalo Mistrovství světa
v karate SKDUN ve městě Eger v Maďarsku, kterého se zúčastnilo celkem 1553
špičkových závodníků. Česká výprava
na MS získala krásných 28 cenných
kovů. S českou reprezentací CAOKK
absolvovalo třídenní náročný turnaj i 5

místních karatistek, které zde skvěle reprezentovaly a k zisku vzácných medailí
pro Českou republiku výrazně přispěly.
Jmenovitě: Eliška Pokorná, Natálie
Soukopová, Kateřina Štecová, Michaela
Budajová a Barbora Kerbelová.
Již jen pouhá účast na Mistrovství světa a možnost reprezentovat své město

a svoji republiku je bezesporu obrovským úspěchem i zážitkem. Avšak zisk
medaile je satisfakcí za určitou sebekázeň a hodiny fyzické přípravy, strávených na trénincích. Všem za to patří
velký dík.

Jindřich Votrubec

vedoucí ZK Karate

1.místo-mistryně světa – Eliška Pokorná, Kateřina Štecová, kata team děti
1.místo-mistryně světa – Eliška Pokorná, kumite jednotlivci děti-dívky -35 kg
1.místo-mistryně světa – Kateřina Štecová, kumite jednotlivci děti-dívky + 35 kg
3.místo – Natálie Soukopová, kumite individual děti-dívky -35 kg
3.místo – Michaela Budajová, kumite team junioři mix
3.místo – Michaela Budajová, kumite team dospělí mix
5.místo – Michaela Budajová, kumite jednotlivci ženy +58 kg
5.místo – Michaela Budajová, kumite jednotlivci ženy (otevřená kategorie)
5.místo – Eliška Pokorná, kata dívky
5.místo - Natálie Soukopová, kata team děti
6.místo – Barbora Kerbelová, kumite jednotlivci minikadetky -42 kg

MŠ U sluníčka
Děkujeme naší šikovné bývalé kolegyni Martince Wegnerové za celkovou
výzdobu a zpříjemnění prostředí naší školky. Jen malá ukázka toho, co Martinka namalovala dětem na stěny v jednotlivých třídách a dalších prostorách.
Není to nádhera? Posuďte sami.

Děti a kolektiv mateřské školy „U Sluníčka“.

DDM a Školní družina
Dům dětí a mládeže
Pravidelná zájmová činnost je v plném proudu, v letošním školním roce
nabízíme 33 zájmových útvarů. V měsíci září jsme se opět zúčastnili sbírky
Nadačního fondu českého rozhlasu SVĚTLUŠKA. Skupinky tvořili žáci Kateřina Ciperová, Martina Mihoková, Lucie Němcová, Veronika Lauberová,
Emma Dandová, Vladimír Fuks, Tomáš Záhorský a Adrian Andel.
Moc děkujeme za pomoc potřebným a všem, kteří přispěli a nejsou lhostejní.
Školní družina
V měsíci říjnu, druhém měsíci po prázdninách jsou již všichni žáci seznámeni s fungováním družiny a mají zde spoustu nových kamarádů.
Minulý měsíc nám přinesl zábavné přespávání ve školní družině na téma
„Úžasný jih“. Tato událost odstartovala 28.9.2017 v 15:00 a rozloučili jsme se
druhého dne v 9:00. Během odpoledne byla pro děti připravena ochutnávka
ovoce z jižních oblastí a zbytek dne byl věnován sportovním aktivitám ve formě zábavných soutěží.
V dalším měsíci listopadu se naši žáčci mohou těšit na halloweenské oslavy
a s tím spojenou soutěž o nejkrásnější dýni.
Rádi bychom připomněli naše webové a facebookové stránky
Fb: Ddm Horní Slavkov		
web: www.ddmhornislavkov.cz
Marie Ciperová,vedoucí pedagog volného času

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Slavkovský podzimní kros

V neděli 22. října 2017 proběhl 27.
ročník Slavkovského podzimního krosu, kterého se zúčastnilo 227 závodníků, z nichž 141 startujících bylo dětí
a mládeže. Celou akci podpořilo grantem město Horní Slavkov a sponzoři:
MEDIA a.s., Karlovarská Korunní s.r.o.,
TORF ZIEGLER spol. s r.o. a RONČKA, s.r.o. Průběh sportovního klání

by se neobešel bez dobrovolníků, kteří
pomáhali zajišťovat technické zázemí
a také přispěli domácím občerstvením.
Tímto bychom chtěli městu Horní
Slavkov, všem sponzorům a dobrovolníkům vyjádřit velký DÍK za pomoc
a podporu. Výsledky najdete na webu
města a http://aceskv.cz
Mgr. Ondřej Krejsa a kolektiv

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ SLAVKOV
Pečovatelská služba je připravena pomoci
seniorům a zdravotně postiženým.

Poskytované úkony pečovatelské služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pečovatelská
je pomoc
připravena
pomoci
(pomoc
při oblékáníslužba
a svlékání,
při přesunu
na lůžko
seniorům
a zdravotně postiženým.
a vozík
apod.).
• Pomoc
při osobní
hygieněslužby:
nebo poskytnutí podmínek pro
Poskytované
úkony pečovatelské
•
Pomoc
při
zvládání
běžných
úkonů
péče
o
vlastní
osobu (pomoc
při oblékání
a svlékání, pomoc
při
osobní
hygienu (pomoc při úkonech
osobní
hygieny,
pomoc
přesunu na lůžko a vozík apod.).
při• základní
péči
o nebo
vlasy
a nehty,
při použití
Pomoc při osobní
hygieně
poskytnutí
podmínekpomoc
pro osobní hygienu
(pomoc přiWC).
úkonech
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
• Poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě
nebo
oběda,
pomoc při přípravě jídla a pití, příprajídla a donáška
pití, příprava a podání
jídla a pití).
•
Pomoc
při
zajištění
chodu
domácnosti
vavelkého,
a podání
jídla a pití). (např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
např. sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – donáška léků, velký nákup, nákup ošacení).
• Pomoc
při zajištění
chodu domácnosti (např. běžný úklid
• Praní a žehlení
prádla
a údržba
domácnosti,
pomoc
při zajištění
např.
• Zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím
(např. doprovodvelkého,
k lékaři, na MěÚ…).
Informace:
Pečovatelská
služba,
p.
o.,
Nad
Výtopnou
1010,
Horní
Slavkov,
sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – donáška léků, velký
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
nákup, nákup
ošacení).
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
• Praní a žehlení prádla
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
Informace:
Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Budova staré školy zeje prázdnotou, zatím.

Před několika týdny oslavila Základní škola Horní Slavkov , Nádražní ulice šedesát let od založení školy v roce
1957. Součástí školy byla i stará škola na adrese Nádražní 318, kde byly
umístěny čtyři třídy 1. stupně a dvě
oddělení školní družiny, výuková školní kuchyňka, kabinet prvního stupně,
knihovna prvního stupně a sborovna
učitelů prvního stupně.
Po stavebně technické prohlídce staré
školy bylo rozhodnuto statikem o uzavření školy z důvodu bezpečnosti a to
zejména z důvodu problematického
krovu, některých podlah a stropů ve
třídách. V průběhu přípravy nového
školního roku 2017/2018 bylo nutné
přestěhovat zmíněné třídy a oddělení
do hlavní budovy. Tímto přestěhováním přišla škola o pět odborných učeben, ve kterých jsou umístěny třídy
1. a 2. stupně školy. Kabinet dějepisu
musel být vystěhovaný kvůli zřízení
provizorní sborovny pro učitelky 1.
stupně a pro asistentky pedagoga. Dále
budeme muset přestěhovat kabinet 1.
stupně do kabinetu přírodopisu a fyziky. Stejná situace je i s kabinetem ŠD.

Pro školní kuchyňku pro výuku jsme
zatím nenalezli vhodné umístění.
Obsazením odborných učeben vznikla zákonitě potřeba stěhování žáků
z tříd do odborných učeben a nazpět.
I přes pokles žáků v budoucích letech
bude škola potřebovat prostory pro
devět tříd a dvě oddělení ŠD. S městem
řešíme, jak zajistit opravu staré budovy
školy, z jakých finančních prostředků
rekonstrukci uhradit a v jakém termínu. Nebude to jistě jednoduché, přes
různé politické proklamace zástupců
ministerstev o investicích do školství
nejsou zatím v tuto dobu žádné dotační
výzvy na rekonstrukce budov škol.
I přes všechny stávající problémy je
zajištěna kvalita výuky ve všech třídách
1. a 2. stupně včetně školní družiny.
Chceme starou školu opět školou,
bude tak pokračováno v historické tradici a zachována úcta k této významné
budově Horního Slavkova, Starého
města. Významným přínosem tak bude
i zachování aktivního života ve staré
části města.

Mgr. Karel Bernard,

ředitel školy

Inzerce
Koupím garáž v Horním Slavkově. Upozorněmí odměním. Tel. 723943197

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Technickým službám za výpomoc
při stěhování tříd a školní družiny z jedné budovy do druhé. Moc si ceníme i pracovitosti jejich zaměstnanců, kteří při stěhování pomáhali a také
zapůjčení aut a řidiče.
Mgr. Karel Bernard, ředitel školy
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Setkání hejtmanky Karlovarského kraje s medailisty
a trenéry Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017
Dne 18. září 2017 pozvala hejtmanka
Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová všechny medailisty a trenéry
Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 na osobní setkání do interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech. Toto sportovní klání
proběhlo ve dnech od 24.-29.6. 2017
v Jihomoravském kraji v Brně. Soutěží
ve 22 sportovních odvětvích a v 90 disciplínách se zúčastnilo přes 3600 mladých sportovců z celé ČR. A Karlovarský kraj nakonec získal na olympiádě
celkem 30 medailí.
Jedním z hostů setkání byl i předseda komise pro tělovýchovu a sport
Rady Karlovarského kraje a vítěz osmi
závodů Velké pardubické Josef Váňa.
Společně s paní Vildumetzovou také
všem olympijským medailistům předával ocenění - pamětní listy hejtmanky
Karlovarského kraje, finanční šeky a 2
volné jízdenky na jízdu zvláštního vlaku s parní lokomotivou v rámci oslav
regionálního Dne železnice v Karlovarském kraji. Dárkové tašky obdrželi
i trenéři všech pozvaných sportovců.
Paní hejtmanka poblahopřála všem
oceněným a mimo jiné poděkovala
sportovcům a jejich trenérům za skvělou reprezentaci našeho Karlovarského
kraje. Dík patřil i rodičům mladých
nadějných sportovců za vytvoření potřebného zázemí a podpory v cestě za
úspěchy.
Za Svaz Karate Karlovarského kraje
bylo nominováno 8 karatistů – 4 dívky
a 4 chlapci. Všech 8 dosáhlo na medailové příčky. Do celkového počtu třiceti
cenných kovů přispěly na brněnských

sportovištích tedy i 3 naše mladé karatistky-Pokorná Eliška, Štecová Kateřina a Kerbelová Barbora.
Děvčata s tímto sportem začínala
v ZK Karate, pracujícím při DDM a ŠD
Horní Slavkov pod vedením p. Jindřicha Votrubce. Nyní však již několik let
trénují v Champions teamu Chodov
s trenéry p. Miroslavem Boguským
a p. Danielem Pekuniakem a úspěšně
reprezentují svůj team, své město i naši
Českou republiku na soutěžích v tu-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

zemsku a v zahraničí. V obrovské konkurenci ostatních krajů z celé republiky
se dívky na ODM 2017 v Brně ve svém
sportovním odvětví umístily takto:
Pokorná Eliška
- 2.místo kumite jednotlivci (mladší
žákyně -35 kg) a 2.místo kumite team
(mladší žáci a žákyně)
Štecová Kateřina
- 2.místo kumite jednotlivci (mladší
žákyně +35 kg) a 2.místo kumite team
(mladší žáci a žákyně)

Kerbelová Barbora
- 2.místo kumite team (starší žáci a žákyně)
Výsledky těchto tří mladých sportovkyň, ale i všech ostatních zúčastněných
medailistů z ODM 2017 v Brně - nově
i velmi úspěšných handicapovaných
sportovců, by mohly být do budoucna
motivací pro další děti a mládež.
Všem oceněným gratulujeme.

Za karatisty

paní Kerbelová
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„Akademie umění a kultury pro seniory“ byla slavnostně zahájena
12.října 2017 byla v obřadní síni
Pluhova domu slavnostně zahájena
„Akademie umění a kultury“ pro
seniory města Horní Slavkov. Této
slavnostní příležitosti byl přítomen
starosta města Horní Slavkov Alexandr Terek, který všem přítomným
popřál mnoho úspěchů v nadcházejícím studiu. Jeho součástí budou
besedy, přednášky, diskuze, výtvarné nebo keramické dílny. Akademie
bude ukončena v dubnu roku 2018
a její konání je finančně podpořeno
městem Horní Slavkov.
Loketští výtvarníci byli velmi
úspěšní na celostátní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ ČR, kde projekty „Křehce a něžně“ a „Mazlíčci“
získali bronzové a stříbrné pásmo.
Gratulace patří nejen žákům ZUŠ,
ale i jejich vyučující Mgr. Janě Lieblové.
14. října 2017 se uskutečnil další ročník pěvecko hudební soutěže
„Březovský lístek“. V této soutě-
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ži byla naše škola velmi úspěšná:
Eliška Zapfová skončila v kategorii
6-10 let na 3. místě s postupem na
soutěž Folky Tonk v Praze, v kategorii 11 - 15 let vybojovala Lucie Šreinová postup na soutěž Zlatá struna
Plzeň a Folky Tonk Praha a Kristýna
Vášová taktéž na Folky Tonk Praha.
Všem postupujícím gratuluji a přeji
další úspěchy v celorepublikových
kolech.
V listopadu také pořádáme dva
kurzy pro děti a to ve výtvarném
ateliéru budovy ZUŠ Školní náměstí
214. První kurz se uskuteční 9.listopadu od 15,00 hodin – „Výroba
dešťových holí“, kapacita kurzu je
10 dětí a povede jej lektorka Mgr.
Hana Smržová, druhý kurz 30. listopadu v 15:00 hodin – „Knihařské
leporelo“, kapacita kurzu je taktéž
10 dětí ve věku od 10-ti let a povede
jej lektorka Bc .Kateřina Brindzová. Přihlášky na oba kurzy posílejte na email umelecka@iex.cz. Oba

dva kurzy jsou finančně podpořeny
Krajským úřadem Karlovarského
kraje.
V letošním roce opět vystoupí skupina Roháči na svém koncertě v Puhově domě v Horním Slavkově, koncert nazvaný „Roháči na Pluháči“ se
uskuteční 12.12.2017 v 18:30 hodin,
vstupenky lze zakoupit od 1.11.2017
v ZUŠ, cena vstupenky činí 70 Kč.
Nově pro Vás připravujeme „Mikulášskou nadílku“, která bude interaktivním pořadem „O hodném
čertovi“ pro děti ve věku od 5-ti do

11 let, během níž navštíví mimo jiné
pekelné sklepení Pluhova domu.
Rodiče mohou přihlašovat své děti
na emailu umelecka@iex.cz, po zaplacení poplatku 60 Kč bude dětem
odeslána pozvánka od čerta na tuto
nadílku. Zároveň rodiče doručí do
budovy Pluhova domu v prvním
prosincovém týdnu balíček pro své
dítě. Kapacita prohlídek je omezena, prohlídky se uskuteční v úterý
5. prosince od 17:00 a 18:30 hodin.

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V listopadu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
9.11.2017, 15,00 hodin 
Horní Slavkov, výt. ateliér
Kurz „Výroba dešťových holí“
21.11.2017, 17,00 hodin 
Horní Slavkov, Pluhův dům
Interní koncert ZUŠ
22.11. 2017, 17,00 hodin 
Loket, taneční sál
Interní koncert ZUŠ
30.11. 2017, 15,00 hodin 
Horní Slavkov, výt. ateliér
Kurz „Leporela“ pro veřejnost
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MKS PRO DĚTI

4. 11. 2017
LORAX
Animovaný / Rodinný / Komedie / Fantasy /
USA, 2012, 86 min
16:00 Kinosál
Režie: Chris Renaud, Kyle Balda
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.
8. 11. 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
18. 11. 2017
TROLLOVÉ
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy /
Muzikál / USA, 2016, 92 min
16:00 Kinosál
Režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

>

Kurzy budou probíhat od listopadu 2017 do konce února 2018. Vždy ve středu od 16:00 do 18:00
hodin v 1. patře MKS. Přijďte si vyzkoušet různé
výtvarné techniky.
Kurzovné: 30,- Kč/lekci – 1. lekce ZDARMA
Lektorka: Lucie Jílková
15. 11. 2017
DS JIRÁSEK NEJDEK - CYRANO V BUFFALU
19:00 Divadelní sál
Režie: Karel Uzel
Hrají: K. Hlávka, Z. Kyselová, A. Antonová, M.
Schönacková, J. Rejcha, K.
Rozkot, R. Malá, P. Minařík
Situační komedie, která se odehrává v prostředí
divadelní společnosti, která už má svá nejlepší
léta za sebou a potýká se s uměleckými, personálními i finančními potížemi.
Vstupné: 50,- v předprodeji/ 90,- Kč na místě
Předprodej v kavárně od 6. 11. 2017.
24. 11. 2017
BLUETET V KAVÁRNĚ
Koncert bluegrassové kapely z Karlových Varů
19:00 kavárna. Vstupné: 80,- Kč

KULTURNÍ AKCE

10. 11. 2017
PRŮVOD SVĚTEL A STRAŠIDELNÁ STEZKA
17:00 Náměstí příjezd sv. Martina a odchod průvodu na začátek strašidelné stezky
Lampiony s sebou!
Drobné odměny pro dětské účastníky, kteří
zvládnou projít stezku odvahy.
15. 11. 2017
VÝTVARNÁ DÍLNA „nejen pro seniory“

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

25. 11. 2017
LIVE KONCERT V BIÁSKU
Netradiční koncert v netradičním prostředí!
20:00 Kinosál
Kapely X_jazz a Project 2, Vstupné: 50,- Kč

>

PŘIPRAVUJEME

2. 12. 2017 – Rozsvícení vánočního stromku
3. 12. 2017– Loutkářský soubor ROLNIČKA
13. 12. 2017 – Česko zpívá koledy
16. 12. 2017 – Předvánoční setkání v Pluhově ulici

>

KNIHOVNA

KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
Termíny pravidelných setkání:
6. 11. 2017
20. 11. 2017
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.
PŘIJĎ SE PODÍVAT A DOZVĚDĚT SE VÍC!
KNIŽNÍ NOVINKY:
Děti a mládež:
100 nejkrásnějších pohádek pro unavené rodiče
Říkadla a básničky pro nejmenší
J. Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a podivná loupež
J. Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a poklad na školních záchodech
J. Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a špion v sukních
P. Wiese: Detektivové v sedlech: Hon na vyděrače
T. C. Brezina: Hafani 001: Super mozky v ohrožení!
T. C. Brezina: Hafani 001: Vejce z vesmíru
M. Černík: Kykyryký! Kohoutek budí svět
B. Šimková: Pohádky bratří měsíců
P. Reeve: Potrhlá dobrodružství: Dortouni útočí!
Dospělí:
J. Sequens: Hříšní lidé města brněnského
J. Hanibal: Kat lidumil
S. Obermeier: Láska a smrt. Neřestný život Francoise
Villona
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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

Pro provoz Centrálního zásobování teplem (CZT) v městě
Horní Slavkov (okr. Sokolov), firma ČEZ Energetické služby, s.r.o.
hledá vhodné kandidáty na obsazení pracovních pozic :
Mistr
Minimálně ÚSO vzdělání, obor strojní či TZB
Znalost a praxe v oboru tepelného hospodářství vítána
Řídící, organizační a komunikační schopnosti
velmi dobrá znalost aplikací MS WORD a MS EXCEL
řidičský průkaz skupiny B
řízení a plánování údržby, oprav a investic TH Horní Slavkov
ranní směny
držení dosahu pohotovosti (1 x týden/měsíc)
Pracovník Elektro a MaR:
Vyučen v oboru elektro, popř. ÚSO vzdělání, není podmínkou
řidičský průkaz skupiny B
dobrá znalost aplikací MS WORD a MS EXCEL
praxe a kvalifikace dle vyhl. 50/1978Sb. vítána
znalost řídícího systému AMIT a Honeywell vítána
ranní směny
držení dosahu pohotovosti (1 x týden/měsíc)
Topič:
Pro obsluhu horkovodních kotlů plynové kotelny
požadujeme topičský průkaz 4.třídy (bez ohledu na druh paliva)
práce v nepřetržitém směnném provozu 12-ti hod. směny
základní znalosti aplikací MS WORD a MS EXCEL
Nabízíme:
- práci ve stabilní silné české firmě, v sehraném pohodovém kolektivu
- možnosti dalšího vzdělávání
- finanční jistotu
- nadstandartní benefity
V případě zájmu, prosíme o zaslání strukturovaného životopisu
na email: person.es@cez.cz

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Vážení a milí občané Horního Slavkova,
i touto cestou bych vám chtěla poděkovat za velkou podporu ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Díky vám jsme získali 42,71 % hlasů! Díky vám, jsme volby do Poslanecké sněmovny nejen v našem
regionu vyhráli. Karlovarský kraj tak budou v dolní komoře Parlamentu hájit tři poslanci za hnutí ANO.
Moc děkuji také za velký počet preferenčních hlasů, které jste mi dali. Každého si velmi vážím! Můj
milovaný Horní Slavkov byl, je a vždy bude mou srdeční záležitostí, nikdy na léta, která jsem tu prožila,
nezapomenu.
Teď stojím před rozhodnutím, zda budu nadále hejtmankou nebo poslankyní.
Jak víte, jsem proti kumulaci funkcí, vždy jsem to, co jsem dělala, dělala na sto procent. A tak to bude
i budoucnosti, chci plnit své sliby. Vše proto musím pečlivě probrat s kolegy ve vedení kraje i s vedením
našeho hnutí ANO. A samozřejmě také se svou rodinou, názor blízkých je pro mě velmi důležitý. Vždyť
to znáte. Všichni jsme lidé, všichni potřebujeme být potřeba a vědět, že se věci daří jak v oblastech
pracovních, tak v těch soukromých.
Ještě jednou vám všem z celého srdce děkuji. Za to, že jste při nás stáli! Získat v Karlovarském kraji
35,42 % hlasů je pro ANO skvělý výsledek. Uděláme maximum pro to, abychom plnili naše sliby, dotahovali věci do konce, a tedy: bylo líp!
Mgr. Jana Vildumetzová,
hejtmanka Karlovarského kraje
a předsedkyně Asociace krajů ČR
Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o

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