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Slovo starosty
Vítám vás u mého dalšího slova starosty.
Velká část mého úvodníku je věnována
tématům z různých součástí života města. Často se zde zmiňuji o rozvojových
plánech města, o různých probíhajících investicích, o hospodaření… I dnes se tomu
nevyhnu, i když hlavním tématem je požární
ochrana města zajišťovaná Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města. Tato jednotka
je organizačně přičleněna pod městský úřad jako
samostatná organizační složka v čele se svým velitelem, který odpovídá za činnost jednotky starostovi města. Jednotka je zařazena do integrovaného záchranného systému ČR, je v pohotovosti 24 hodin denně.
Výjezdy jednotky se nesoustředí jen na území města či jeho okolí, ale
je vysílána operačním střediskem Hasičského záchranného sboru i do
vzdálenějších míst např. do Bečova, Chodova, Rovné…. V srpnu t. r. vyjížděla k 18 zásahům, v září již k 20: Nesoustředí se již jen na hašení
požárů, ale i na dopravní nehody, záchranu obyvatel, nouzové otevírání
bytů, odvracení nebezpečných stavů... V současné době tvoří jednotku
13 členů, ideální stav by byl 16.
Hasiči patří neodmyslitelně k městu již přes stopadesát let. Jejich historie se začala psát 26. prosince roku 1864 tehdy ještě jako spolek hasičský a tělovýchovný. Tehdy bylo členů 89. V roce 1890 měl tento spolek
svou první požární stříkačku. V té době se hasičské zásahy soustředily
zejména na pomoc při zdolávání požárů. Například v roce 1895 hasili
tři stodoly na tzv. loketské cestě, které zapálily děti, v roce 1901 hasili
požár hospody a domů čp. 17, 19, 22, 36 a 37 v ulici Nové Město. V roce
1938 pak zdolávali požár v porcelánce Haas & Czjzek. Po druhé světové
válce nebyli hasiči nijak dobře technicky vybaveni, velkým problémem
se stala požární zbrojnice. V roce 1962 byla požární zbrojnice umístěna na nám. Republiky v domě čp. 3. O spolehlivosti tehdejší techniky
hovoří i zásah při požáru kostela sv. Jiří v březnu roku 1964, kdy se hasičům nepodařilo nastartovat požární vůz. Požár byl tehdy zdoláván hasičskou technikou ze Sokolova. Smutnou událostí se pak stala nehoda
v roce 1977, kdy se požární vůz PV3S vlivem selhání brzd převrátil v zatáčkách směrem k Bošířanům, přičemž došlo i ke smrtelnému zranění
člena sboru p. Červeňáka. V tomto roce získal sbor nové vozidlo zn.
Avia. Ta se již podílela na hašení požáru historické budovy radnice. Teprve až v roce 1978 bylo rozhodnuto o vybudování samostatné hasičské zbrojnice v místech, kde je dosud. V tomto roce měl sbor 21 členů.
Zbrojnice se technicky v zásadě až do roku 2009 již moc nemodernizovala, technika doznala jen drobných změn, nejzásadnější bylo asi
nahrazení vozidel za cisterny zn. Tatra.
Lze říci, že až rokem 2009 došlo k nové éře modernizace hasičské jednotky. Vysokou měrou k tomu přispěla podpora financování ze strany
státu, který pro modernizaci, zejména po povodních, začal uvolňovat
finanční prostředky. V tomto roce byla vyřazena cisterna zn. Tatra a nahrazena novým moderním vozem téže značky. V roce 2017 byla vyřazena druhá cisterna zn. Tatra za opět zcela nový cisternový vůz stejné
značky. V roce 2018 jednotka obdržela nový vůz zn. Ford pro přepravu
osob v krizových situacích, v tomto roce pak vozidlo tzv. čtyřkolku.
Aby hasiči i technika mohla vykonat svou činnost v tom nejlepším,
musí mít vhodné zázemí - hasičskou zbrojnici. Jistě jste zaznamenali,
že na podzim loňského roku byly zahájeny práce na modernizaci hasičské zbrojnice. Konečně! Řekli jsme si my na radnici, ale zejména hasiči.
Stav hasičárny odpovídal již době, kdy byla budována - prostory byly
nedostatečné pro techniku, nevyhovující pro členy jednotky. V sobotu
19. října 2019 byla tato modernizovaná zbrojnice oficiálně uvedena do
provozu.
Od roku 2009 do současnosti město investovalo do modernizace jednotky 24,7 mil. Kč. Na personální výdaje je pak např. pro tento rok vyčleněna částka přes 1 mil. Kč.
Můžeme říci, že naše jednotka má dnes důstojné zázemí, kvalitní a spolehlivou techniku, ale zejména obětavé členy, kteří při práci a zejména
ještě po ní drží pohotovost a jsou připravení pomoci tam, kde je to zrovna nutné. A těm patří největší „DĚKUJI“.
Váš starosta Alexandr Terek

www.hornislavkov.cz

Nová hasičská zbrojnice ve fotografii
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Vlakové nádraží bylo opět k prodeji
V roce 2018 stát nabídl budovu a bezprostřední pozemky kolem ní
k prodeji formou veřejné soutěže. Nabídková cena byla stanovena
na částku 735 tis. Kč. Nikdo však zájem o budovu neměl. Koncem
léta byla vyhlášena další nabídka prodeje za shodnou cenu. Zatím
nám není známo, zda někdo o budovu projevil zájem (termín podání
nabídky byl 31.10.2019), s ohledem na stav budovy se nelze ani divit.
Pokud budova nebude prodána zahájí město vyjednávání o možnostech koupě avšak s výrazně nižší cenou, stav budovy je totiž již
alarmující.

Vybudování chodníku ve Větrné ulici
V následujícím období bychom chtěli realizovat výstavbu levostranného chodníku (podél RD) v ulici Větrná od křižovatky s ul. Nová po
křižovatku s ul. Nad Výtopnou s pomocí dotačních prostředků. Projekt je součástí záměru bezbariérové trasy č. 2. Celková délka chodníku je 318 m, šířka 2,00 m. Součástí chodníku je místo pro přecházení (přes ul. Spojovací). Realizace chodníku by zahrnovala úpravu
pěti sjezdů k rodinným domům a veřejné osvětlení.
Celkové rozpočtované realizační náklady na stavbu činí 2.898.986,Kč, z toho uznatelné náklady jsou 1.218.168,- Kč a požadovaná výše
dotace tvoří 85 % uznatelných nákladů projektu, tj. 1.035.442,- Kč.
Celková potřeba vlastních zdrojů je 1.863.544,- Kč.
Odbor majetku a investic

Den se starostou
Den se starostou se koná 27. 11. 2019 od 16.00 hodin.

Gratulace

Odečty teplé a studené vody
v městských bytech
Oznamujeme, že v níže uvedených dnech budou provedeny odečty
vodoměrů studené a teplé vody pracovníky Městského úřadu Horní
Slavkov panem Ludvíkem Halašim a panem Manfredem Bokorem,
v době od 15:00 do 17:00 hod. Pracovníci se prokáží průkazkou zaměstnance Městského úřadu Horní Slavkov a občanských průkazem. Žádáme všechny uživatele bytu 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:
11. 12. 2019
Poštovní 648, Zahradní 658
16. 12. 2019
Nad Výtopnou 932, Nad Výtopnou 933,
		
Na Vyhlídce 934
18. 12. 2019
Na Vyhlídce 935, Nad Výtopnou 936,
		
Nad Výtopnou 937
Kontakt:
602 123 366 – Karolína Tesařová
referentka odboru správy bytových a nebytových prostor
723 959 335 – Manfred Bokor
technik odboru správy bytových a nebytových prostor
728 404 708 – Ludvík Halaši
technik odboru správy bytových a nebytových prostor
Odbor správy bytových a nebytových prostor MěÚ Horní Slavkov

Co je nového v záměru těžby lithia?
V roce 2015 oznámil vlastník tzv. odkaliště SANACA Industry, a.s.
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměr „Stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov - odkaliště“. Záměr včetně jeho posudku je dostupný na strámnkách Ministerstva životního prostředí
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP458.
Město k tomuto záměru vydalo své připomínky zejména negativně
se vyjádřilo k navrženému způsobu dopravy, na připomínkách město neslevilo.
Po celou dobu oznámení záměru jsou vedena se zástupci vlastníků
jednání k vyhovění požadavků města zejména co do dopravy a hlučnosti. Na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2018 zástupce
investora prezentoval změnu dopravy i umístění separační linky.
Umístěním separační linky do větší vzdálenosti od obytných domů
dojde k poklesu hluku, bude vybudována nová komunikace k separační lince do ulice Svatopluk, dojde k vybudování nové železniční
vlečky a umístění pásového dopravníku z větší části pod zemí. Na
zářijovém zasedání zastupitelstva města byly schváleny smlouvy,
které povedou k realizaci těchto změn.
Uvedená nová řešení dopravy a separace jsou plně v zájmu města
a jeho obyvatel, protože přináší nejmenší logistická negativa spojená s těžbou při vědomí, že město není schopno těžbě jako takové
nijak zabránit, jen minimalizovat dopady. Počátek těžby je předpokládán v roce 2025.
Starosta

Doprava občanů na hřbitov
V měsíci říjnu oslavila jubilejní 80. narozeniny pan Kateřina Houšková. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a
členka SPOZ.
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Poslední doprava občanů na hřbitov se uskuteční dne 6.11.
Opět bude obnovena 8.4.2020.

Vitání občánků 2019
V říjnu jsme přivítali mezi občany města osm občánků - sedm chlapečků a jednu holčičku,
jejichž rodiče přijali pozvání na tuto malou slavnost. Přejeme jim do života jen to pěkné.
Za SPOZ Mgr. Anna Hadáčková

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
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Do ZOO ve Dvoře Králové, Ostravě, Brně
a Praze přijíždějí čtyři zvířata: lev, zebra,
antilopa a medvěd. Víme, že:
– lev nebude žít ve Dvoře Králové,
– pokud lev nejede do Prahy, jede tam
medvěd,
– směřuje-li antilopa do Brna, jede
velbloud do Ostravy,
– jestliže medvěd nemíří do Dvora
Králové, bude žít lev v Ostravě.
Ve které ZOO bude zebra?
Správné odpovědi z minulého čísla:
Správné odpovědi – říjen:
1: 3 chlapci a 4 dívky.
2: 1 3 1 1 2 2 2 1
Zkuste si přeříkat řádek nad otazníky jako:
jedna trojka, jedna jednička, dvě dvojky, dvě
jedničky
3: Kmen měří 28 kroků.

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Událo se v knihovně: Člověče, nezlob se!

ZO SPCCH informuje

… neplatilo pro výherce náročného souboje, který se odehrál v naší knihovně. V dětské kategorii
se na prvním místě umístil Patrik Rošt, druhý Martin Nguyen a třetí Adélka Aubrechtová a mezi
dospělými si první tři příčky rozdělili Lenka Bublincová, Petr Kuchynka a Monika Roštová.
Neuvěřitelně pozitivní nálada mezi všemi třiceti účastníky nás přesvědčila o hravosti nejen dětí,
ale především dospělých.
První cenou byly hry Brain box - Zvířata a Česká republika a vítězům se velice líbily. O další se
můžete utkat i vy! Tentokrát ve hře Pexeso, která se bude konat v pátek 15. 11. 2019 od 16.00
hodin. Těšíme se na vás!

Na počátku roku 2019 naše základní organizace Svaz postižených civilizačními chorobami obdržel od Města Horní Slavkov dotaci 20 000 Kč na celoroční činnost v oblasti
kulturně vzdělávací a sociálně zdravotní. Za
dotaci děkujeme. Jistě se ptáte, jak jsme
získané finanční prostředky využili. Právě
o tom vás nyní chceme informovat.
V sobotu 7. září uspořádal výbor naší ZO
pro své členy celodenní poznávací zájezd
do Hořovic, kde jsme si prohlédli interieri zámku a zámecký park. V odpoledních
hodinách jsme se do zámku vypravili opět,
tentokrát na výstavu zaměřenou na stolování majitelů zámku v minulosti. Výstava byla
doplněna zajimavým výkladem a ochutnávkou středověkých pokrmů.
Další pěkný kulturní zážitek čekal slavkovské seniory v sobotu 19. října při návštěvě
Karlovarského městského divadla na představení operety France Lehára Veselá vdova.
Dopravu autobusem na oba zájezdy jsme
zaplatili z obdržené dotace.Její zbytek jsme
využili na zaplacení příspěvku na rekondiční
pobyty pro 11 členů naší organizace, kteří
se zúčastnili týdenních pobytů ve Františkových Lázních. Tyto pobyty každoročně
připravuje okresní výbor pro ty členy z jednotlivých ZO v okrese, postižené některými
civilizačními chorobami. Cílem rekondičních pobytů je zvýšení aktivity účastníků,
jejich zapojení do společných činností jakými jsou vycházky, cvičení, soutěže, nebo
zábavné večery a tím je motivovat k zájmu
o zvyšování tělesné kondice a udržení kvality života do pozdního věku.
Ze stejného důvodu také připravujeme pro
všechny zájemce jednou měsíčně ve čtvrtek zábavné odpoledne se zpěvem a tancem v sále Domu kultury.
Další pravidelnou akcí je rehabilitační cvičení v tělocvičně 2. ZŠ. Cvičení se koná každou středu od 18:00 do 19:00 hodin. Přijďte
si s námi zacvičit, těšíme se na vás.

POZEMKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
Město Horní Slavkov nabízí od 1.3.2020 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

Výbor ZO SPCCH
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Dobrý den, jmenuji se Franta a jsem
maskotem odpadového hospodářství
Města Horní Slavkov. Věnuji se třídění
a recyklaci odpadu a ode dneška se budete
se mnou setkávat.
Město vyhlásilo v loňském školním roce
ve školách soutěž o nejlepšího maskota
pro odpady. Ze 72 návrhů jsem byl vybrán
já. Nakreslila mě Nikola Pospíšilová z III. B
a tímto jí děkuji, že jsem vznikl.
Proč třídíme?
Odpad se třídí, aby ho bylo možno
recyklovat a tím se šetřilo přírodními
zdroji. Třídění odpadu má proto velký
ekologický význam.

Cena města za rok 2019
ANKETNÍ LÍSTEK

Jméno kandidáta/ky:
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.

Důvod:

5

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.

ZUŠ je opět plná uměleckých aktivit
Říjen 2019 byl velmi pestrý. Kolektiv zaměstnanců ZUŠ se účastnil v rámci projektu ŠABLONY II víkendového pobytu, kde jsme společně plánovali, řešili, diskutovali. Začínáme
tvořit zcela nový celoškolní projekt a společně tak navazujeme na tradici projektů
pohádky „Kačenka v říši snů“ nebo muzikálu
„Maja“. Absolvovali jsme také první koncertní
aktivity – zpěvačka Adéla Adamcová vystoupila v karlovarské Becherově vile na slavnostním vyhlášení regionálního kola soutěže
„Žena regionu“, ZUŠ band a Kozatay obohatil
„Českobavorské setkání“ v loketském přírodním amfiteátru. Zde společně pokřtili zbrusu nové CD, na kterém jsou, mimo jiné, dvě
písně kapely Kozatay právě se ZUŠ bandem.
Žáci ZUŠ se také účastnili vyhlášení nejlepších žáků Karlovarského kraje, kde získali
finanční poukázky do karlovarské Varyády,
pěvecký sbor Melodie obdržel finanční dar ve
výši 5 000,- Kč na svoji činnost.

U nás ve městě

V listopadu zveme na tyto akce ZUŠ:
10. 11., 17,30 hodin
V listopadu připravujeme hned několik vý- Krimifest Březová u Sokolova
jimečných aktivit : orchestr ZUŠ band a pě- Kino Admira Březová u Sokolova
vecký sbor Melodie byli pozváni na slavnostní ukončení festivalu Krimifest do Březové 19. 11., 18,00 hodin
u Sokolova, kde odehrají celovečerní koncert Interní koncert ZUŠ
filmových a pohádkových melodií. Žáci hu- taneční sál ZUŠ Loket
debního boru ZUŠ vyjedou na exkurzi do firmy Petrof Hradec Králové – tradičního výrob- 26. 11., 18,00 hodin
ce pianin a klavírních křídel v ČR. Výjimečný Hornový koncert studentů konzervatoře Plbude i koncert v Pluhově domě, na němž vy- zeň
stoupí studenti plzeňské konzervatoře z hor- Pluhův dům, velký sál
nové třídy prof. Koláře.
Začátkem prosince se po roce těšíme na Připravujeme:
„Večer významných osobností města Hor- 3. 12., 18,30 hodin
ní Slavkov – Pecha kucha“ a na čertovskou Pecha kucha – večer významných osobpohádku spojenou s mikulášskou nadílkou ností
– připraveny budou opět dvě netradiční pro- Pluhův dům, velký sál
hlídky Pluhova domu s Čertem, Mikulášem
a Andělem (přihlašovat se můžete v kancelá- 5. 12.
ři ZUŠ – tel. 607 691 405).
Čertovská pohádka
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
Pluhův dům
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ZŠ Nádražní ulice
Návštěva zábavního parku v německém Plohnu
V úvodu letošního školního roku jsme se pro velký ohlas již potřetí vypravili do zábavního
parku Freizeitpark Plohn v Německu. 27. září vyrazilo do tohoto překrásně navrženého zážitkového areálu pro děti i dospělé s pedagogickým dozorem celkem 61 dětí hned ve dvou
autobusech. Podél říčky Plohnbach je zde rozmístěno kolem 80 nejrůznějších atrakcí v několika tematických světech. I přes veliký výběr byla již tradičně u našich dětí nejoblíbenější
např. vodní dráha na kládách, dále rodinná horská dráha, vedoucí divokou vodou či obří vlnité skluzavky. Donedávna největší adrenalinovou záležitostí byla dřevěná dráha „El Toro“. Pro
ty nejodvážnější však v letošním roce přibyla nová horská dráha „Dynamite“, která je druhou
atrakcí tohoto typu v Evropě. A podle reakcí našich dětí, které ji absolvovaly i několikrát za sebou, byla jízda plná adrenalinu opravdu bezkonkurenční. Bohaté a různorodé zážitky v jedné
části parku umocňovalo fantazijní pohádkové prostředí, které strhlo i nejednoho dospělého.
Zájemci o prehistorii se mohli pro změnu po vodě vydat na vorech do dávného světa dinosaurů. V poklidné druhé části tohoto obrovského areálu vypadali dinosauři v životní velikosti
opravdu děsivě, jako by byli živí.
Stejně jako v minulých letech proběhla akce pod taktovkou učitele tělocviku Mgr. Ondřeje Lukeše. Podle reakcí zúčastněných vládlo na zpáteční cestě autobusem veliké nadšení, zábavu
si v Plohnu našel opravdu každý. Náladu nikomu nezkazil ani slabý deštík, jež nás však zastihl
až v odpoledních hodinách. Někteří si již plánovali, na jakou atrakci půjdou při příští návštěvě
parku. Rádi se necháme opět unést do tohoto pohádkového světa, plného zábavy a napínavého dobrodružství. Takže se těšíme a snad nashledanou příští rok v Plohnu.
Lenka Kerbelová

Krátce ze ZŠ Nádražní
Úspěch na okresním kole přespolního běhu
Celkem 12 škol se zúčastnilo dne 8.10. na
stadionu TJ Baník Sokolov okresního kola
v přespolním běhu. V I. a II. kategorii soutěže
závodili mladší a starší chlapci a dívky z 2. - 5.
tříd ZŠ. Ani nepříznivé a velmi deštivé počasí
neodradilo závodníky a nezabránilo družstvu
svěřenců učitele TV Mgr. Ondřeje Lukeše
bojovat. Mladší chlapci vybojovali krásné
bronzové 3. místo. A v celkovém pořadí škol
si v početné konkurenci dalších 11 družstev
naši borci doběhli na krásné 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy.
,,Ze včelí říše“- výtvarný projekt
Ve dnech 9. a 10. září jsme s žáky 8. a 9. ročníku navštívili, v rámci hodin výtvarné výchovy, výstavu hornoslavkovského včelaře, pana
Petra Weisse, v muzeu Horního Slavkova
pod názvem Včely. Ke shlédnutí bylo náčiní
na zpracování medu (starobylé i moderní,)
ochranné oblečení, několik druhů včelích úlů
a hnízd, nechyběla ukázka preparovaného
hmyzu a odborná publikace.
Nedílnou součástí výstavy byly i makrofotografie včel autorky a organizátorky výstavy
paní Veroniky Souralové, ředitelky prestižní
soutěže Czech Press Photo.
S jsme se výstavou inspirovali v projektu
s názvem ,,Ze včelí říše´´. Kresbou a fotografií
jsme se následně pokusili vystihnout včelu se
všemi jejími částmi, vč. prostředí. Vytvořené
obrázky a výrobky jsme prezentovali a zrealizovali jejich výstavku v prostorách naší základní školy.
Pozvánka
Třídy 4.A a 4.B ZŠ Nádražní 683, vás zvou na
vánoční jarmark.
Kdy: 30.11.2019, 13,00 – 16,00 hodin
Kde: prostor před Českou spořitelnou v Horním Slavkově
Co nabízíme? - Něco pěkného, co potěší
srdíčko. Něco dobrého, co pohladí bříško.
Úsměvy dětí, radostné tváře a dobrou náladu.

LOUDADLO JŮ A HELE NA KOUZELNÉM PALOUČKU-loutková revue
Naši malí žáčci z 1.A zhlédli dne 14.10.
loutkovou revue s nadživotními postavičkami Jů a Hele na černo-divadelní scéně. Těchto 22 dětí dostalo možnost se
po představení vyfotit přímo na pódiu se
zeleným Jů, hnědým Hele a jejich loutkoherci, kteří vodí loutky na principu černého
divadla. Děkujeme MKS za pěkný zážitek
a panu Jiřímu Šimečkovi za pohotovou fotografii.
Mgr. Heppnerová Eva
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Podzimní zahrádka
v MŠ Duhová kulička
Nastal podzim. Listí na stromech hraje všemi barvami. Někdy se
musíme schovávat pod deštník, jindy vystavujeme tvář posledním
hřejivým paprskům.
Počasí nás vylákalo do přírody. Sbíráme kaštany a žaludy, které ocení lesní zvěř v době, kdy zem přikryje sněhová peřina. Poznáváme
houby, učíme se něco o zpracování podzimního ovoce a zeleniny.
K podzimu patří také hry a zábava. S papírovými draky nám bude
veseleji. Na školní zahradě jsme uspořádali Drakiádu. Přišli nám
pomoci i maminky a tatínkové. Každý si vyrobil svého dráčka. Při
soutěžích jsme počítali dráčkům mašle na ocásku a určovali barvy,
přesnost a sílu vyzkoušela disciplína krmení pro draka, rychlost prověřilo létání s draky! Odměnou byl papírový dráček vlastní výroby,
diplom a spousta zážitků že společného setkání.
Nezapomínáme ani na kulturní vyžití. Navštívili jsme divadelní představení v kulturním středisku.
Děti ze žluté kuličky svým vystoupením v obřadní síni přivítaly novorozené občánky našeho města.
Než skončí barevná krása podzimu budeme ji obdivovat, poznávat
její dary a učit se od moudré přírody. Zároveň se těšíme na další
ročník období. Co nám přinese paní zima?

Dvouleté děti v MŠ u Sluníčka
Prázdniny utekly jako voda a už tu máme opět září, a s ním začátek
nového školního roku. Kamarádi ze třídy Myšek nastoupili do 1. tříd
a nám do školky přišlo spoustu dětí nových, mnohdy teprve dvouletých.
První týdny sice ukáplo u našich nejmladších pár slziček, ale ty brzy
oschly a naši noví kamarádi už to ve školce zvládají skvěle. Mají
svoji třídu Sluníček,která je vybavena hračkami, nábytkem i pomůckami pro jejich věk. Jedí u malých stolečků, některé s bryndáčky,
přece jen se vše musí nejprve naučit. Ale už se zvládnou sami najíst,
donést si talíř, lžíci i hrneček. Také se snaží oblékat, a i když se to
vždy nepodaří na 100%, paní učitelky jejich snahu cení. Sami chodí
i na WC. Možná se vám to nezdá jako něco neobvyklého, když je
to jako doma, ale tam přece jsou záchody daleko větší a maminka
vždy po ruce. A zvládnout to úplně sám, to chce přece jen trochu
cviku. Kluci mají pisoárky, což v našich domovech také není běžné.
A jak takový „školkový“ den u Sluníček vypadá? Do 8 hodin si děti
hrají, potom se společně uklízí a jdou se procvičovat jazýčky, správné dýchání a foukání při jazykových chvilkách. Následuje cvičení ve
třídě nebo v tělocvičně a svačinka. Po ní se maluje, zpívá, hraje na
nástroje nebo vyrábí a děti se učí spoustu nového - a to jak jinak,
než hrou.
A aby mohli naši mrňouskové objevovat kouzla přírody, chodí na vycházky. Tam se učí i držet ve dvojici nebo trojici, zatím za kroužky,
mají ještě moc malé ručičky. Ale vždy se i někde proběhnou a když
je hezky, řádí na školní zahradě. A už tu máme oběd, čištění zoubků,pohádku před usnutím a zasloužený odpočinek. Celý den se něco
dělo, a tak i ty nejživější raráškové usínají ve svých postýlkách. Pak
se převléknou, posilní svačinkou a hurá si hrát, než přijdou rodiče.
A i když jsou dvouleté děti ještě malinké, jsou to naši velcí šikulové.
Děti z MŠ U Sluníčka

ZŠ Školní ulice
Umístění v krajské soutěži
Hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
připravila pro děti a mládež výtvarnou soutěž na téma „Pomáhají
nám každý den“. Děti soutěžily ve dvou kategoriích (od 6 do 10let
a od 11 do 15 let). Autoři nejpovedenějších výtvorů se mohli
těšit na pěkné hodnotné ceny
v podobně chytrého mobilního
telefonu, tabletu či MP3 přehrávače. Tři vítěze mezi 150 výtvarnými díly hledala a hodnotila odborná porota. Na krásném
2. místě skončila Laura Dřevěná (4. B), žákyně naší školy.
Slavnostní ocenění předávala
paní hejtmanka osobně. Na říjen je naplánována doprovodná
výstava vybraných prací, která
je k vidění ve vestibulu krajského úřadu.
Mgr. Jitka Houšková

Školství
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DDM

Pravidelná zájmová činnost je v plném proudu. V letošním školním roce nabízíme 38 zájmových útvarů, takže si vybere úplně
každý.
V měsíci září jsme se opět zúčastnili sbírky Nadačního fondu
českého rozhlasu SVĚTLUŠKA a to jmenovitě tito žáci Kristýna
Šolová, Petra Miklešová, Aneta Sedláčková, Veronika Lauberová,
Emma Dandová, Jaroslav Kvapil a Tomáš Záhorský.
Moc děkujeme žákům za pomoc při realizaci samotné akce
a všem, kteří přispěli a nejsou lhostejní DĚKUJEME!
O výsledku této akce budeme informovat po sečtení vybrané
částky pořádající organizací.
Bc Martina Dandová DiS.

ŠD

Dva měsíce po prázdninách jsou již všichni žáci seznámeni s fungováním družiny a mají zde spoustu nových kamarádů. V letošním školním roce jsme pro velký zájem otevřeli čtyři oddělení ŠD.
Jako každý rok jsme vyhlásili soutěž ,,O putovní pohár ŠD“ –
hned první soutěž bude O nejkrásnější dýni – vyhlášení bude začátkem listopadu. Naši žáčci se již teď pilně připravují a vyrábějí
netopýrky, duchy i strašidelné dýně.
Rádi bychom připomněli naše webové a facebookové stránky
Fb: Ddm Horní Slavkov
web: www.ddmhornislavkov.cz
Marie Ciperová

Tenisový turnaj
Dne 14. 9. 2019 se potřetí uskutečnil Memoriál Jana Turnera. Za
přítomnosti jeho rodinných příslušníků, přátel a vyznavačů tenisu se
odehrál turnaj ve čtyřhře, proběhlo vzpomínkové setkání nehrajících
a společenská párty všech věkových kategorií. To vše se uskutečnilo
v příjemném prostředí a přátelské atmosféře. Všem účastníkům děkuje výbor tenisového oddílu.

Senioři ve Slavkově oslavili svůj svátek
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů.
Právě tohoto dne byl totiž Organizací spojených národů a jejím tehdejším Generálním tajemníkem Kofi Annanem vyhlášen rok 1999
Mez. dnem seniorů. Tento den je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den, který
ukazuje na to, že bychom si měli uvědomovat s čím se musí potýkat
senioři. Jedná se o mnoho překážek a problémů a nikdo si z nás neuvědomuje a asi nepřipouští, že jednou budeme všichni staří.
V celé řadě vybraných měst se slavil tento svátek a také v Horním
Slavkově se slavilo. V zahajovací části této akce, pořádané Městským kulturním střediskem v H. Slavkově vystoupil starosta města
Alexandr Terek a ředitelka Kulturního střediska Mgr. Soňa Kvasničková. Zástupci města poděkovali přítomným seniorům za jejich celoživotní práci a popřáli do dalších let hlavně to zdravíčko.
V odpoledním programu vystoupil nejdříve kapelník J. Dodo Slávik
se zpěvačkou a přítomné seniory pobavili svými písničkami a velice pěkným vtipem. Dále pak se pochlubily svým zpěvem a recitací
děti z mateřské školky a obohatily tak poděkování všem babičkám
a dědečkům. Je skvělé, že děti jsou vedeni k úctě starších lidí a co
víc, všem seniorům rozdávaly ručně vyrobené dárky. Hlavním bodem programu zábavného a tanečního odpoledne bylo vystoupení
známé Myslivecké kapely Atlas, milovníci tohoto žánru v Čechách ji
znají z vysílání ČRo a televizních stanic. Tato kapela má své tradice
a organizátorům patří poděkování za skvělou volbu tohoto hudebního tělesa. Nadržení senioři odhodili hůlky a berličky a nálada se
stupňovala. Atmosféra byla úžasná. Senioři zpívali, juchali, tančili
a na parketu v tanečním sále se třel doslova loket o loket. Senioři
příjemně relaxovali a aspoň na chvilku zapomněli na ty své bolístky
a zdravotní problémy.
Poděkování patří vedení Kulturního střediska za přípravu a výbornou
organizaci a průběh celé akce. Návštěvníci děkují za bohaté občerstvení a za hezky prožité odpoledne, kdy se skvěle pobavili. Senioři
se rozcházeli s úsměvem na tváři a všichni se těší na další ročník
tohoto svátku stáří.
Pavel Vaněček

Tato akce by nebyla možná bez sponzorů :
NADE, s.r.o.; Tamala, a.s.; KMK Granit, a.s.; Město Horní Slavkov;
Rauschert, k.s.; Kaisrlik, s.r.o.; Torf Ziegler, s.r.o.; Šlégr, s.r.o.; Restaurant Rebel; Jaroslav Blažej, s.r.o.; Pirohanič Josef 
DĚKUJEME!
Eva Rýdlová

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a uspořádání III. ročníku Memoriálu Jana Turnera. Tenisový turnaj
proběhl v přátelské atmosféře za příjemného počasí.
Děkujeme výboru tenisu, sponzorům, hráčům, přátelům a známým, kteří si přišli posedět a zavzpomínat.
Děkuje rodina Turnernova
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U nás ve městě
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OPAKOVANÉ ŠETŘENÍ V RÁMCI PROJEKTU
„Město Horní Slavkov – průzkum pocitu bezpečí a veřejné setkání“
Vážení spoluobčané,
před časem jste vyplňovali dotazník, připravený v rámci výše uvedeného projektu. Na dotazníkové šetření navazovalo veřejné setkání
občanů, kde jsme společně diskutovali nad jeho výsledky.
S odstupem času byl pro vás připraven další dotazník, týkající se bezpečnosti a s ní spojených problémů, které se v našem městě mohou
vyskytnout. Stejně tak jako poprvé bude na dotazníkové šetření navazovat veřejné setkání občanů, které proběhne ve středu 4. prosince 2019 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice,
kde budou představeny výsledky tohoto dotazníkového šetření spolu
s porovnáním výsledků oproti šetření předešlému. Zároveň budeme
diskutovat o tom, co Vás trápí a co by se mělo zlepšit, abychom žili
v bezpečném prostředí. Zároveň budete mít prostor sami navrhnout
způsoby zlepšení bezpečnostní situace a veřejného pořádku.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, ZAŠKRTNĚTE U KAŽDÉ OTÁZKY POUZE
JEDNU ODPOVĚĎ.
1. Cítíte se ve Vašem městě bezpečně, pokud ne, proč?
a)  určitě ano – přejděte na otázku č. 3
b)  spíše ano – přejděte na otázku č. 3
c)  spíše ne
d)  určitě ne
1)  obavy z lidí, žijících v sousedství
2)  špatné pouliční osvětlení
3)  nebezpečný prostor v okolí bydliště
4)  obavy o majetek
5)  obavy o děti
6)  nedostatečná pochůzková činnost Policie ČR
7)  častý výskyt problémových osob (upřesněte)
8)  jiné (vypiště)
9)  nevím/bez odpovědi
e) nevím/bez odpovědi – přejděte na otázku č. 3
2. Kterou část nebo místo ve Vašem městě považujete za opravdu
nebezpečné a proč?
a)  místo a příčinu nebezpečí vypište
b)  v lokalitě takové místo není
c)  nevím/bez odpovědi
3. Co považujete ve Vašem městě za největší bezpečností problém
(UVEĎTE MAXIMÁLNĚ 3 ODPOVĚDI)
a)  krádeže aut
b)  vloupání do aut
c)  krádeže a vloupání v domech a bytech
d)  oupežné a násilné trestné činy (např. přepadení)
e)  problémy spojené s uživateli drog
f)  vandalismus a drobná pouliční kriminalita
g)  dopravní bezpečnost
h)  jiné – vypište
i)  nevím/bez odpovědi
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Na setkání budou přítomni představitelé města, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, základních škol a poskytovatelé sociálních služeb.
Šetření i veřejné setkání, se týká obyvatel města Horní Slavkov včetně Bošířan, Kfel, Ležnice, Ležničky a Třídomí. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Vyplněné dotazníky odevzdejte do
27. 11. 2019 do poštovní schránky městského úřadu (u vstupu do
budovy radnice)
Předem děkujeme za spolupráci všem, kteří si najdou chvíli na vyplnění dotazníku, a kteří věnují svůj čas také účasti na veřejném setkání.
starosta

4. Stal/a jste se někdy Vy nebo někdo z Vašich blízkých v našem
městě obětí protiprávního jednání? Kterého?
a)  krádeže
b)  loupežného přepadení
c)  jiného násilného trestného činu (např. fyzické napadení)
d)  vandalismus
e)  dopravní nehoda
f)  jiné – vypište
g)  nevím/bez odpovědi
5. Myslíte, že samospráva spolu s Policií ČR dostatečně řeší problémy vandalismu a kriminality?
a)  ano
b)  ne, neřeší, je jí to jedno
c)  nevím
6. V čem by se podle Vašeho názoru mohla zlepšit práce veřejných
institucí (samosprávy a policie) v oblasti bezpečnosti ve městě
(zaškrtněte jednu nebo více odpovědi)
a)  více policistů na pochůzkách v ulicích
b)  zvýšit informovanost o práci policie a bezpečnostních
problémech
c)  důsledná a nezaujatá kontrola (osob, objektů, apod.)
d)  více kontrol v dopravě
e)  tvorba místních vyhlášek, regulujících problematické jevy
f)  setkávání policie a samosprávy s občany
g)  poradenství při potížích (jak se v určité situaci zachovat)
h)  jiné – vypište
i)  nevím/bez odpovědi
7. Byl/a byste ochoten/ochotna strávit odpoledne diskuzí se
zástupci radnice v Horním Slavkově, představiteli Policie ČR a
dalšími občany z Vašeho města o výsledcích tohoto průkzkumu o
bezpečnostní situaci v okolí Vašeho bydliště?
a)  ano
b)  ne
c)  nevím

Dotazník

Kronika města
z let 1914 - 1918
1916
Po vyhlášení třetí vlny válečných půjček
bylo získáno 198 975 Korun, za všechny tři
vlny bylo získáno celkem 443 150 Korun.
17. a 21. ledna rukovali další muži do
„Landsturmu“.
31. ledna proběhl opět výběr obilí.
21. února rukují další muži.
23. února zemřel farář Martin Benda.
29. dubna byly uskutečněny odvody osmnáctiletých.
V týdnu od 30. dubna do 7. května se
v obou školách uskutečnil týden Červeného kříže. Výsledkem akce v dívčí škole
bylo 81 K 73 hal a 17 nových členů Červeného kříže. V chlapecké škole bylo vybráno
106 K 36 hal a 2 noví členové Červeného
kříže.
11. května narukovali nedávno odvedení
osmnáctiletí.
3. června narukovali k „Landesturmu“ muži
ve věku 19 až 50 let.
Na památku velké války byl ředitelem dívčí školy a autorem těchto řádků za velké
pomoci starostovského úřadu za městem,
směrem k „Lutschově mlýnu“, zřízen památník obětem války. Byly vysázeny ovocné stromy, postaveny lavičky a byla pořízena pamětní tabule. Ta byla však později
odcizena, neboť byla vyrobena z ušlechtilého kovu.
V srpnu opět rukuji muži k „Landsturmu“.
Stejného měsíce byla na radnici umístěna
pamětní tabule na upomínku Goethovy
druhé návštěvy v Horním Slavkově. O toto
se zasloužil C a K plukovník *(plukovník císařsko-královské armády) Franz Hoppner.
Franz Hoppner je příslušníkem rodiny, která
žije v Horním Slavkově již po několik generací. Tato rodina často přispívá na zdejší
školy a na místní muzeum. Franz Hoppner
je dobrosrdečný člověk a mimo jiné přispěl
do sbírky pro invalidy, živnostníky, zemědělce a dělníky částkou 1 000 K.
Krom přídělových lístků na chleba, mlecích lístků jsou nyní i přídělové lístky na
cukr a kávu. Výdej těchto přídělových lístků zajišťuje komise, která se skládá hlavně
z učitelů dívčí školy. Za vedení této komi-

Historie

se zodpovídá učitel odborných předmětů
O. Fischer, který za vedení komise získal od
starostovského úřadu velké uznání.
Na základě úředního nařízení 15. srpna zemědělci odevzdali část svého zvířectva na
zajištění fronty masem.
Důl „Elisabeth“, který se sice nenachází na
území našeho města, ale v blízkém Krásně, a který byl dosud majetkem Angličanů
a nebyl již delší dobu v provozu, v druhém
válečném roce přešel na základě soudního rozhodnutí do vlastnictví firmy „Lampenmüller“ v Berlíně. Tento důl byl po vynaložení mnoha peněz a velkého úsilí uveden
opět do provozu. Na práci v tomto dolu
bylo využíváno i 90 ruských válečných zajatců, kteří byli až doposud umístěni v dřívější továrně na hřebíky (dřívější Wagnerova přádelna). V létě tohoto roku byli tito
vyměněni za italské zajatce.
Ceny potravin k 21. srpnu:
1 kg cukru
1 kg kávy	
1 kg hovězího masa
1 kg vepřového masa
1 kg salámu
1 párek 
1 kg vepřového sádla
1 kg másla
1 vejce 
1 l octa
1 kg brambor
1 l zemního olej
1 bochník chleba 
1 čepované pivo
1 kg mýdla na praní

I v tomto roce vyráběly školní děti, hlavně
dívky ochranné pomůcky proti zimě, jednalo se o ponožky, čepice, vložky do bot.
Sbíraly staré železo, ostružinové, malinové
a jahodové listí, kaštany a žaludy, kopřivy,
starý papír.
Tento válečný rok získal mimořádný význam. Dne 21. listopadu zemřel v 68. roce
svého panování císař František Josef I. Dne
28. a 30. listopadu a 2. prosince se konaly
smuteční mše. Uprostřed běsnění světové
války nastoupil na trůn nový císař Karel I.,
kterému bylo určeno stát se posledním panovníkem z habsburského rodu.

1K
12 K
7.20 K
8.40 K
9.60 K
40 hal.
13.44 K
10.80 K
30 hal.
36 hal.
30 hal.
60 hal
68 hal.
28 hal.
4.80 K

Došlo nejen k velkému zdražení potravin,
ale vzrostly i ceny za oblečení a hlavně za
obuv.
V srpnu se muselo odevzdat za patřičné
odškodnění všechno kuchyňské náčiní,
které bylo z mědi, mosazi, niklu a cínu.
Všechny tyto kovy byly velice potřebné pro
válečný průmysl.

Císař František Josef I.

Od 15. září byly vydávány přídělové lístky
na sádlo a máslo.
8. prosince zemřel městský ponocný Josef
Gasner, který toto povolání vykonával od 1.
června 1883. Svojí službu vykonával ve dne
i v noci, kdy zajišťoval noční odbíjení hodin
a hlídal město před nebezpečím ohně. Byl
to obyčejný, skromný a hodný člověk.
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VSTUP ZDARMA
Upozornění: v průběhu akce bude probíhat fotografování. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách, facebooku nebo ve Slavkovském zpravodaji.
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Základní škola Horní Slavkov, Školní 786,
příspěvková organizace

srdečně zve na tradiční

Vánoční koncert
ve středu 4. prosince 2019 v 17.00 hodin
do kinosálu MKS v Horním Slavkově

Těšíme se na setkání.

Pozvánky
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MKS PRO DĚTI
ALADIN

Hrají: A. Švehlík, Duy Anh Tran, M. Bartalos,
V. Dyk, D. Švehlík, R. Zima, M. Táborský, aj.
19:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky v předprodeji od 4. 11. 2019.

Film USA, 2019, 128 min
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický
16:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky v předprodeji od 11. 11. 2019.

20. – 22. 11. 2019

16. 11. 2019

1. 12. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
JAK ANIČKA PŘELSTILA ČERTA
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

2. 12. 2019

METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA
JAK SE ČERTI ŽENILI
10:00 Divadelní sál
Muzikálová pohádka o líném Vendelínovi, Kordule Hamižné, princezně Adélce
a peklu.
Vhodné pro děti do 11 let. 60 min.
Scénář a režie: Dana Bartůňková
Vstupné 50,- Kč

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
17:00 a 19:00, Kinosál MKS
Filmy nás zavádějí do různých míst naší
planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí,
kde se běžný „smrtelník“ nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj.
Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští
a zahraniční autoři, filmová studia, národní
televize i soukromé televizní společnosti,
a to v profesionální i amatérské rovině.
Festival a tento filmový žánr má také své
mimořádné specifikum a jedinečnost.
Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, je
skutečnost, která se odehrála. Filmy jsou
jedinečné a neopakovatelné.
Vstupné: 50,- Kč na projekci/ 250,- Kč
permanentka na celou akci
Rezervace vstupenek v knihovně od 1. 11.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
1.11. - 29. 11. 2019

KINO

8. 11. 2019

NA STŘEŠE
Film Česko, 2019, 97 min Komedie /
Drama
Scénář a režie: Jiří Mádl
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VÝSTAVA - PODZIM OČIMA DĚTÍ
Vestibul MKS
Výstava prací dětí z mateřské školy
„U sluníčka“

9. 11. 2019

SVATOMARTINSKÉ TRHY
14:00, Náměstí
Stánkový prodej, zajímavý program, příjezd
sv. Martina na koni, lampiónový průvod

13. 11. 2019

ČARODĚJKY V KUCHYNI
Co se stane, když osud svede dvě zralé
ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské šou? Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady
ostřejší než chilli paprika …
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji/ 220,- Kč
na místě

23. 11. 2019

DISKOTÉKA
20:00, Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné: 50,- Kč

30. 11. 2019

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
14:00, Náměstí
Stánkový prodej, tvoření pro děti, nadílka,
rozsvícení stromku

4. 12. 2019

VÁNOČNÍ KONCERT
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍ ULICI
17.00, Kinosál MKS

KNIHOVNA
15. 11. 2019

HERNÍ ODPOLEDNE - PEXESO
16:00 Knihovna
Jak dobrou máte paměť? Turnaj v PEXESU
v kategorii děti i dospělí u nás knihovně.
Hrajeme o pěkné ceny. Kdo přijde, hraje.
Registrace pouze v den akce na místě.

20. 11. 2019

BATOLATA V KNIHOVNĚ
HRAJEME SI S ŘÍKADLY
10:00 Knihovna
Další setkání rodičů s batolaty v knihovně.
Tentokrát si pohrajeme s říkadly.
Zdarma!

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

naše město

www.hornislavkov.cz

