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Kouzelné Vánoce
a šťastný nový rok
všem občanům přejí
starosta města, radní, zastupitelé
a tajemník s pracovníky městského úřadu

u nás ve městě
Gratulace

Slovo starosty

V říjnu oslavila krásné 88. narozeniny paní Bedřiška Šimečková.
Vážení spoluobčané,
Přejeme stálé zdraví do dalších let.
nastal poslední měsíc v roce,

za SPOZ Anna Hadáčková
měsíc spojený se zimou, koncem
roku, bilancováním (to si však
ponechám do dalšího zpravodaje) a zejména spojený s nejznámějšími a nejvíce, zejména dětmi, očekávanými svátky v roce
- s Vánoci. Většina z nás se na
příchod těchto svátků připravuje
nebo již má vše připraveno. Dárečky pro nejbližší jsou již pečlivě
uschovány a čekají jen na okamžik, kdy se nad nimi vykouzlí
úsměv jeho příjemce. Vánoce
však nejsou jen dárky, je to také
čas kulturních akcí a společenského setkávání. Měl by to být čas klidu
a pohody, nicméně všichni víme, že tomu tak zpravidla nebývá. Běžné
pracovní povinnosti v závěru roku nás motivují mnohdy ještě k vyšším
výkonům, ať už v zaměstnání či v našich domovech.
Pro alespoň krátké odpočinutí a společenské setkávání v čase vánočních adventů je pro vás připraven kulturní program. V době, kdy máte
v ruce tento zpravodaj, máme za sebou již tradiční rozsvěcení VánočV následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká sněhová pokrývního stromu. Jsou však připraveny i další akce např. vánoční koncerty
a nově vánoční setkání v Pluhově ulici. Jsem si vědom, že se jedná do- ka, bude opět v provozu lyžařský vlek. Informace o provozu vleku naleznete
sud o netradiční místo, pro snadnější dostupnost všem je pro vás při- na webových stránkách města:
www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/
pravena kyvadlová dopravu z/do této ulice.
Kompletní seznam kulturních akcí je obsažen v dalších listech tohoto
vydání zpravodaje.
PROVOZNÍ DOBA:
Přijďte, popovídejte si se známými, bavte se, … i to jsou Vánoce. Věodpoledne 13:30 – 16:30 hodin
řím, že i chladné počasí vás neodradí od společného setkávání a že se Pracovní dny:
spolu na některé akci potkáme.
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin
Všem vám přeji, aby si každý našel v programu to, co jej zaujme, kde Pátek:
si odpočine nebo jen tak stráví příjemně volnou chvilku.
dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
Přeji vám klidné, veselé Vánoce se spoustou úsměvů vašich nejbliž- So+Ne:
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin
ších.
Váš starosta

Lyžařský vlek

Ceník jízdného:

den se starostou
Den se starostou se koná 20. 12. 2017 od 16 hodin.

Děti:

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

Dospělí:

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

Hrátky s LOGIKOU – vyhodnocení soutěže.
V roce 2017 se soutěže zúčastnilo (e-mailem odpovědělo alespoň v jednom kole) 64 soutěžících. Další lidé řešili otázky doma nebo ve škole při
hodinách matematiky. Jsem rád, že vás logické úlohy baví a řešíte je. I díky
této aktivitě postoupili 3 žáci Základní školy Horní Slavkov, Školní ulice
786, příspěvkové organizace do krajského kola Logické olympiády, kde
rozhodně nezklamali.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

V soutěži vyhráli:
1.místo Gabriela Zalubilová	
Empatia (rodinná hra)
2.místo Stanislav Brendl
Krycí jména (párty hra)
3.místo Lea Sokolová, Aneta Nejedlá
Panic lab (postřehová hra)
Děkuji všem za účast, přeji krásné prožití vánočních svátků a těším se na
odpovědi v příštím roce.
Ing.Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
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Hazardní hry jsou ve městě zakázány
Zastupitelstvo města ve středu
8.11. schválilo obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje hazardní hry
na území města dnem vyhlášení
této vyhlášky, ten nastal 9.11.2017.
Zákaz se vztahuje na tzv. technické
hry, kterými jsou nejčastěji výherní
hrací přístroje, elektromagnetické rulety, videoloterní terminály.
Zákaz se také vztahuje na živé hry, hrají proti krupiérovi nebo jeden
kterými jsou zejména ruleta, karet- proti druhému u hracích stolů. Zání hra, hra v kostky při níž sázející kaz se nevztahuje na hry bingo, na

malé karetní turnaje, loterie, kursové sázky, tomboly.
Technické hry a živé hry povolené
přede dnem nabytí účinnosti této
obecně závazné vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti
vydaného povolení. V praxi se tedy
krátkou dobu budete ještě s tzv. automaty setkávat, avšak valná většina
jich zmizí k 1.1.2018. Zbývající, které povolilo MF ČR, tu budou ještě
malinko déle. 
tajemník

Hledáme zájemce o práci ve volebních
komisích pro volbu prezidenta
Ve dnech 12. a 13.1.2018 se koná
volba prezidenta. V případě, že
žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů,
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, bude se ve dnech 26.
a 27. ledna 2018 konat také druhé
kolo volby.
Do okrskové volební komise mají
právo delegovat člena a náhradní-

ka politické strany a hnutí, která
mají zastoupení v Parlamentu ČR,
starosta města pak na neobsazená
místa jmenuje další členy okrskové
volební komise. Vzhledem k nízkému počtu delegovaných členů
komise od politických stran a hnutí
při posledních volbách hledáme zájemce ze strany občanů, ochotných
tuto funkci vykonávat. Odměna
činí 1 300,- Kč za výkon funkce

člena a 1 500,- Kč za výkon funkce
předsedy okrskové volební komise.
V případě konání 2. kola se odměna zvyšuje o 200,- Kč.
Zájemci se můžou hlásit e-mailem na adresu viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz, nebo na tel. č.
602284680 vedoucí odboru správního a vnitřních věcí Mgr. Viktorii
De Stefanisové.
 odbor správní a vnitřních věcí

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
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(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
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

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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Hasiči Horní Slavkov bilancují
Do konce roku sice schází ještě nějaký čas, už nyní ale slavkovští hasiči
přinášejí základní bilanci své činnosti. Za prvních deset měsíců roku 2017
zasahovali u 92 událostí, což znamená
v průměru dva zásahy týdně. Jednalo
se o široké spektrum typů událostí. Od
ledna do listopadu vyjížděli ke 13 požárům, které způsobily celkovou škodu
přes dva a půl milionu korun. Dále zasahovali u šesti dopravních nehod, při
kterých se zranilo šest osob. Ve čtyřech
případech hasiči zasahovali u události
zařazené jako záchrana osob a zvířat,
dvakrát z uzavřeného prostoru, jednou
z hloubky a jednou z výšky. Třikrát byl
vyhlášený poplach vyhodnocený jako
planý výjezd. Ostatní zásahy pak jsou
souhrnně označené jako technická pomoc. Pod tímto začleněním je zařazena
pomoc například při otvírání uzavřených prostorů pro policii či záchrannou
službu, likvidaci úniků různých látek
na vozovce, likvidace obtížného hmyzu
nebo odstraňování spadlých stromů. Při
všech událostech v prvních deseti měsících letošního roku se zranilo 13 osob,
sedmnáct osob pak bylo zachráněno. Za
celou dobu se nezranil žádný hasič.
Mezi nejvážnější události, u kterých
slavkovští hasiči zasahovali, lze uvést
rozsáhlý požár skládky komunálního
odpadu u Chodova, únik plynu v areálu Sokolovské uhelné ve Vřesové, požár
budovy obecního úřadu a přilehlého
panelového domu v Rovné či výbuch
zásobníku na methylakrylát v areálu
sokolovské chemičky.
Kromě zásahové činnosti patří
k běžnému roku hasičů i řada cvičení
a výcviku a také preventivních akcí,
například v mateřských školách. Hned
několik členů jednotky v letošním roce
obnovilo či získalo nové osvědčení pro

zacházení s motorovou pilou, cvičila
se záchrana z vodní hladiny s využitím
nově pořízeného záchranného člunu,
nechyběl lezecký výcvik na rozhledně
Krudum.

hasičů tak probíhá doma, ovšem s vě- tace na nákup nové zásahové technidomím, že při vyhlášení poplachu musí ky (viz. fotografie). Od listopadu tak
do pěti minut vyjet na určenou událost. nahradila téměř třicet let starou Tatru
Slavkovští hasiči mají s Městem Horní zcela nová Tatra, s označením T815-7.
Slavkov, které je zřizovatelem jednotky Jedná se o speciální zásahové vozidlo
hasičů, uzavřenou smlouvu o činnosti, na velkoobjemové hašení se zásobou
Personální stav
tedy jsou během zásahové činnosti po- požární vody 9000 litrů vody. Tento
Početní stav zásahové jednotky slav- jištěni a za pohotovost i výkon pobírají konkrétní typ techniky je v současné
kovských hasičů je aktuálně 15, jedno odměnu.
době asi nejlepším vozidlem do terénu,
místo je volné. Letos hasiči přivítali
kterým mohou hasiči disponovat. Poříjak nováčky, tak i navrátilce. Početní Nová cisterna
zení stálo sedm milionů korun, devastav tak lze označit jako dostatečný, kdy
Velkým dnem pro slavkovské hasiče desát procent kupní ceny hradí dotace
nehrozí nenaplnění služeb na zajiště- bylo letošní dokončení schválené do- z Evropské unie. 
Martin Kasal
ní pohotovosti. Přesto i nadále platí,
že hasiči přivítají další zájemce o tuto
činnost. Jedná se o práci náročnou jak
časově, tak po fyzické i psychické stránKaždý rok poskytuje Karlovarský kraj finanční částku na vybavení našich hasičů,
ce. Každý den slouží minimálně čtyři
shodně tomu bylo i v tomto roce. Karlovarský kraj přispěl finanční částkou ve výši
hasiči v pohotovosti, kdy při vyhlášení
32 tisíc Kč na pořízení zásahových obleků pro
poplachu se musí dostavit do stanice
zasahující členy jednotky. Zásahový oblek je
v Hasičské ulici, vybavit se osobními
totiž jednou z nejdůležitějších pomůcek hasiochrannými pomůckami a vyjet s urče, která má svou životnost a bez funkčního
čeným zásahovým vozidlem. Na to vše
obleku hasič na výjezd vyjet nemůže.
mají dle legislativy pět minut. Služba

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Na vybavení hasičů přispěl i Karlovarský kraj
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ODEČTY VODOMĚRŮ Jak jsme recyklovaly
elektroodpad v roce 2016
Oznamujeme, že v níže uvedených dnech budou provedeny odečty
vodoměrů studené a teplé vody pracovníky městského úřadu - panem Ludvíkem Halašim a panem Manfredem Bokorem, v době od
16:00 do 18:00 hod. Pracovníci se prokáží průkazkou zaměstnance
městského úřadu, případně občanským průkazem. Žádáme všechny
uživatele bytů o umožnění přístupu do bytu za tímto účelem, a to
v celém uvedeném časovém rozmezí odečtů.
Odečty budou provedeny v následujících dnech u těchto bytových
domů:
6.12.2017 Poštovní 648, Zahradní 658
11.12.2017 Nad Výtopnou 932, Nad Výtopnou 933, Na Vyhlídce 934
13.12.2017 Na Vyhlídce 935, Nad Výtopnou 936, Nad Výtopnou 937

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho
města v loňském roce vytřídili
115 televizí a monitorů a 1 759 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 126,42 MWh elektřiny;
6 495,47 litrů ropy; 579,75 m3

vody a 5,34 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 27,23 tun CO2,
a produkci nebezpečných odpadů
o 120,17 tun.
Velkých spotřebičů (bílé spotřebiče jako ledničky, pračky…) bylo
k recyklaci vytříděno 17 tun.

Kontakt:
602 123 366 - Bc. Hana Vrtíková, referentka odboru majetku a investic
723 959 335 - p. Bokor
728 404 708 - p. Halaši

Odbor majetku a investic MěÚ

Je u vás v ulici vrak vozidla?
Máte-li dojem, že na parkovišti kdekoliv ve
městě stojí vozidlo, které je neprovozováno
(cca půl roku) nebo na vás působí jako vrak,
nahlaste nám to prostřednictvím e-mailu
na adresu podatelna@hornislavkov.cz.
Připojená fotografie bude vítána.
OVŽP

Info ČRS MO Loket o vrácení povolenek za
rok 2017 a prodej povolenek na rok 2018

Průvod světel
a strašidelná stezka

10. 11. 2017 se i přes nepřízeň počasí konala v Horním Slavkově
menší kulturní akce „Průvod světel a strašidelná stezka“. Přestože
tato akce byla poměrně krátká, na její organizaci se podílelo mnoho
lidí, kterým bych tímto ráda poděkovala za skvělou spolupráci:
Zaměstnanci Technických služeb Horní Slavkov
Členové Sboru dobrovolných hasičů města Horní Slavkov
Členové Policie ČR - Obvodní oddělení Horní Slavkov
Zaměstnanci Ekologické farmy Arnika
Zaměstnanci Městského kulturního střediska Horní Slavkov
Jiří Němec a Hana a Jakub Němcovi
Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKSHS

Ve dnech 20., 21., 22.12.2017 od 14.30 do 18.30
v Novém Sedle na Dohnálku.
Ve dnech 6.1, 20.1, 3.2, 3.3, 17.3, 14.4, 12.5.2018 od 9.00 do 11.00
v Lokti ve škole Radniční.
Ve dnech 7.1. a 17.2.2018 od 9.00 do 11.00
v Horním Slavkově v domě kultury.
Připomínáme, že povolenky za rok 2017 musí být řádně vyplněny
a vráceny do 15.1 2018, Členský příspěvek musí být uhrazen do 30.4
2018. Více informací najdete na webových stránkách MO Loket.
Všem našim členům přejeme šťastné a veselé Vánoce a v novém roce
mnoho nejen rybářských úspěchů.
za Výbor Mo Loket
František Princ, předseda

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě KMK Granit Krásno a. s. za
poskytnutí finanční podpory našim dcerám na říjnovém MS v karate v Maďarsku. Sponzorský dar pomohl pokrýt náklady, spojené s účastí na světovém šampionátu.
Roman Kerbel a Michal Štec

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Inzerce
Pracovní pozice uklízeč/ka
Společenství vlastníků bytových jednotek v Dlouhé ulici č.p. 627 hledá
uklízečku na úklid společných prostor.
Máte-li zájem, kontaktuje p. Volfovou na tel.č. 602 110 499 i formou SMS.
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u nás ve městě
ZUŠ
Roháči na Pluháči

V listopadu pokračovala Akademie
umění a kultury pro seniory města,
která tentokrát zahrnovala besedu
o hudebním skladateli Jaroslavu Ježkovi, o kterém poutavě vyprávěla
lektorka Mgr. Jiřina Hochová. Pod
vedením Bc. Kateřiny Brindzové se
uskutečnila výtvarná dílna „Výroba
škrobových papírů“. Na konci listopadu přijel do koncertního sálu Pluhova
domu p. Vladimír Bružeňák, který
pohovořil o své nově vydané knize
„Morový rok 1938“. Senioři města
jsou velmi aktivní skupinou, předpokládáme tedy pokračování akademie
v dalších letech.
Prosinec bude tradičně plný uměleckých aktivit. Mezi tradiční koncerty patří koncert „Roháči na Pluháči“,
kteří v letošním roce opět přijedou
a zazpívají také několik písní společně s pěveckým sborem ZUŠ Choir
Melodie. Chybět nebudou tradiční
vánoční koncerty školy nebo vánoční vystoupení PEV. Novinkou bude
předvánoční setkání v Pluhově uli-

ci, které spoluorganizujeme s MěKS
Horní Slavkov. V rámci tohoto setkání se děti mohou účastnit výtvarné
dílny pod vedením Mgr.Jany Lieblové
– Anděl z recyklované knížky v 15,00
hodin v budově staré Zušky nebo
shlédnout velmi ojedinělý koncert
fujarové skupiny ŽIVA v koncertním
sále Pluhova domu a to 16.prosince
v 17,00 hodin. Více o tomto setkání
pro širokou veřejnost najdete na plakátech akce.
Na závěr dnešního příspěvku dovolte malé shrnutí. Rok 2017 byl pro ZUŠ
velmi úspěšný, podařilo se nám naplnit kapacitu 450 žáků, přičemž dalších
cca 80 jsme byli nuceni odmítnou.
Pevně věřím, že obdržíme od MŠMT
kladné stanovisko k dalšímu navýšení
kapacity a budeme moct uspokojit
velký zájem o umělecké vzdělávání
v Horním Slavkově, Lokti a nově také
v Krásně. Doufám, že i Vám Zuška
dělá radost a bude dělat i nadále. Do
roku 2018 všem přeji především zdraví, spokojenost a krásné umělecké zážitky. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

SPOZ informuje
Před měsícem přesně 8. listopadu 2017, jsme do života v našem
městě na tradiční slavnosti ,,Vítání
občánků“ přivítali devět nedávno
narozených dětí. Jsou to: Nikol Korousová, Jakub Hadžega, Leontýna
Revainecová a Izabel Dolejší, které
jsou na první fotografii společně
s rodiči, staršími sourozenci a členkami SPOZ.
Na druhé fotografii jsou děti, které byly přivítány ve druhé skupině:

V prosinci Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
2.12.2017, 14:00 – 18:00 hodin
45 let života ZUŠ
5.12.2017, 17:00 a 18:30 hodin
O hodném čertovi 			
7.12.2017, 18:00 hodin 
Tvorba nás baví 			
11.12.2017, 17:00 hodin 
Vánoční koncert žáků ZUŠ 		
12.12.2017, 18:30 hodin 
Roháči na Pluháči 			
14.12. 2017, 18:00 hodin 
Vánoční koncert žáků ZUŠ 		
16.12.2017, od 14:00 hodin (více na straně 9)
Předvánoční setkání v Pluhově ulici
18.12.2017, 16:30 hodin 
Vánoční podvečer s klavírem 		
19.12.2017, 16:30 hodin
Vánoční vystoupení PEV HS 		
20.12.2017, 18:00 hodin
Vánoční koncert tanečního oboru ZUŠ
20.12.2017, 16:30 hodin
Vernisáž výstavy „Plynutí času“ 		
21.12.2017, 18:30 hodin
Koncert pro město Horní Slavkov

Pluhův dům
Pluhův dům
taneční sál ZUŠ Loket
Pluhův dům
Pluhův dům
klášter Sokolov
Pluhova ulice HS
Pluhův dům
Pluhův dům
MěKS HS
ZUŠ Loket
Pluhův dům

foto 3

Karolína Křížová, Emilie Rezková,
Štefan Karel Maršálek, Kristýna Michalcová a Natálie Ciperová. Taktéž
s členkami SPOZ.
Na slavnosti vystupovali děti z MŠ
Duhová Kulička, které jsou na třetí
fotografii.
Všem novým občánkům přejeme
pevné zdraví a šťastný život v milující rodině.
Příští ,,Vítání občánků“ se bude
konat 7. března 2018.
foto 1

foto 2

Tradiční vánoční besídky v pečovatelských domech pořádá SPOZ ve spolupráci s paní ředitelkou DPS Mgr. Elvírou Holinkovou již v druhém prosincovém týdnu. V pondělí 11. prosince to bude v DPS nad Výtopnou a ve čtvrtek 14. prosince v DPS v Poštovní ulici. Na obou besídkách vystoupí se
svým programem děti z MŠ U Sluníčka a MŠ Duhová Kulička, z Domu dětí a mládeže, ze ZŠ Šance a ze Základní školy v Nádražní ulici. Kromě dětí,
vedení DPS a členek SPOZ přijde obyvatelům pečovatelských domů popřát krásné vánoční svátky také pan starosta Alexandr Terek.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případně druhé kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
dne 12. ledna 2018 (příp. 26. ledna 2018) v době od 14.00 do 22.00 hodin
dne 13. ledna 2018 (příp. 27. ledna 2018) v době od 08.00 do 14.00 hodin
Pro voliče je připraveno 5 volebních okrsků:
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, dále 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:

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň dne 13.1.2018
dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den volby v Horním Slavkově přihlášen k trvalému pobytu. Ve druhém kole volby může volit i občan,
který alespoň dne 27.1.2013 dosáhl
věku nejméně 18 let.

volební okrsek č. 2
je určen pro voliče, kteří jsou při- Volič může požádat městský úřad
hlášeni k trvalému pobytu v ulici o vydání voličského průkazu poPoštovní,
dáním žádosti v listinné podobě
s úředně ověřeným podpisem nebo
volební okrsek č. 3
prostřednictvím datové schránky,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni doručeným nejpozději dne 5.1.2018
k trvalému pobytu v ulici Zahrad- (ID datové schránky Města Horní
ní, Sportovní, Samota a části ulice Slavkov – pm6bqn3). Osobně lze
Dlouhá čp. 703, 704, 705, 707, 708, požádat o vydání voličského prů709, 710, 730, 731, 732, 733, 734, kazu nejpozději do středy 10.1.2018
735
do 16.00 hodin. Vydaný voličský
průkaz pak opravňuje k provedení
volební okrsek č. 4
volby v jakémkoliv volebním okrspro voliče, kteří jsou přihlášeni k tr- ku na území české republiky nebo
valému pobytu v části ulice Dlouhá v jakémkoliv zvláštním volebním
čp. 619, 622, 624, 626, 627, 630, 634, okrsku v zahraničí.
635, 638, 643, 644, 649, 650, 652,
657, 660, 661, 675, 676, 677, 678, Hlasovací lístky budou distribuo688, 689, 690, 691, 696, 697, 698, vány voličům nejpozději 3 dny pře702, 831, 832, 833, 834, 1012, 1019 de dnem voleb (tzn. nejpozději 9.
ledna 2018). Hlasovací lístky budou
volební okrsek č. 5
voličům dodávány do poštovních
pro voliče, kteří jsou přihlášeni schránek, proto žádáme občany, aby
k trvalému pobytu v ulicích Školní, své poštovní schránky řádně oznaNová, Ke Koupališti, Větrná, U Le- čili, popř. vyprázdnili od reklamsoparku, Tábor XI, Hornova, Nad ních nabídek. Pokud volič neobdrVýtopnou, Na Vyhlídce, Spojovací, ží hlasovací lístky do tohoto data,
Krátká, dále č. p. 514, 791, 792, 793, může si je vyzvednout přímo na
794, č. e. 7, 37.
Městském úřadu v Horním SlavkoWWW.HORNISLAVKOV.CZ

vě, a to v kterékoliv kanceláři. V den
voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Volič může ze závažných, zejména
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.

dého zaregistrovaného kandidáta
samostatně), musí volič vstoupit
do prostoru, určeného pro výběr
hlasovacího lístku do úřední obálky. V prostoru určeném pro výběr
hlasovacího lístku vloží volič do
úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek
se nijak neupravuje. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro
zdravotní postižení nebo z jiných
důvodů nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro
vložení hlasovacích lístků přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit
do úřední obálky. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného
pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky, nebude mu hlasování umožněno.
Po opuštění prostoru určeného vložení hlasovacího lístku do volební
obálky hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise, není vložený do úřední obálky
nebo je přetržený. Hlas voliče je
neplatný také v případě, že v úřední obálce je vloženo několik hlasovacích lístků. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku a různé
PRŮBĚH SAMOTNÉHO
provedené opravy na hlasovacím
HLASOVÁNÍ
lístku nemají vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrné potřebVoliči bude umožněno hlasování né údaje.
poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky V případě, že žádný z kandidátů ne(např. občanským průkazem nebo získá nadpoloviční většinu z celkocestovním pasem České republiky). vého počtu platných hlasů oprávněNeprokáže-li uvedené skutečnosti, ných voličů, kteří se voleb zúčastnili
nebude mu hlasování umožněno. a odevzdali platný hlas, koná se ve
Volič, který se dostavil do volební dnech 26. a 27. ledna 2018 druhé
místnosti s voličským průkazem, je kolo volby prezidenta. V tomto přípovinen tento průkaz odevzdat okr- padě obdrží volič hlasovací lístky
skové volební komisi.
přímo ve volební místnosti.
Po obdržení úřední obálky šedé
barvy, případně hlasovacích lístků  Odbor správní
(hlasovací lístek se tiskne pro kaž- 
a vnitřních věcí MěÚ
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školství
ZŠ Školní

ZŠ Nádražní

Soutěž „O nejhezčí dýni“
Dne 1. 11. 2017 proběhlo v naší
škole vyhlášení vítězů soutěže
„O nejhezčí dýni“. V letošním, již
třetím ročníku, se soutěže zúčastnilo nečekané množství, a to 56 dýní,
což je zhruba o polovinu více než
v předešlých letech. Originální byly
nejen techniky jejich zpracování, ale
i rozmanitá spolupráce. Na zpracování se nepodíleli pouze žáci s rodiči, ale díky paní učitelce výtvarné
výchovy Petře Michalcové se do
soutěže zapojila i celá šestá třída.
Příchozí rodiče, žáci a zaměstnanci školy si mohli prohlédnout zblízka precizní a nekonvenční exponáty,
černé, dokonce i růžové dýně, které
byly 2 dny na výstavce ve vestibulu
naší školy. O stupně vítězů se postaral školní parlament skládající se ze
třiceti žáků, přičemž každý člen měl

k dispozici pět hlasů a libovolně je
mohl dát svému favoritovi.
Výherní místa obsadili:
1. místo Matouš Musil (4. A)
2. místo bratři Toksovi (1. B, 4. B)
3. místo Jana Tholová (2. B)

Helloweenská noc
Dne 3. 11. 2017 se uskutečnila ve
školní družině na 1. ZŠ v Horním
Slavkově v Nádražní ul.
Halloweenská noc.
Noc probíhala od 18,00 hodin do
9,00 hodin do rána. Zúčastnilo se 25
dětí.
Děti absolvovaly různé soutěže a zajímavé hry. Také jsme měly
diskotéku v maskách a po skončení

byla vybraná nejhezčí maska. Dále
jsme absolvovaly bobříka odvahy
a půlnoční průvod kolem kostela
a fary.
Rodiče dětí připravili občerstvení,
velmi jim za to děkujeme.
Akce se nám všem líbila.
Děkujeme hlavně paním vychovatelkám R. Bernardové, K. Trojanové
a dětem 7. třídy za připravenou akci.

děti školní družiny

Halloween
Byl podzimní večer, ve škole téměř
80 žáčků 1., 2. a 3. tříd a všude černočerná tma. Co to může být? No přeci
Halloween! Na tento večer si učitelé
a žáci 7. tříd připravili již druhý ročník strašidelné stezky školou. Děti

opět plnily netradiční úkoly typické
pro tento den. Chtělo to velkou dávku odvahy – no posuďte sami, strašidla byla opravdu „hrůzostrašná“.
MŠ Sportovní
Všem moc děkujeme za účast, skvělé
nápady a povedený večer.
V listopadu jsme se zelenou kuličMgr. Martina Borovičková kou navštívili centrum Záchranný
kruh v Karlových Varech. S dětmi
jsme se podívali do domečku policie,
záchranné služby, hasičů a rizik. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých
informací ohledně nebezpečí, které
nám může v různých situacích hrozit.
V domečku rizik jsme viděli, co vše
se může stát, když si nedáme na své
věci pozor a proč je důležité si v pokojíčku uklízet. V domečku záchranné služby jsme nahlédli do vozidla

rychlé záchranné služby a podívali se,
jak to uvnitř vypadá a k čemu jednotlivé vybavení vozidla slouží. U hasičů
jsme si povídali o nebezpečí, které
hrozí z otevřeného ohně a co dělat,
když se popálíme. A v domečku policie o nebezpečí, které nám může připravit sama příroda. Nakonec jsme
byli pochváleni, že známe správná
čísla na přivolání pomoci. Již se moc
těšíme, kam zase příště pojedeme.
za Zelenou kuličku
Ondřej Čavojský

Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří nám se soutěží pomáhali. Žákům a jejich rodičům, bez kterých
by soutěž nebyla i provozním pracovnicím, které se podílely na technickém i realizačním provedení celé
akce.
Mgr. Jitka Houšková

VÁNOČNÍ KONCERT

Základní školy Horní Slavkov, Školní 786
čtvrtek 7. 12. 1017, 17.00 hodin
MKS Horní Slavkov
Těšíme se na setkání

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

DDM a Školní družina
Chtěla bych touto cestou popřát všem našim příznivcům krásné prožití
Vánoc, klid, zdraví a pohodu! Těším se na další nové tváře, které k nám
zavítají. Krásné svátky všem .
Martina Malečíková, ředitelka organizace
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POZVÁNKA

NA 35. ROČNÍK
VÁNOČNÍHO TURNAJE

P
U
C
S
’
D
R
A
N
R
BE
Termín konání: 25. prosinec 2017
Program:
8.45
9.00
9.15
12.00 - 13.00
13.15
13.30

prezence
zahájení
zahájení zápasů ve skupinách
zápasy o umístění, finálová skupina
slavnostní vyhlášení vítězů a pořadí družstev
posezení u příležitosti 35 ročníku ve školní jídelně +
pohoštění všech pozvaných družstev

V průběhu turnaje zajištěno pohoštění (párek, limo, pivo, káva, čaj…)
Startovné na člena družstva:
100 Kč
Maximální počet členů družstva: 5
Sponzoři: Maso – uzeniny Kosmák, Žaludko Gustav
Pozvané teamy: Janeček, Oldy, Bernard, Kuchta, Rakeťáci,
Beverly, Kubík- truhlárna, Tojejedno
Možno přihlásit na tel. čísle 603 446 393 do 15. 12. 2017

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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kulturní kalendář
>

MKS PRO DĚTI

13. 12. 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

>

KULTURNÍ AKCE

12. 12. 2017
VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY ROHÁČI
A ZUŠ CHOIR MELODIE
18:30, koncertní sál Pluhova domu
vstupné: 70 Kč
13. 12. 2017
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
I letos se naše město se zapojí do celorepublikové
akce regionálního Deníku.
17:00 Náměstí - Dětská vystoupení a vystoupení
zpěvačky Adély Částkové.
18:00 Zpívání koled pod vánočním stromem
VÝTVARNÁ DÍLNA „nejen pro seniory“
6. 12.
Papírová hvězda k zavěšení
13. 12. Dílo z cukru
20. 12. Malování do mouky
16:00 - 18:00 hodin v 1. patře MKS.
Lektorka: Lucie Jílková
Kurzovné: 30,- Kč
16. 12. 2017
BIGBÍT V KAVÁRNĚ
19:00 kavárna
Tradiční předvánoční setkání a vzpomínková
akce na Jana „Číču“ Chlebuše s kapelou BEAT
CLUB 68´ a hosty OVER HEAD z Prahy.
Vstupné: Dobrovolné nikoli žádné

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

16. 12. 2017
Předvánoční setkání v Pluhově ulici
14:00 – 19:00 Pluhova ulice, Muzeum a budova
ZUŠ – v těchto prostorách je pro vás připraven
program s předvánoční tématikou.
Vánoční trh, zvyky a tradice, vánoční polévka
z rukou starosty, výstava hraček
15:00 – tvoření pro děti (výroba Anděla ze staré
knížky ve výtvarném atelieru ZUŠ budova Školní
náměstí 214, 1. patro)
16:00 – „Příběhy pro čtyři roční období“ – pohádky pro děti v koncertním sále Pluhova domu
17:00 – ŽIVA – koncert fujarové skupiny v koncertním sále Pluhova domu
V čase od 14:00 do 19:00 hodin bude k dispozici
kyvadlová autobusová doprava z autobusového
nádraží do Pluhovy ulice.
29. 12. 2016
DISKOTÉKA
20:00 – 3:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec. Vstupné 50,- Kč

>

KNIHOVNA

>

OTVÍRACÍ DOBY

KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
Termíny pravidelných setkání:
4. 12. 2017
18. 12. 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!

POZOR!
Informace o změně otevírací doby MKS v době

vánočních svátků:
KNIHOVNA
Datum		
25. – 26. 12. 2017
27. – 28. 12. 2017
29. 12. 2017

Otvírací doba
Zavřeno
9:00 ¬– 15:00
Zavřeno

KAVÁRNA
Datum		
24. – 26. 12. 2017
27. – 28. 12. 2017
29. 12. 2017
30 - 31. 12. 2017
1. 1. 2017

Otvírací doba
Zavřeno
9:00 – 18:00
Zavřeno
Zavřeno
17:00 – 20:00

MUZEUM
Datum		
24. 12. 2017
31. 12. 2017

Otvírací doba
Zavřeno
Zavřeno

>

PŘIPRAVUJEME

1. 1. 2018
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
18:00 - Náměstí

20. 1. 2018
16. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA HORNÍHO SLAVKOVA
Tentokrát s filmovou tématikou ;-)
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+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz
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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
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

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

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI
t: 739 544 446

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

e: kalabova@mediaas.cz
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FK Baník Sokolov se již potřetí
zapojil do velké módní show
Zaplněný sál Hornického domu
tleskal výkonům fotbalistů FK Baník
Sokolov. Hráči Baníku byli přímými účastníky Módní show ve stylu
Flashdance.
Již třetím rokem se FK Baník Sokolov zapojil do velké módní show,
které se Baníkovci účastní s Taneční
skupinou Glamour. Baník tentokrát
reprezentovali Marek Strada, Ondřej Ševčík, Matěj Končal a dorosten-

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

ci Roman Body s Vladimírem Krausem. Akce měla velký úspěch a velký
ohlas, především u žen, vzbudilo
hned úvodní vystoupení Glamouru
s našimi fotbalisty, kteří vystoupili
jako horníci.
Do celé akce se tentokrát zapojili i mladí hráči FK Baník Sokolov,
konkrétně zástupci přípravek U10
a U11, kteří měli také své vystoupení s mladšími členkami Glamouru.
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