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Slovo starosty
Po letní přestávce vás zase vítám
opět u našeho zpravodaje. K neradosti školáků skončily prázdniny
a dospělákům zase končí období
dovolených. Polovina roku je nezadržitelně za námi. Co ta druhá přinese ve
městě?
Budou finišovat významné rozvojové akce
jako např. kolaudace ulice Školní, rekonstrukce v obou školách, oprava hráze ve Kfelích, demolice bytového
domu ve starém městě v ulici Dolní Příkopy. U poslední akce - demolice se trochu rozepíši.
Dům byl postaven v padesátých letech minulého století a v dané
době nabízel to nejmodernější v bytové výstavbě. Byl primárně
stavěn pro příslušníky Sboru národní bezpečnosti, v pozdějších
letech již sloužil i pro ostatní obyvatele města a ještě později
se z něho stal z větší části dům pro sociálně slabší občany. Pokud bychom měli ukázat na dům, kde město evidovalo nejvyšší
dluhy za nájemném, byl by to právě tento dům. Dům byl trvale
poškozován ve veřejných prostorech, ty byly generálně opraveny
v roce 2013 avšak vydržely pouze rok - společné prostory byly
opět poničeny jakoby nebyly vůbec provedeny. Z tohoto důvodu
nebyla již ochota do budovy opět investovat finanční prostředky.
Postupně došlo k soudnímu vyklizování neplatičů, prázdné byty
byly obratem zazdívány. Občas někdo vyzdívky proboural v dom
nění, že snad v bytě ještě něco k odnesení najde. Před dvěma
lety zbývajících sedm, v zásadě nekonfliktních nájemníků, bylo
přestěhováno do bytů v různých částech sídliště. Dům byl celý
zazděn. Celkový stav domu je natolik vážný, že bylo rozhodnuto
o jeho demolici. Zajímavostí je, že při její přípravě bylo zjištěno, že
k domu není žádná stavební dokumentace. Ta existující se skládá
pouze z prázdných spisových desek s červeným razítkem „tajné“.
Demolici provede plzeňská spol. BIGGEST construct s.r.o. za
1.834.271,21 Kč bez DPH. Podle smlouvy bude dům zbourán nejpozději do konce října. Prostor bude zarovnán zeminou s napojením na svah za domem. Na demolici získalo město dotaci ve
výši 60 %.
Závěrem mého slova bych Vás chtěl pozvat na naše již tradiční
Slavkovské slavnosti, rád se s vámi na nich potkám nebo se jen
přijďte dobře pobavit!
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou
Vydalo Město Horní Slavkov
Vyšlo 5. září 2019, ročník IX, číslo 7-8
Náklad 2 700 ks, zdarma
Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
Odpovědný redaktor: Jana Wiedová
e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Redakční rada: Alexandr Terek, Mgr. Bc. Martin Stark,
Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Soňa Kvasničková, Mgr. Eva Heppnerová
Za správnost článku včetně gramatiky zodpovídá autor.
Grafika a tisk: MEDIA a.s., t: 739 544 446, e: kalabova@mediaas.cz
Uzávěrka příštího čísla: 11. 9. 2019, uzávěrka inzerce 13. 9. 2019
Registrováno referátem kultury OÚ v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589
Není-li uvedeno jinak jsou použité fotografie dílem autora článku nebo
města Horní Slavkov.

www.hornislavkov.cz

Den se starostou se koná 16. 9. 2019 od 16.00 hodin.

Vzpomínka
Dne 17. srpna uplynulo již 10 let, co nás
navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a teta paní Anna Rácová (Rakašová). Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
prosím s námi.
Za vzpomínku děkuje celá rodina Rácova.

Gratulace

Pan Libuše Homolková oslavila úžasných 90 let.
V měsíci červen oslavil jubilejní 80. narozeniny pan Jiří Turek.

V měsíci srpen oslavili své výjimečné narozeniny dvě občanky města.

V měsíci červenec oslavili výjimečné narozeniny tři občané města.

Paní Ludmila Aubrechtová oslavila jubilejní 80. narozeniny.
Paní Anděla Krausová oslavila 85 let.

Nejstarší obyvatelkou města je paní Valentina Urbelová, která oslavila úžasných 96 let.
Pan Jiří Zajíček oslavil 84 let.
U nás ve městě

Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišli všem oslavencům popřát
starosta města, předsedkyně SPOZ a členka SPOZ.
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Slavkovští karatisté úspěšně rezentovali město
Horní Slavkov na MS WUKF 2019 v Bratislavě

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději
do 20-tého 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 2019 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Doplň další dvě čísla do logické řady.
1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ?, ?

Bylo nám velikou ctí s CAOKK reprezentovat naše město Horní Slavkov a Českou republiku
na již 8. mistrovství světa WUKF 2019 v karate v Bratislavě. Proběhlo ve dnech od 20. - 23.
června 2019 a bylo zatím největším v historii. Tohoto prestižního klání se na Slovensku
zúčastnilo 2300 závodníků z 83 registrovaných federací a proběhlo 4062 startů
ze
45 zemí světa z 5 kontinentů. Celkové výsledky výpravy CAOKK (Česká asociace Okinawského karate a kobuda) stačily na úžasné 9. místo v celkovém pořadí federací! A s hrdostí
se můžeme pochlubit, že v Bratislavě se rozhodně neztratili ani závodníci našeho města
z klubu Champions team, spadajícího právě pod CAOKK. V obrovské konkurenci vybojovali 9
medailí:
Budajová Michaela - zlato - mistryně světa kumite team juniorky
Budajová Michaela - stříbro- vicemistryně světa kumite juniorky +60 kg
Kerbelová Barbora - bronz - druhá vicemistryně světa kumite kadetky +50 kg
Pokorná Eliška - zlato - mistryně světa kumite team mini kadetky
Pokorná Eliška - zlato - mistryně světa kumite mini kadetky -50 kg
Rutová Adéla - zlato - mistryně světa kumite team mini kadetky
Soukopová Natálie - stříbro- vicemistryně světa kumite mini kadetky -45 kg
Štecová Kateřina - zlato - mistryně světa kumite team mini kadetky
Štecová Kateřina - zlato - mistryně světa kumite mini kadetky +50 kg
Gratulujeme i těm, kterým to nevyšlo a medaili z MS si bohužel neodvezli: Ruta Lukáš, Salač
Hynek, Sluka Kryštof z Champions teamu a Hřib Matěj z SKP Unitop Shodokan Sokolov-Březová. Vždyť obrovským úspěchem byla již pouhá účast na tomto světovém šampionátu.
Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu nějakým způsobem podíleli - trenérům české
reprezentace Miroslavu Boguskému, Danielu Pekuniakovi a Jiřímu Nosálovi, realizačnímu
týmu, rodičům závodníků a Karlovarskému kraji. Dále DDM a ŠD Horní Slavkov za celoroční
podporu činnosti ZK Karate, kterým všichni výše jmenovaní v začátcích prošli. Zejména však
děkujeme městu Horní Slavkov, jež některé z našich mladých karatistů finančně podpořilo.
Velikou výzvou pro nás bude 27. SKDUN mistrovství světa Shotokan karate, které se bude
konat za několik týdnů tzv. „za humny“ - v KV Areně v Karlových Varech ve dnech 11.-13. 10.
2019. Přijďte nám prosím fandit, rádi vás v KV Areně uvidíme. Bude to velmi náročný šampionát, ale zabojujeme a možná něco opět „cinkne“…
Jindřich Votrubec, vedoucí ZK Karate a Champions team
Poděkování městu Horní Slavkov za finanční podporu
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Horní Slavkov za poskytnutí dotace z rozpočtu města. Naše dcery se i díky této pomoci zúčastnily MS WUKF v karate v Bratislavě.
Akce tohoto typu jsou již poměrně finančně náročné. Proto jsme rádi za podporu, které se
nám dostalo - velmi si jí vážíme.
Manželé Kerbelovi, Pokorní a Soukopovi
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2. úloha (3 body)
Na jednom tržišti si mezi sebou čarodějové měnili kouzelné fazole, hůlky
a čepice.Za 4 hůlky je 6 čepic a za 5
hůlek je 5 fazolí.
Kolik čepic je za 5 hůlek a 1 fazoli.
3. úloha (5 bodů)
Jako v každém městě i u nás žijí poctivci, kteří mluví vždy pravdu a padouši,
kteří stále lžou.
a) Na lavičce na náměstí sedí dva pánové A a B.
Přijde k nim cizinec a ptá se, kdo z nich
je poctivec a kdo je padouch?
A řekne: Alespoň jeden z nás je poctivec.
B řekne: A je padouch.
b) Na nealko pivu v nejmenované restauraci sedí dva pánové.
Přijde k nim cizinec a ptá se, kdo z nich
je poctivec a kdo je padouch?
A řekne: Já jsem poctivec a B je padouch.
B řekne: A je poctivec.
c) Na kávě sedí tři pánové A, B a C.
Přijde k nim cizinec a ptá se, kdo z nich
je poctivec a kdo je padouch?
A řekne : Všichni máme stejnou povahu.
B řekne : A je padouch.
C řekne : B je padouch.
Kdo je poctivec a kdo je padouch?
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. 1x (Od čísla 57 se dá 7 odečíst jen jednou. Další 7
se již odečítá od čísla 50)
2. Pátek
3. Dvacetikoruny, mateřídoušky, stálekřivohubý,
hravěstřihoruký, sladcelibozvučný, zapekliťoučký,
znameniťoučký, strategickochudý, patetickosmutný,
náležiťoučký, …a nebo v angličtině např.. facetiously

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

! UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU !

POPLATKY ZA ODPADY,
POPLATKY ZA PSY
za 2. pololetí 2019

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost,
že dne 30. 9. 2019 uplyne splatnost místního poplatku za odpady
a místního poplatku za psy za 2. pololetí 2019.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební
kartou), č. dveří 307a ve 2. patře nebo bankovním převodem.
Č. účtu: 19-862175349/0800,
variabilní symbol získáte na tel: čísle 352 350 678 u pí Koškovské
a tel. čísle 352 350 668 u pí Genčurové,
příp. email: blanka.koskovska@hornislavkov.cz
V případě neuhrazeného poplatku se vystavujete navýšení poplatku až na trojnásobek! Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím
zahájení exekučního řízení.
Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov č. 1/2018, a č.
4/2016 týkající se těchto poplatků jsou zveřejněny na webových
stránkách města.

Informace pro majitele psů
Pokud nedojde ke změně, s platností od 01.01.2020 musí být každý
pes označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 03.07.2011 čitelným tetováním. V praxi to znamená, že majitelé všech psů (s průkazem původu i bez něj) budou muset nechat své pejsky očipovat
a číslo čipu zapsat do očkovacího průkazu. Nutností je také číslo
čipu zaregistrovat přes internet v „Národní registru majitelů zvířat“
na internetové stránce www.narodniregistr.cz.
Tuto novinku nařizuje novela veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.

U nás ve městě

Pozor na děti i po prázdninách
Děti se vrátily po dvou měsíčních prázdninách do školních lavic a riziko dopravních nehod se tak v blízkosti škol a přechodů pro chodce
výrazně zvyšuje. Děti jsou plné prázdninových zážitků a mohou být
tedy ještě mnohdy roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni účastníci v silničním provozu byli zejména v blízkosti školních zařízení a přechodů pro chodce ve svých městech zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku řádně připravit. Pozornost by děti měly věnovat zejména řádnému přecházení
komunikace či zvolení bezpečné cesty do školy a domů. Bezpečná cesta nemusí byt nutně ta nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se samo pohybuje v silničním provozu, by
mělo znát význam dopravních značek a mělo by vědět, jak správně
přecházet komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní nutnou výbavou každého chodce, proto myslete na to, aby vaše děti byly pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích viditelné.
V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách. Také by dále měli
myslet zejména na to, že mají děti vysazovat a pak i nabírat na straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového
školního roku bez nehod a dalších karambolů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková

Vítání občánků

SPOZ oznamuje, že slavnost Vítání občánků se uskuteční
9. října 2019 v 16:00 hodin.

Volné prostory k pronájmu
Město nabízí volné prostory k pronájmu po bývalé komerční bance
v Dlouhé ul. č.p. 635. Prostory se
nacházejí v přízemí o ploše 101 m2
a jsou ve vynikajícím stavu.
V případě zájmu kontaktujte odbor správy bytových a nebytových
prostor MěÚ na tel. 725 430 562
nebo 602 123 366.
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Bezpečnostní náramek pro seniory
Sociální služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít
pomoc stále nablízku. Princip služby spočívá v tom, že klient má
stále na dosah malé elektronické zařízení s jediným tlačítkem. Po
jeho stisknutí se ozve hlas operátora a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajištění pomoci. Profesionálně vyškolený
asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace. Samotné zařízení dokáže i bez stisknutí tlačítka
rozpoznat a upozornit na nestandardní situace, např. na pád klienta nebo na jeho déletrvající nehybnost. Zároveň zařízení lokalizuje
i místo, kde se klient nachází. Senior i jeho rodina tak mají jistotu,
že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci. Volitelnou součástí služby je také pravidelná kontrola stavu klienta či kontrola
užívání léků.
Klient nepotřebuje mobilní telefon, jde o zařízení se zabudovaným
mikrofonem a reproduktorem, které je využito jak pro příjem hovorů, tak i na vlastní volání v rámci komunikace se svojí rodinou,
přáteli a známými. Součástí služby je také non-stop linka důvěry
a bezpečí pro seniory (např. při úzkostných a depresivních pocitech, při strachu ze samoty) a poradna pro seniory (pomoc při
ochraně seniorů před podvodnými a nekalými obchodními a dodavatelskými praktikami).
Více informací zjistíte na webových stránkách služby www.andelnadrate.cz nebo na informační lince 800555655. Další informace
a propagační materiály jsou dostupné také na odboru správním
a vnitřních věcí MěÚ v Horním Slavkově.
Anděl na drátě, z.ú.

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).
při zajištění
chodua
domácnosti
(např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
va•velkého,
aPomoc
podání
jídla
pití).
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
p. o., Nadpochůzky
Výtopnou 1010, Horní
Slavkov,
sezónního
úklidu, služba,
nákupy,
– 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

POZEMKY
PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ
Město Horní Slavkov nabízí k prodeji
čtyři pozemky pro výstavbu rodinných domů v zastavěné lokalitě Nad
Výtopnou. Jedná se o parcely velikosti 730 m2. K těmto pozemkům
budou vybudovány inženýrské sítě
do konce roku 2019. Pozemky se nachází 10 minut chůze od autobusového nádraží, supermarketu Tesco a
od centra města.
Bližší informace získáte na odboru
majetku a investic
na tel.č. 352 350 683 (680)
nebo osobně na MěÚ Horní Slavkov
v kanceláři 319, 317.
odboru majetku a investic

U nás ve městě
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Nadace Tesco podpořila základní uměleckou školu
V září 2019 společně s Vámi rozběhneme
školní rok 2019/2020.
Na úvod příspěvku dovolte, abych poděkoval
všem, kteří hlasovali pro projekt „Podpora orchestru ZUŠ band
a pěveckého sboru
Melodie“ v prodejnách Tesco. Výsledkem hlasování je nezanedbatelná finanční podpora
pro žáky ZUŠ v celkové výši 36 000,- Kč, tyto
finanční prostředky použijeme na vybavení
pro oba soubory a také k propagaci základní
umělecké školy. Vaší podpory si velice vážíme.
V prvním zářijovém týdnu proběhne 2. kolo
přijímacího řízení do nabízených uměleckých
oborů – informace
o volných studijních místech a termínech přijímacího řízení
na všech pracovištích ZUŠ najdete na internetových stránkách základní umělecké školy (www.zushslavkov.cz), v případě zájmu
o prohlídku školy či návštěvu výuky kontaktujte ředitele školy Bc. Jana Zapfa dipl.um.
(tel. 725 958 888).
Pěvecký sbor „Melodie“ vystoupí na Slavkovských slavnostech s populárním zpěvákem
Václavem Noidem Bártou a orchestr ZUŠ
band vystoupí s karlovarskou kapelou Koza-

tay v loketském přírodním amfiteátru v rámci
oslav 20. výročí partnerství měst Loket a Illertissen.
Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem pořádáme divadelní představení Západočeského divadla v Chebu – Škola základ
života. Muzikálová komedie a študácích, kantorech a rodičích bude uvedena v divadelním
sále MěKS v pátek 20. září 2019 v 19,00 hodin, vstupenky je možné zakoupit na kavárně
MěKS nebo v kanceláři ZUŠ (cena vstupenky
v předprodeji 220,- Kč, na místě 270,- Kč).
Představení živě doprovázejí hráči Karlovarského bigbandu a hosté.
V říjnu 2019 začíná 3. ročník Akademie umění a kultury pro seniory měst Horní Slavkov
a Krásno, zájemci se mohou přihlašovat
v kanceláři ZUŠ, o termínu slavnostního zahájení dalšího ročníku Akademie budete informováni. V tento měsíc také otevíráme
hudebně – pohybový kurz pro děti ve věku
2-4 roky „Hudebníček“, který poběží v Horním
Slavkově, Lokti i Krásně. Informace o kurzu
najdete na internetových stránkách ZUŠ.

V září 2019
srdečně zveme:
21. září
Slavkovské slavnosti 2019 		
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ a V. N.
Bárty
21. září		
Škola základ života			
divadelní sál MěKS Horní Slavkov
26. září
Přelet MS 				
koncert v atriu knihovny Loket
28. září
Oslavy partnerství Loket a Illertissen
ZUŠ band a Kozatay v amfiteátru Loket

Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ SLAVKOV VÁS ZVE

20. 9. 2019 OD 19:00 HODIN / DIVADELNÍ SÁL MKS
VSTUPNÉ: 220,- Kč V PŘEDPRODEJI A 270,- Kč NA MÍSTĚ / PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KAVÁRNĚ MKS A KANCELÁŘI ZUŠ
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DDM

Ostatní ZK

Jazykové
a společenské
ZK

Přírodovědné

Estetické a tvořivé ZK

Taneční
a pohybové ZK

Sportovní ZK

Krásné září všem.
Máme za sebou dva měsíce snad aktivního odpočinku a kromě školních povinností nás čeká spousta volného času. Jak s ním naložit?
No přeci s námi s partou správných lidiček, kteří jsou tady právě pro
vás a co víc, nabízíme pestrou paletu aktivit na užití volného času
s partou nadšenců pro stejný druh zábavy.
Máš zájem o nějakou nabízenou aktivitu a nesedí ti den, hodina, kdy
probíhá ? Neváhej, doběhni na plánovanou schůzku a vše prober s vedoucím.
Chybí ti nějaká činnost v naší nabídce? Víš o někom, kdo by se stal
vedoucím? Tak honem…. Poštovní 662/4, Horní Slavkov. Jsme otevřeni
všemu novému.
Činnosti zájmových aktivit začínají v týdnu od 16. 9. 2019 dle nabídky.
Do této doby bude zveřejněn ceník aktivit a doba platnosti slev při návštěvě více zájmových útvarů.

Věřím, že i letošní školní rok proběhne minimálně se stejným počtem
vás, kteří nesedí doma bez zájmu, ve světě virtuálním, ale jsou veselí,
moderní a touží po dalším osobním kontaktu.
Společně se chtějí zasmát, při sportu vypustit „páru“, svěřit se se svými
trablemi a užít spousty fajn chvilek. Takhle přesně to tady umíme.
A pozor… zase jsme nezaháleli a čeká vás překvapení.

Školní družina
V době, kdy čtete tyto řádky je již v plném provozu školní družina.
Provozní doba je denně od 5:30 do 16:30 hodin. Pokud stále ještě nejste přihlášeni, tak opět neváhejte a do 20. 9. 2019 zaběhněte s přihláškou.
Ať se nám ten školní rok 2019/2020 prostě povede. Těším se na vás.
Martina Malečíková, ředitelka organizac

p. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Název ZK
Florbal
Florbal dívky
Stolní tenis
Kopaná mladší příp. I.
Kopaná mladší příp. II.
Kopaná starší příp. I
Kopaná starší příp. II.
Kopaná mladší žáci I.
Kopaná mladší žáci II.
Kopaná starší žáci I.
Kopaná starší žáci II.
Kick Box 1
Kick Box 2
Kick Box 3
Karate 1
Karate 2

vedoucí ZK
p. Trojan
p. Čtvrtečka/sl. Ciperová
p. Čtvrtečka
Ing. Götzl
Ing. Götzl
Ing. Götzl/p. Borovička M.
Ing. Götzl/p. Borovička M.
Ing. Götzl/p. Borovička J.
Ing. Götzl/p. Borovička J.
p. Jarmar
p. Jarmar
p. Heger
p. Heger
p. Heger
p. Votrubec
p. Votrubec

den schůzek
pátek
středa
úterý
úterý
čtvrtek
středa
pátek
pondělí
pátek
úterý
pátek
úterý
čtvrtek
pátek
pondělí
čtvrtek

čas schůzek
17:00-19:00
16:30-18:00
16:00-17:00
16:00-18:00
16:00-18:00
16:30-18:00
16:30-18:00
16:00-17:30
16:30-18:00
16:30-18:00
18:00-19:30
18:30-20:00
16:00-17:30
16:00-17:30
17:30-19:00
17:35-19:05

místo konání
tělocvična 2. ZŠ
tělocvična 2. ZŠ
prostory DDM a ŠD
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
TJ Spartak + tělocvična 2. ZŠ
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nerf liga
Basketball I.
Míčové hry - 1. stupeň
Mažoretky mini
„Shuffle dance“
Roztleskávačky a latina
Vaření
Keramika I.
Keramika II:
Šikovné ruce I.
Šikovné ruce II.
Modelář
Legohrátky
Šperky
Rybářský
Chemický
Angličtina Mš
Angličtina - I. stupeň ZŠ

p. Čtvrtečka
p. Čtvrtečka
pí. Ciperová
pí. Michalcová/Bc. Dandová
Bc. Dandová
pí. Ciperová
Bc. Dandová
pí. Pagačová
pí. Pagačová
sl. Urbánková
sl. Urbánková
pí. Pihová
pí. Pihová
pí. Janáčková
pí. Brožová
pí. Oktábcová
Bc. Kelucová
Bc. Kelucová

pondělí
čtvrtek
středa
úterý
čtvrtek
pondělí
pondělí
pondělí
středa
středa
čtvrtek
pátek
pátek
úterý
úterý
pondělí
čtvrtek
čtvrtek

15:45-17:15
16:00-17:30
17:00-18:00
16:30-18:00
17:30-19:00
16:45-17:45
15:15-16:45
16:00-18:00
16:00-18:00
15:00-16:00
16:00-17:30
15:00-16:30
15:00-16:30
14:30-16:00
15:30-17:00
14:30-15:30
16:00-17:00
17:00-18:00

tělocvična 1. ZŠ
tělocvična 2. zš
tělocvična 2. zš
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD

35
36
37
38

Deskové a jiné spol. hry
Šachy
Vyzkoušíme všechno
Turistický

pí. Kerbelová
p. Kuttner
pí. Malečíková
pí. Ciperová

čtvrtek
čtvrtek
pátek
úterý

15:00-16:00
17:00-18:30
14:00-16:00
16:00-17:00

prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD
prostory DDM a ŠD

Školství
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www.e
elektrowin.ccz
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TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO
Inzerce

Kronika města
z let 1914 - 1918
1914
Od tohoto okamžiku zaznamenává události v našem městě pan Johann Hahn.
Na kostelní věži jsou instalovány nové
hodiny. Tyto hodiny zhotovila firma Kohlert v Kraslicích a bylo za ně zaplaceno
včetně všech vícenákladů 1756,21 korun.
Větší část nákladů uhradila církev a zbytek
byl zaplacen ze sbírky, kdy „ se chodilo od
domu k domu“.
28. června byl v Sarajevu zavražděn následník trůnu František Ferdinand a jeho
choť. Tato zpráva všechny obyvatele města vyděsila. 3. července se konala v našem
městě za zavražděné manžele zádušní bohoslužba. Všechny obyvatele děsila představa možných následků. Velké napětí
vyvolala zpráva o předání Rakousko-Uherské diplomatické nóty v Bělehradu. Bylo
požadováno tvrdé potrestání pachatelů
a zveřejnění celého procesu v srbském
tisku. Napětí celé situace po spáchaném
atentátu vyvrcholilo dne 25. července, kdy
byly přerušeny všechny diplomatické styky mezi Rakousko-Uherskem a Srbskem.
Když byla 26. července vyhlášena částečná mobilizace, bylo všem jasné, že hrozí
válka. Zpráva o vyhlášení mobilizace byla
vyhlášena v 6 hodin ráno, kdy všemi ulicemi procházel bubeník a zprávu dával na
vědomí všemu obyvatelstvu za hlasitého
bubnování. Ulice města byly po celý den
zaplněny lidmi. V pondělí v ranních hodinách se na náměstí před radnicí shromáždili všichni povolaní muži, jejich příbuzní
a zbytek obyvatelstva. Na shromáždění
promluvil starosta města Franz Keylwert.
Po projevu starosty, kdy byla pronesena
slova o důležitosti obrany naší vlasti, se
celý průvod vydal na cestu na nádraží.
Na nádraží už byli povolaní muži z Krásna
a okolních obcí. Po smutném rozloučení,
se slzami v očích odjíždějících mužů a příbuzných na nástupišti, se vlak dal do pohybu.
28. července byl vydán „Říšský manifest“
a byla vyhlášena válka Srbsku. Napětí
mezi obyvatelstvem rostlo ze dne na den.
Evropské státy si jednotlivě vyhlašovaly válku navzájem mezi sebou. Do války
vstoupilo i Japonsko a začala světová
válka.
Hned po vyhlášení války autor tohoto textu zorganizoval sbírku ve prospěch rodin
povolaných mužů. Sbírka probíhala od
domu k domu a bylo vybráno 578 korun.
Historie

Byla uskutečněna další sbírka vlněného
a lněného prádla a dalšího potřebného
zboží pro vojáky. Některé potřebné věci
byly pod vedením učitelek zhotoveny žákyněmi naší školy. Žákyně pořádaly sbírku
dalších malých dárků pro vojáky. Sbíraly
čokoládu, tabák, dýmky, zápalky, svíčky.
Ředitel školy vyhlásil sbírku pod názvem
„Vánoce na frontě“, což mělo opět velký
úspěch. V našem městě a okolních vesnicích byla uskutečněna i sbírka pro Červený kříž. V období hezkých podzimních dnů
žákyně naší školy sbíraly jahodové a ostružinové listy, které byly odevzdány do
naší městské lékárny. V lékárně byly z tohoto listí vyrobeny čaje pro naše vojáky.
Ředitel školy pomohl 25 dívkám a ženám
vstoupit do Červeného kříže v Lokti.
V místní organizaci „Německé školství“ se
organizoval prodej předmětů s válečným
motivem. Probíhala akce „Dal jsem zlato
za železo“. Tato akce měla úspěch a přinesla 800,77 korun. Do této akce se zapojil i děkanský kostel.
Pozn. překladatele: Jednalo se o výzvu,
aby byly kupovány železné prsteny, brože
a ozdoby ze železa. Některé byly zdobeny
železným křížem. Železné šperky se staly
módou vlasteneckých žen. Navzdory jejich
dobrovolnosti, akce vyvolala značný společenský tlak. Sociální kontrola byla jednoduchá: kdo nosil železné šperky, se ukázal
jako patriot, kdo ukázal více zlata, ztratil
prestiž. Akce se dotkla i majetku sdružení,
farností i vládních institucí.

nezaměstnaní pobírali podporu z fondu,
do kterého přispívala obec, okres a majitelé továren. Bohužel v některých rodinách,
hlavně dřívějších zaměstnanců v porcelánce, byla bída denním hostem.
Zdejší městský a obvodní lékař Dr. Gustav Singer byl na počátku války povolán
na frontu. Městským lékařem se stal Dr.
Sachner, který doposud působil jako praktický lékař v Mariánských Lázních.
Nařízením vojenských institucí byla v chlapecké škole zřízena kasárenská nemocnice. Za pomoci zdejšího obyvatelstva byla
vojenská nemocnice vybavena postelemi,
povlečením, jídelním a kuchyňským náčiním. 1. prosince dorazili první zranění.
Jednalo se o více jak 70 lehce zraněných
mužů různých národností. Obyvatelstvo
na ně pamatovalo drobnými pozornostmi.
Na zajištění plné péče byl vojenskými úřady poskytnut příspěvek 2 koruny na každého muže.
6. prosince byla u příležitosti zabrání území Bělohradu uskutečněna slavnostní
mše. O to bolestivější byla po několika
dnech zpráva, že toto území muselo býti
našimi vojáky opuštěno a že naše armáda
byla na tomto území poražena.
27. prosince se konal první pohřeb našeho
padlého vojáka. Byl pohřben infanterista
Georg Martin, který zemřel v nemocnici
v Karlových Varech.
29. prosince zemřel baron Georg Hass
z Hasenfeldu, majitel polností a továrny,
narozený 6. prosince 1841 v Kamenném
dvoře u Kynšperka nad Ohří.

Snubní prsten z roku 1814
(zdroj Wikipedie)
24. srpna byli odvedeni letošní rekruti.
Opět se rekruti a jejich příbuzní shromáždili na náměstí a průvod se následně pomalu přesunul k nádraží, kde pan děkan
Hoyer udělil všem církevní požehnání.
Po začátku války nastala v místních továrnách zaměstnanecká krize a všichni
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MKS PRO DĚTI
18. 9. 2019

DIVADLO ANDROMEDA - JAK TONDA
LÉČIL ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU
10:00 Divadelní sál
Představení nejen pro MŠ.
Vstupné: 40,- Kč

28. 9. 2019

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Film USA, 2019, 104 min
Animovaný / Dobrodružný / Fantasy /
Komedie / Rodinný
16:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč

4. 10. 2019

TERORISTKA
Film Česko, 2019, 95 min Komedie /
Drama
Scénář a režie: Radek Bajgar
Hrají: I. Janžurová, M. Hofmann, T. Vilhelmová, P. Liška, E. Holubová, J. Plodková
a další.
19:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč

21. 9. 2019

SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI
13:45 – 14:45 Pěvecký sbor ZUŠ Horní
Slavkov a Václav Noid Bárta
14:45 – 15:15 Vyhlášení výsledků Rozkvetlého okna
15:30 – 16:45 Michal Tučný revival
17:00 – 18:00 Perutě
18:15 – 19:30 Poetika
19:45 – 20:45 Beat club 68´
Pouťové atrakce, stánkový prodej, muzeum zdarma, výstava „tvořilek“ kurzu
výtvarné dílny – vestibul MKS

21. 9. 2019

OLDIES PARTY
21:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné 50,- Kč

29. 9. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
– O třech prasátkách
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

KINO
13. 9. 2019

ŽENY V BĚHU
Film Česko, 2019, 93 min Komedie
Scénář a režie: Martin Horský
Hrají: Z. Adamovská, T. Kostková, J.
Boková, O. Vetchý, V. Polívka, M. Hofmann
a další.
19:00 Kinosál
To musíte vidět! Komedie Ženy v běhu se
stala filmem, který v historii české kinematografie od roku 1992 viděl miliontý divák
v nejkratší době od jeho premiéry, a to
již za 42 dnů. Pro režiséra a scenáristu
Martina Horského se podle Unie filmových
distributorů zároveň jedná o nejúspěšnější
filmový debut od roku 1992, který překonal
v této kategorii dosud vedoucí Účastníky
zájezdu (2006) Jiřího Vejdělka.
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
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KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
20. 9. 2019

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
19:00 Divadelní sál
Režie: Zdeněk Bartoš
Překvapivě muzikálová komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech,
disciplíně, biflování a nostalgických
vzpomínkách. Muška jenom zlatá a básník ve formě trpaslíka, středověká příšera
latina a nečesaní koňové, footballoví idioti
a učení mloci – a hlavně splašené sardele,
mistrovství světa v kopané a konference
za dveřmi!
Živě doprovázejí hráči karlovarského Big
Bandu a hosté!
Vstupné: 220,- Kč V předprodeji/ 270,- Kč
na místě
Předprodej: kavárna MKS a kancelář ZUŠ

1. 10. 2019

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
15:00 Taneční sál
Zábavné a taneční odpoledne. Zatančete
si, zazpívejte a zasmějte se kapelníkem
Velkopopovické kozlovky J. Dodo Slávikem a Mysliveckou kapelou Atlas.
Dárek a drobné občerstvení zdarma.
Vstupné pro zdarma.

MUZEUM
7. 9. 2019

VERNISÁŽ VÝSTAVY - JAK ŽIJÍ VČELY
15:00 Muzeum
Naučná výstava předmětů ze včelí říše
ze sbírky včelaře Petra Weisse doplněná
úžasnými fotografiemi Veroniky Souralové,
fotografky a organizátorky soutěže Czech
Press Photo.
Výstava potrvá do 31. 10. 2019
Otevřeno ST – NE 9:00 – 12:00 12:30 –
17:00
Vstupné 30,- Kč / 15,- Kč děti

Kultura

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
(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, 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 800 850 860

TECHNICKÉ SLUŽBY

Tel.: 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz
ředitel: 602 110 503
provozní technik: 722 378 674
odpadové hospodářství: 724 113 584

SBĚRNÝ DVŮR

Provozní doba:
letní období – od 1. 4. do 31. 10.
PO - ČT: 7:00–10:45, 11:30–17:00
PÁ: 7:00–10.45, 11:30–15:00
SO: 8:00–12:00
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00

MĚSTSKÝ INTERNET

V případě zájmu o zřízení internetu volejte
pana Halgašíka: 774 218 518

POLICIE ČR HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel.: 723 585 575
Důležité kontakty

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.

HLÁŠENÍ ZÁVAD / PODNĚTŮ
Mobilní aplikace ZmapujTo

Závady či jiné podněty můžete radnici hlásit
prostřednictvím svého mobilu. Stáhněte si
mobilní aplikaci ZmapujTo, která Vám umožní pořizovat fotohlášky s Vašimi podněty na
zlepšení života v našem městě. Fotohlášky
jsou předávány kompetentním osobám k vyřízení a Vy budete o všem informováni.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

Provozní doba:
PO, ST: 		
08:00–12:00 13:00–17:00
ÚT, ČT, PÁ:
08:00–11:00
evidence a podpory - 950 161 216
zprostředkování zaměstnání - 950 161 219
hmotná nouze - 950 161 220, 950 161 221
státní sociální podpora - 950 161 231

SLUŽBA VYJADŘOVÁNÍ SE
K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ
Na odkazu url: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/karlovarsky-kraj/ je
možné bezplatně žádat o vydání vyjádření
o existenci inženýrských sítí.

Příklad použití: Pokud někdo začíná stavět rodinný
dům, bude určitě k zahájení výstavby potřebovat
napojení elektrické přípojky, plynové přípojky,
vodovodní a kanalizační přípojky, apod. Aby
nemusel obíhat správce sítí jednotlivě nebo za tyto
služby platil, může si v aplikaci zadat pozemkovou
parcelu, ke které se to vztahuje, a potom jen označit správce sítí, od kterých potřebuje vyjádření.
Aplikace se s těmito správci elektronicky spojí,
nebo pokud na to ještě nemají připravený systém,
obešle dopisem. Vyjádření jednotlivých správců
sítí zpětně dojde na žadatele.

KONTAKTY NA MĚÚ

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8:00–17:30
úterý, čtvrtek: 8:00–15:00
pátek: 8:00–13:00
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 9:00–17:00

Recepce (ústředna): 352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz
Alexandr Terek
starosta
alexandr.terek@hornislavkov.cz
724 796 727
Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz
730 823 697
Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
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
monika.volfova@hornislavkov.cz
352 350 680, 602 110 499
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
hana.gregorova@hornislavkov.cz
352 350 685, 602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661, 602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661
Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz
352 350 686, 725 430 562

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte uvedená telefonní
spojení.
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVŘENÍ VLASTNÍCH KOMERČNÍCH PROSTOR REALITNÍ
A INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI MIXX REALITY s.r.o.
ul. Dlouhá 927, 357 31 Horní Slavkov

Váš spolehlivý partner pro reality Libor Houška - majitel společnosti.
T: +420 723 245 700 E: houska@mixxreality.cz
www.mixxreality.cz

pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

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

Firma NADE s.r.o.
se sídlem Hlavní 560 Krásno

Hledáme do svého týmu:
technologa, zámečníky, svářeče,
obráběče, konstruktéra

Kontakt:
Michaela Syrovátková
personální oddělení

syrovatkova@nade.cz
604 211 220

naše město

www.hornislavkov.cz

