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Slovo starosty

Vítám vás u našeho podzimního vydání zpravodaje.
A je to, pro mnohé, „konečně“! Ano, rekonstrukce ulice Školní
a části Poštovní je u konce. V úterý 17.9. byla po několika měsících ukončena uzavírka silnice ve Školní ulici. V tento den  došlo
k její kolaudaci a dnes již nic nebrání jejímu užívání. Podařilo se
dokončit stavební práce o měsíc dříve a o tento měsíc dříve jsme
mohli připravit dokumentaci  k provedení kolaudace. Výsledkem
je pak celkové zprovoznění ulice již v září oproti původně plánovanému měsíci říjnu.  Až se zazelenají trávníky po proběhlých terénních úpravách v příštím roce, ukáže se nám ulice ve své plné
novosti.
Po mnoha týdnech si mnozí z vás mohou oddychnout a konečně zaparkovat svá vozidla před domem. Práce to nebyly snadné,
jako u každé stavby vznikají nepředvídané situace. U této došlo
třeba k úniku plynu nebo dnes již k úsměvnému provedení vodorovného dopravního značení. Předpokládaná hodnota stavby
byla včetně   sadových úprav, nového veřejného osvětlení a mobiliáře   stanovena na 16.765.753,- Kč vč. DPH. V rámci veřejné
soutěže se přihlásilo několik uchazečů. První dva od své nabídky
odstoupili, realizaci tak provedl až účastník třetí v pořadí spol. KV
realinvest s.r.o. za konečných 15.570.432,- Kč včetně DPH.
Mnozí z vás se na mě osobně, prostřednictvím facebooku nebo
dokonce přes krajský úřad obraceli s tím, abychom silnici, když se
na ní již nepracuje, otevřeli. Chápal jsem vaše důvody, ale nešlo
jim vyhovět. Tato komunikace patří mezi ty frekventované zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy do/ze školy odchází
děti. Při vzniku např. dopravní nehody by se zákonitě zkoumalo,
kdo a proč povolil užívání silnice, když neměla být ještě otevřena.
Toto riziko jsem podstupovat nechtěl.
Co nás v modernizaci sídliště čeká dále? Naše sídliště je rozlehlé,
finanční možnosti omezené, proto je jeho regenerace rozložena
do několika etap. V roce  2021 bychom rádi  zmodernizovali třeba část ulice Zahradní, vnitroblok domů u čp. 641. V roce  2022
pak například ulici Poštovní (část u bývalé pošty až k domu čp.
627 v Dlouhé ul.), v roce rok 2023 pak dále například ulici Dlouhá
v úseku bývalých budov dětského domova, vnitroblok domů čp.
925, 631, 630 a 626 v Dlouhé ul. a v roce  2024 například vnitroblok čp. 707 - 710, 703 - 706 i vnitroblok v Dlouhé a Poštovní ulici
u domů čp. 688 - 695.
Sami můžete posoudit, kolik práce je před námi, kolik finančních
prostředků nás to bude stát a kolik trpělivosti a omezení budeme
muset vydržet.
Děkuji vám za trpělivost.
Váš starosta Alexandr Terek

Budujeme zásobníky
na dešťovou vodu

Gratulace

V září byla zahájena první etapa realizace projektu „Hospodaření
s dešťovou vodou“ se zhotovitelem Designstav Karlovy Vary s.r.o..
Ten byl vybrán na základě výsledků výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou 2 963 261,37 Kč vč. DPH. Jedná se o projekt na zachytávání dešťové vody ze střech čtyř objektů ve vlastnictví města
do podzemních nádrží. Zachycená dešťová voda bude následně využívána například na zalévání městské zeleně. Podzemní nádrž bude
umístěna u objektu Komunitní dům seniorů, Domu s pečovatelskou
službou, dvě podzemní nádrže budou umístěny u objektu Základní
školy ve Školní ulici   a jedna společná nádrž pro objekty Hasičské
zbrojnice a Technických služeb. Celkový objem nádrží je 46,6 m3.
Společně s osazením podzemních nádrží bude vybudováno nové
vedení dešťové kanalizace.
Osazení první podzemní nádrže bude provedeno u objektů Komunitního domu seniorů a u Hasičské zbrojnice. Termín dokončení je
stanoven na  31. 5. 2020.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.
Odbor majetku a investic MěÚ

Kompostéry zdarma!
Městský úřad Horní Slavkov, opět
ZDARMA, rozdává KOMPOSTÉRY
a to i pro prvních 100 zahrádkářů.
Stačí přijít uzavřít smlouvu na odbor výstavby a životního prostředí
a následně si kompostér vyzvednout na Technických službách.
Odbor výstavby životního
prostředí MěÚ

Den se starostou
Den se starostou se koná 30. 10. 2019 od 16.00 hodin.

OZNÁMENÍ O ULOŽENÝCH

V měsíci září oslavila jubilejní 80. narozeniny pan Marie Matoušková. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a členka SPOZ.

Vítání občánků

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

Vzpomínka
Se smutkem v srdci jsme vzpomněli dne 1. 10. 2019 na nedožitých 75. narozenin pana Františka Bárty a 22. 10. 2019 vzpomeneme na 100. výročí narození naší maminky Ludmily Pisarenkové.
Stále vzpomínáme - nikdy nezapomeneme.
Za projevenou soustrast děkuje celá rodina .

ZTRÁTÁCH A NÁLEZECH
V současné době jsou na MěÚ Horní Slavkov – odbor správní
a vnitřních věcí uloženy tyto ztráty a nálezy:
•
3x finanční hotovost
•
1 ks dětské jízdní kolo + ochranná přilba
•
1 ks digitální laserový dálkoměr
•
2 ks jízdních kol
•
1 ks peněženka + finanční hotovost
•
2 ks propisovacích tužek s laserovými světly
•
8 ks mobilních telefonů

U nás ve městě
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Hospodaření města
Znát údaje o hospodaření je velmi důležité. Formuje to rozhodování co, kdy a kde lze v daném roce zmodernizovat, vybudovat, opravit, finančně podpořit.  V průběhu roku sledujeme,
jak si vedeme. Teď se o tyto údaje s vámi podělím. Zjednodušeně lze níže uvedené údaje
interpretovat tak, že k datu 26. 9. jsou naše příjmy zatím lehce nad očekávání. Velmi pozitivně lze hodnotit schopnost městského úřadu vymáhat dluhy z místních poplatků za odpady.  
Naopak oproti očekávání je pokles u daně z hazardních her. U této daně byl pokles očekáván,
zákazem hazardních her na území města došlo k fiskálnímu omezení (v tuto chvíli jsou  ve
městě pouze 2 výherní automaty a to jen do konce t. r.). I přesto lze o zákazu hovořit pozitivně, do problematických lokalit se vrátil klid a ubylo přestupků.
Pokud budou mít příjmy z daní shodný průběh jako doposud, očekáváme, že rozpočet skončí
s příjmy vyššími až o 10 %.
Rozpočtové příjmy jsou tvořeny:
Zdroj příjmů

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.

Rozpočtováno
schválený  rozpočet
(očekáváno k 31. 12.
2019) tis. Kč

Skutečnost
(k 26. 9. 2019)
tis. Kč

Plnění rozpočtu
v%

Sdílené daně (daň z příjmů fyzických a právnických
osob, DPH a daň z nemovitosti

71 900,00

61 392,72

85,39

Správní a místní poplatky (poplatky za komunální
odpad, poplatky ze psů, správní poplatky

3 183,00

3 139,09

98,62

1. úloha (1 bod)
Jedna rodina má následující počet dětí.
Každá dívka má tolik sester jako bratrů,
ale každý chlapec má jen polovinu bratrů, než sester.

Odvod z loterií

3 000,00

735,91

24,53

Ostatní příjmy (nedaňové a kapitálové - příjmy
z vlastní činnosti, přijaté vratky transferů, příjmy
z prodeje DHM a ostatní kapitálové příjmy

Kolik chlapců a dívek je v rodině?

17 790,00

15 440,44

86,79

0,00

2 162,86

100

4 985,05

7 332,26

147,08

Investiční přijaté transfery (rozpočtuje se na základě rozhodnutí nebo přijetí dotací
Neinvestiční přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery tvoří: dotace na obnovu kulturních památek (Restaurování kamenných prvků, kované dveře, kropenka kostela sv. Jiří), dotace na likvidaci invazních rostlin,
dotace na státní správu, dotace na Veřejné prospěšné práce, na akceschopnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů, dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, dotace
na výkon sociální práce, demolice bytového domu Dolní Příkopy č. p. 247 - 249.
Investiční očekávané přijaté transfery tvoří:  dotace na hospodaření s dešťovou vodou v Horním Slavkově, dotace na projekt Bezbariérové úpravy budovy MěÚ, dotace na projekt Dům
služeb č.p. 653,  dotace na Bezbariérové úpravy ZŠ Školní a učebny, dotace na výstavbu
inženýrských sítí Nad Výtopnou, dotace na pořízení čtyřkolky pro JSDH, Rekonstrukce a zateplení hasičské zbrojnice, VO v Horním Slavkově.
Rozpočtové výdaje jsou tvořeny:
Zdroj výdajů

Rozpočtováno
schválený  rozpočet
(očekáváno k 31. 12.
2019) tis. Kč

Skutečnost
(k 26. 9. 2019)
tis. Kč

Plnění rozpočtu
v%

Mandatorní výdaje (běžné výdaje-nákup materiálu,
energií, platy, povinné pojistné, služby, příspěvky na
provoz organizací

88 471,19

65 654,83

74.21

Kapitálové výdaje

19 566,60

31 434,83

160,66

Kapitálové výdaje tvoří: Hospodaření s dešťovou vodou v Horním Slavkově,  Bezbariérové
úpravy budovy MěÚ 1. část, Rekonstrukce domu služeb č. p. 653, Rekonstrukce a zateplení
hasičské zbrojnice, Bezbariérové úpravy ZŠ Školní a učebny, veřejné osvětlení.
Zůstatek úvěrů čerpaných k 31.8.2019  činí  34 992,90 tis Kč  (město má 10 uzavřených
úvěrů).
Váš starosta
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Hrátky s LOGIKOU

2. úloha (3 body)
Pyramida čísel.
              1
            1  1
            2  1
        1  2  1  1
    1  1  1  2  2  1
    3  1  2  2  1  1
?  ?   ?  ?   ?  ?  ?  ?
Doplňte čísla místo otazníků
3. úloha (5 bodů)
Po vodorovné silnici jede povoz s dlouhým kmenem stále stejnou rychlostí.
Podél kmene jde člověk také stále
stejnou rychlostí.
Určete délku kmene, víte-li, že jde-li člověk od předního konce k zadnímu ujde
16 kroků
a jde-li od zadního k přednímu ujde 112
kroků.
Kolik kroků měří kmen?
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. 36 a 45
2. 9 čepic
3. a) A je poctivec; B je padouch
    b) A je padouch; B je padouch
    c) A je padouch; B je poctivec a C je padouch

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

! UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU !

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

Cena města za rok 2019
ANKETNÍ LÍSTEK

Jméno kandidáta/ky:
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

Základní provedení značky se používá v případech, kdy je možné tiskout plnobarevně.
Pravidla aplikace značky na různě syté podkladové plochy jsou přesně definována v kapitole 1.4 Značkana podkladových plochách.
Tato verze značky je v různých formátech součástí přiloženého CD.

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.

Začíná se stmívat, buďte vidět.
Policisté Karlovarského kraje upozorňují na nastávající podzimní
situaci, kdy se již brzy začíná stmívat a ráno se začíná pomalu rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení a brzy budeme muset počítat
i s častějším výskytem mlhy. Opatrní by měli být zejména chodci
a cyklisté, kteří se za snížené viditelnosti pohybují na pozemních komunikacích, neboť jsou bráni za nejzranitelnější účastníky silničního
provozu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na pozemních komunikacích, které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené
viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky. Reflexní doplňky ve světlech projíždějících vozidel výrazně září a můžou Vám tak zachránit život. Když budete vidět
na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout
se a předejít tak střetu s tragickými následky.
V případě, že z domu vycházíte za snížené viditelnosti, noste oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i za mlhy.
Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu vozidla
s chodcem. Dnes je možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest
i mnoho přívěsků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní
prvky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud
mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na
bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková

U nás ve městě

Důvod:
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Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete
navrhnout svého kandidáta/ku na Cenu města Horní Slavkov
za rok 2019 (počet vhozených anketních lístků k navrženému
kandidátu není rozhodující). Zastupitelstvo města na svém
zasedání zvolí z navržených kandidátů letošního držitele. Vítěz
převezme cenu na Reprezentačním plese města Horní Slavkov.
Anketní lístky odevzdávejte do hlasovací truhly na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově do 29. listopadu 2019.

Mezi obyvateli Horního Slavkova
najdeme přes 40 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo
přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které
zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například častou
dopravu do nemocnice, doplatky léků,
speciální stravu, zdravotnické pomůcky,
rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Horního Slavkova pochází 5 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes
40. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým.
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit
úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen
ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc
získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.
cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme
100 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
3 400 rodin.
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Slavkovské
slavnosti
2019

Letošní rok slavnosti uvedly pěvecké sbory Melodie ZUŠ Horní Slavkov a Harmonie
Horní Slavkov.

Výherkyně v soutěži Rozkvetlé okno –
kategorie byty.
Na žádných slavnostech, resp. posvícení, nesmí chybět srdce z perníku.

Michal Tučný revival přispěli k dobré náladě všech.
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Několik písní si sbory zazpívaly se zpěvákem Václavem Noidem Bártou.

Koně místní ekofarmy Arnika zdarma
vozili děti i dospělé.

Perutě

Kolotoče ke slavnostem prostě patří.

I hudební skupina Poetika má v Horním Slavkově své fanoušky.
Slavkovské slavnosti 2019

Obrázky z písku zaujaly nejen děti.

Slavkovští Beat club 68´ uzavírají program
slavností již několik let.
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Volejbalový turnaj smíšených družstev
Poslední srpnový víkend se uskutečnil již 8.
ročník Volejbalového turnaje smíšených družstev na hřištích TJ Spartak Horní Slavkov. Přivítali jsme u nás 8 družstev z Prahy, Plzně,
Krásna, Sokolova, Karlových Varů, kteří k nám
pravidelně jezdí již řadu let. Počasí nám přálo
a nálada panovala skvělá!!! Letošní první místo si odnesl team   Co dům dal  a sympaťáky
turnaje se stalo družstvo z Krásna – gratulujeme!!!

Děkujeme sponzorům, bez kterých by to nešlo:  Plzeňský prazdroj,  Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary a.s.,  město Horní Slavkov,  Karlovarský kraj,  drogerie Eva,  Nade,s.r.o.,  Torf
Ziegler s.r.o.,   SPA Hotel Smetana Vyšehrad,  NN životní pojišťovna,  zubní hygiena Jana
Švojgrová, k.s.
Alena Husák

Mgr. Ondřej Krejsa a kolektiv pořádá 29. ročník přespolního běhu

SLAVKOVSKÝ PODZIMNÍ KROS
(akce je podpořena finančním grantem města Horního Slavkova)
DATUM:		
MÍSTO KONÁNÍ:
PREZENTACE:
ČAS. ROZPIS:
STARTOVNÉ:
HL. ROZHODČÍ:
INFORMACE:

BASKETBAL
NÁBOR NOVÝCH
HRÁČŮ

neděle 20. října 2019
areál TJ SPARTAK Horní Slavkov, okolní zpevněné a lesní cesty
hlavní budova TJ SPARTAK od 9:00 do 11:00 hod.
děti start od 10:00; dospělí společný start-12:00 hod.
děti a mládež do 15 ti let (vč. 2004) – 50,- Kč, ostatní – 100,- Kč
Mgr. Ondřej Krejsa
725 758 100, přihlášky: https://sokotime.cz/zavod-191020

KATEGORIE, POPIS TRATÍ:
Dětský závod:
1 800 m, 1 150 m, 900 m, 650 m, 380 m, 240 m, 190 m
Ženy – poloviční trať:
1985 a mladší (do 34 let) 4 500 m 2 x lesní okruh
1984 a starší (nad 35 let) 4 500 m 2 x lesní okruh
Muži – poloviční trať:
1980 a mladší (do 39 let) 4 500 m 2 x lesní okruh
1979 – 1970 (40 – 49 let) 4 500 m 2 x lesní okruh
1969 – 1960 (50 – 59 let) 4 500 m 2 x lesní okruh
1959 a starší (nad 60 let) 4 500 m 2 x lesní okruh
HLAVNÍ ZÁVOD - ženy:
1985 a mladší (do 34 let) 9 000 m 4 x lesní okruh
1984 a starší (nad 35 let) 9 000 m 4 x lesní okruh
HLAVNÍ ZÁVOD – muži:
1980 a mladší (do 39 let) 9 000 m 4 x lesní okruh
1979 – 1970 (40 – 49 let) 9 000 m 4 x lesní okruh
1969 – 1960 (50 – 59 let) 9 000 m 4 x lesní okruh
1959 a starší (nad 60 let) 9 000 m 4 x lesní okruh
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Hledáme hráče basketbalu na pravidelné páteční hraní od 20:00 hod. v tělocvičně základní školy ve Školní ulici.
tel.: 	
         	

604660423
608258146

email: 	 basket.hslavkov@post.cz

Žáci ZUŠ se účastní vyhlášení
nejlepších žáků Karlovarského kraje
Karlovarský kraj každoročně oceňuje nejlepší žáky, oceňovány jsou
i úspěchy v uměleckých soutěžích, kterých se účastní. Letos nebudou opět chybět žáci Základní umělecké školy Horní Slavkov/Loket.  
Oceněn bude úspěch pěveckého sboru Melodie, který v celostátní
přehlídce dětských pěveckých sborů v Litomyšli získal stříbrné pásmo a ocenění poroty za provedení písně Whisper, dalšími oceněnými budou žákyně tanečního oboru v Lokti za umístění na  soutěži
Mia Dance festival v Plzni, kde děvčata získala první místo, z řad jednotlivců převezmou ocenění žáci klavírní třídy V. Moiseevy, kteří se
účastnili celostátního kola skladatelské soutěže ZUŠ a získali druhá
či třetí místa. Všem žákům a pochopitelně i jejich pedagogům patří
obrovské díky za reprezentaci ZUŠky i měst Horní Slavkov a Loket.
V říjnu 2019 zahajujeme třetí ročník „Akademie umění a kultury“ pro
seniory měst Horní Slavkov a Krásno, letošní ročník bude zahájen
17. října 2019 v 18,00 hodin v koncertním sále Pluhova domu, na
účastníky čeká překvapení v podobě vystoupení vynikajícího fagotového souboru „Dudlajdá fagotiky“, chybět samozřejmě nebude
předávání studijních indexů. Program letošního ročníku Akademie
je velmi pestrý, zahrnuje přednášky a dílny lektorů, kteří spolupracují
se ZUŠ po celou dobu konání Akademie, ale i lektorů zcela nových.
Ukončení vzdělávacího cyklu je plánováno na duben 2020.  
Více informací o akcích ZUŠ najdete na www.zushslavkov.cz.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Podzimní zahradní slavnost
v mateřské škole Duhová kulička

Září je pro mnohé děti znamením velkého očekávání. Některé jdou
poprvé do základní školy, některé do mateřské školy. Naši noví žáčci
již většinou přivykli školnímu režimu a aby se jim u nás ve školce
líbilo, uspořádali jsme pro všechny děti a jejich rodiče Podzimní zahradní slavnost.
Ve všech třídách probíhaly přípravy. Nejprve se musel nashromáždit materiál na výzdobu i na pohoštění. Paní učitelky spolu s dětmi
sbíraly žaludy, šípky, jeřabiny a další přírodniny vhodné pro dekoraci.
Pomáhali i rodiče, kterým děkujeme. Ať už ze svých zahrad nebo
z obchodů nám přinášeli podzimní ovoce i zeleninu, cukety, dýně,
jablka, hrušky, kořenovou zeleninu …Pak už se všichni dali s chutí
do další práce. Vyráběli se dekorace s podzimní tématikou, sušily se
křížaly, vařilo se a peklo!
Konečně nadešel slavnostní den. Děti si užívaly zábavy při soutěžních disciplínách, za veškeré úsilí byly odměněny sladkou, leč zdravou odměnou. Všichni přítomní jedli, pili, hodovali. Slané i sladké pochoutky z darů podzimního dozrávání zapíjené jablečným moštem
a pečeným čajem všem moc chutnaly.
Ale co bylo to hlavní? Co bylo to nejdůležitější? Co bylo naším cílem?
Společné setkání rodičů, dětí a zaměstnanců naší mateřské školy!
A to se nám podařilo.
Děkujeme všem, kteří přišli! Těšíme se u dalších společných akcí
na shledanou!
Pavla Florianová
MŠ U SLUNÍČKA OZNAMUJE ZMĚNU
PROVOZU MŠ

MŠ U Sluníčka
oznamuje změnu provozu

OD 23.9.2019 PRODLOUŽENÍ PROVOZNÍ
DOBY MŠ U SLUNÍČKA
PO – PÁ od 5:45 hodin do 16:30 hodin.

Iveta Svobodová, ředitelka MŠ U Sluníčka
Od 23. 9.Mgr.
2019
prodloužení provozní doby MŠ U Sluníčka  
PO – PÁ od 5:45 hodin do 16:30 hodin.

Mgr. Iveta Svobodová, ředitelka MŠ U Sluníčka

Sport | Školství
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Foto z filmu Dodo´s Delight

60 MÍST V ČR A SR | WWW.OUTDOORFILMS.CZ

horní slaVkoV | 20. – 22. 11. 2019
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDiSKO
Ve spolupráci a Za finanční podpory městského kulturního střediska
horní slaVkoV, p. o. a Za finanční podpory karloVarského kraje
GENERÁLNÍ PARTNER
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HLAVNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZA HLAVNÍ FINANČNÍ PODPORY

Inzerce

Kronika města
z let 1914 - 1918
1915
Dne 1. prosince zemřel Franz Dietrich, řezník
a hostinský, který byl dlouholetým členem
rady a zastupitelstva.
23. ledna k nám do města dorazili první
uprchlíci z Haliče *(do roku 1918 byla Halič
jednou z korunních zemí Rakouska-Uherska.
Východní Halič se nacházela na území dnešního Polska a Západní Halič na území Ukrajiny. Halič disponovala zemskou samosprávou,
jejímž nejvyšším orgánem byl Haličský zemský sněm sídlící ve Lvově. Halič byla v roce
1914 obsazena Ruskem). Uprchlíci byli nejprve ubytováni v místním hotelu a později našli
přístřeší v městských bytech.
14. února se konal pohřeb na válečném poli
zraněného a v „Gross-Albendorfu“ zemřelého
Johanna Rippla z Radvanova.
K vyhladovění nepřítele vláda vydala nařízení,
že k 28. únoru budou zabrány veškeré zásoby
obilí. Soupisem zásob, k následnému dozoru
a k pozdějšímu vedení evidence, byli pověřeni
ředitel školy Hahn a učitelé odborných předmětů panové Fischer, Dotzauer, Sturm, Reif
a Schuster. Všechny zásoby obilí a mouky
byly prohlášeny za zabavené. Dne 15., 16.
a 17. dubna byly poprvé vydávány potravinové lístky na chleba. 22. srpna byly zavedeny
státní potravinové lístky. Obec dohlížela na nákup mouky na pečení chleba. Správcem, který
dohlížel na mletí mouky, se stal autor těchto
řádků. *(Mlynář mohl semlít obilí, až když dostal příslušné povolení. Zemědělec mohl semílat své obilí jen na základě mlecích výkazů.
Lidé si často dávali mlít obilí, kde se dalo i bez
mlecích výkazů, což často přišlo velmi draze,
také se šrotovalo na malých ručních mlýncích
v domácnostech). První výdej mlecího přídělu
se uskutečnil 27. března.
28. března se konal pohřeb v boji padlého
a onemocněného vojáka Alfreda Rupperta
a Johanna Müllera.
Po sklizni letošní úrody bylo vládou vydáno
nařízení o zabavení veškeré sklizně. Aby byla
zajištěna veškerá úroda, byla zřízena komise
pro pořízení evidence veškerých osázených
a osetých pozemků. Touto prací byl pověřen
učitel Sturm.
Na jaře bylo na „Litenské louce, nad kolejištěm dráhy, za „Hüsslovým mlýnem“ zřízeno
ředitelem Hahnem, který je současně předsedou spolku pro výsadbu zeleně, památné místo obětem války. Byla zde umístěna památná
deska, 2 lavičky a vysazeny ovocné stromky.
Vše bylo pořízeno na náklady obce.
Městem bylo nakoupeno větší množství sádla, brambor a cukru. Toto bylo následně vydáváno potřebnému obyvatelstvu nebo předáno
Historie

obchodníkům, aby toto bylo levně prodáváno
za nízkou cenu.
Ceny potravin jsou neuvěřitelně vysoké:
1 kg cukru
1K
1 kg rýže  1.44 K
1 kg kávy	
4.10 K
1 kg tmavé mouky 
0.50 K
1 kg hovězího masa 
4K
1 kg bílé mouky  
0.55 K
1 kg vepřového masa 
4.80 K
1 kg mouky na vaření 
0.78 K
1 kg másla	
2.60 K
1 kg vepřového sádla 
8-10 K
1 kg kuchyňské soli
0.32 K
1 kg brambor 
16-20 halířů
1 bochník chleba
0.68 K
1 vejce 	
13 halířů
1 kg salámu 	
4.80 K
1 párek 	
20 halířů
1 l točeného piva 
36 – 38 halířů
1 l octa 	
12 halířů
K 31. květnu dostává výpověď Dr. Sachner,
který tímto končí jako městský lékař. Na jeho
místo nastupuje Dr. Stanff, který je městským
lékařem v Krásně a v Horním Slavkově působí
dosud jako tovární lékař.
6. června zemřel Josef Hoppner, výrobce mýdla, lázeňský muzikant a dřívější člen městského zastupitelstva.
23. června se koná oslava na počest vítězství
dobytí a osvobození Lvova. * (od roku 1867
hlavním městem tehdejší Haliče).
22. července se koná pohřeb v Klatovech zesnulého pana Heese z Ležnice.
16. srpna rukuje větší množství mužů do
Landsturmu.  *(Rakousko-uherský Landsturm
byl rezervní silou, která se skládala z mužů ve
věku 34 až 55 let. Záměrem bylo poskytnout
náhradu za jednotky frontové linie.)
26. srpna se konají opětovně dva pohřby vojáků a to Ludviga Meisnera z Horního Slavkova
a Franze Heinricha z Tepličky.
3. září dorazila smutná úřední zpráva o úmrtí
Heinricha Reinitzera, ředitele zdejší chlapecké
školy, který padl na severní válečné frontě.
Na základě této události se konala slavnostní
mše, které se účastnil celý učitelský sbor, žáci,
představitelé spolků a města.
12. září se konala další slavnostní bohoslužba
zorganizována spolkem – sdružením zemědělců *(sdružení zemědělců byl zemědělský
vzdělávací institut – později členové zemědělské komory.)
Dne 15. října rukují naši osmnáctiletí. Stejného dne začíná opět ordinovat městský lékař
D. Singer, který se do města vrátil z vojenské
služby. Téhož dne došlo k zabavení veškerého

obilí z letošní sklizně.
21. října zemřel pan Ernst Matschak, majitel
továrny, člen zastupitelstva a člen představenstva spořitelny.
Školní mládež se pod vedením učitelského
sboru nadále podílela na válečných pomocných pracích. Děti sbíraly staré železo, starý
papír, látky, kopřivy. Dívky zhotovovaly ochranné pomůcky proti zimě a verbovaly nové členy
pro Červený kříž.
16. listopadu opět rukuje několik ročníků do
„Landsturmu“.
20. listopadu je rozpuštěna ošetřovatelská
stanice – kasárenská nemocnice, která byla
zřízena v chlapecké škole.
Ve třetí vlně válečných půjček, které byly propagovány hlavně učitelským sborem, bylo
získáno 198 975 korun. Celkem za všechny tři
vlny bylo získáno 443 150 korun.
* (Světová válka stála mnoho peněz a pro
financování válečných nákladů Rakousko-Uhersko vypisovalo válečné půjčky. Dnes můžeme hovořit jako o investování do válečných
dluhopisů. Z finančního systému bylo odsáto
mnoho peněz a prostřednictvím válečných
půjček se emisní rakousko-uherské bance
vrátilo mnoho peněz. Obce nebo občané státu půjčovali z různých důvodů. Byla tu vidina
možného výnosu – od daně osvobozených
5,5 % ročně, nebo vykoupení se z povinnosti
vůči státu. Válečné půjčky, které byly vypisovány v několika vlnách, muselo úřednictvo
a učitelstvo občanům vnucovat. K podepsání
válečných půjček vybízely obyvatelstvo také
banky a spořitelny. Jakmile měl někdo uložené peníze u banky nebo spořitelny, okamžitě
byl na vkladatele vyvíjen tlak, aby hotové peníze v bance upsal válečné půjčce. Mnozí, kteří
nemohli nebo nedovedli odolat velikému tlaku
úřednímu, morálním nebo hospodářskému,
kteří nechtěli nebo nemohli upisovati za hotové, upisovali na dluh, což bylo obzvláště podporováno a vychvalováno. Mnoho investic do
válečných půjček se s rozpadem Rakouska-Uherska znehodnotilo. Upsané peníze totiž
po skončení války neměl kdo vrátit, neboť Rakousko-Uhersko neexistovalo. Ovšem dluhy
u peněžních ústavů přijaté na úhradu válečné
půjčky musely být v reálné hodnotě splaceny.)
1. prosince zemřel pan Heinrich Weil, obchodník, člen rady města a člen představenstva
spořitelny.
13. prosince zemřel pan Hans Neidhart, mistr
pro odlévání cínu, dřívější radní města.
15. prosince rukovaly další ročníky do „Landsturmu“
27. prosince se konalo zasedání správního výboru předsednictva spořitelny.
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MKS PRO DĚTI

KINO

KNIHOVNA

12. 10. 2019

18. 10. 2019

16. 10. 2019

MRŇOUSKOVÉ 2

LOVEní
Film Česko, 2019, 106 min Komedie /
Romantický
Scénář a režie: Karel Janák
Hrají: E. Geislerová, J. Prachař, J. Plesl, E.
Kramerová, M. Písařík, O. Malý, V. Žilková,
aj.
19:00 Kinosál
Vstupné  40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky v předprodeji od 14. 10. 2019.

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA
17:00 Knihovna
Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět
jak předcházet nebo se následně zbavit
svých zdravotních disharmonii  – jak psychických, tak i fyzických.
Přednáší Lucie Krákorová a Radmila
Koňariková
Vstupné 10,- Kč

22. 10. 2019

BATOLATA V KNIHOVNĚ
10:00 knihovna

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
Film Francie / Čína, 2019, 82 min
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný
16:00 Kinosál
Vstupné  40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky v předprodeji od 7. 10. 2019.

14. 10. 2019

LOUDADLO
JŮ A HELE NA KOUZELNÉM PALOUČKU
10:00 Divadelní sál
Loutková revue. Představení nejen pro MŠ.
Zajímavostí této unikátní loutkové revue je
černo-divadelní scéna a loutky v nadživotní velikosti. Délka představení 60 min.
Vstupné: 45,- Kč

26. 10. 2019

PSÍ DOMOV
Film USA, 2019, 92 min
Dobrodružný / Rodinný
16:00 Kinosál
Vstupné  40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky v předprodeji od 21. 10. 2019.

27. 10. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
O SMOLÍČKOVI
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

1. 11. 2019

STRAŠIDELNÁ STEZKA
17:00 Lesopark
Strašidelná stezka lesoparkem pro děti
i dospělé. Lampión nebo lucerničku s sebou. Start u hlavní brány lesoparku.
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21. 9. 2019 – 31. 10. 2019

VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Vestibul MKS Horní Slavkov
pondělí – pátek od 9:00 do 20:00 hodin,
sobota – neděle 9:00 – 11:00 14:00 –
19:00
ZDARMA

9. 10. 2019

VÍTÁNÍ OBČÁNSKŮ
16:00 obřadní síň

16. 10. 2019 – 25. 3. 2020

VÝTVARNÝ KURZ PRO KAŽDÉHO
16:00 1. patro MKS
Pozor změna! Kurz 20 lekcí, závazná
přihláška, každou středu 1,5 hodiny, počet
míst omezen. Podrobnosti se dozvíte na
prvním setkání.
Lektorka: Lucie Jílková

31. 10. 2019

DIVADLO SEMAFOR
NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
19:00 Divadelní sál
Zábavný pořad ve stylu legendárních
„Návštěvních dnů“ Šimka a Grossmanna, v němž se představí řada bývalých
spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří
připomenou nejznámější scénky, povídky
a písničky.
Hrají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Petr
Jablonský, Miluše Voborníková, Jana
Svobodová, Jana Mařasová a Adriena
Sobotová.
Vstupné: 250,- Kč v předprodeji/ 330,- Kč
na místě
Předprodej: kavárna MKS od 7. 10. 2019

Vážené maminky a tatínkové!
Právě pro vás a vaše děti jsme v naší
knihovně připravili nový projekt s názvem
Batolata v knihovně. S dětmi se budeme
setkávat nejen nad knížkami, leporely, ale
budeme si také povídat, zpívat a rytmizovat na různá témata. Seznamovat se
s pohádkami klasickými i moderními
a procvičovat si jazýčky a hlavičky. Naše
první setkání bude na téma „Zvířátka
kolem nás“.
Těšíme se na Vás.
Vstup zdarma

MUZEUM
7. 9. 2019 – 31. 10. 2019

VÝSTAVA - JAK ŽIJÍ VČELY
Naučná výstava předmětů ze včelí říše
ze sbírky včelaře Petra Weisse doplněná
úžasnými fotografiemi Veroniky Souralové,
fotografky a ředitelky soutěže Czech Press
Photo.
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
ul. Dlouhá 927, 357 31 Horní Slavkov.

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům
• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

TIP – ODMĚNA 5000,-Kč
Víte o někom kdo chce
prodat svou nemovitost?
Stačí prozvonit nebo
zaslat SMS.
Budeme Vás
kontaktovat.
Za každý zrealizovaný
TIP odměna 5000,-Kč.

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3.5 mil.kč. koupě.

• Byt 3+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Zahradu
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 1+1, možno před
rekonstrukcí, koupě.

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

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

