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Slovo starosty

Vítám vás nad naším dalším vydáním Slavkovského zpravodaje.
Vždy, když vás chci prostřednictvím tohoto mého sloupku oslovit,
krátce přemýšlím, jaké téma tentokrát zvolit. Krátce proto, že v životě města je vždy o čem psát, co vám sdělit, čím vás snad i potěšit.
Základem každého města jsou jeho občané. Aby však v každém
městě mohli žít, je potřeba zajistit základní občanskou vybavenost
- školy, hřiště, obchody, kulturu, spolkový život, veřejnou dopravu,
byty…. A právě o bytech se dnes rozepíši.
Město je ještě vlastníkem 160 bytů a tak tomu asi již i zůstane.
V loňském roce bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o ukončení prodeje městských bytů. Důvodem byly opakovaně zjištěné spekulativní prodeje městských bytů za účelem jejich dalšího prodeje
za výrazně vyšší ceny, než je prodávalo město. Když jsme zpětně
zjistili, kolik bytů prodaných městem původním nájemníkům ve
dvou domech v Dlouhé ulici již změnilo svého původního vlastníka,
dospěli jsme k závěru, že další prodeje jsou již rizikem. Tyto byty se
staly předmětem prodejů a následných pronájmů za výrazně vyšší
ceny, než je v našem městě obvyklé. Staly se prostě předmětem
obchodu s chudobou. Tento jev považujeme pro sociální život ve
městě za velmi nebezpečný.
Kladl jsem si otázku, jak je možné, že náš dřívější nájemník, soudně
vystěhovaný z městského bytu pro neplacení standardní výše nájmu městu, je u soukromého pronajímatele schopen platit nájemné i dvakrát vyšší? Je to prosté, stát to svými sociálními dávkami
umožňuje. O tom, že je to zřejmě opravdu zajímavá investice může
již jen dokreslit případ zájemce z Izraele, který ač neměl povolení
k trvalému pobytu v ČR, si chtěl pronajmout jakýkoliv náš městský
byt.
Pravidla pro přidělování bytů jsou již několik let přísnější. Jednak
se jedná o prevenci před vznikem dluhů a dále pak o zajištění klidného života osob žijících v daném domě. Zájemce o byt musí být
např. bezdlužný vůči městu, vůči státu, nesmí být pachatelem vymezených přestupků, vlastníkem nemovitostí sloužících k bydlení…
I přesto tato opatření, jsme v praxi zaznamenali několik případů
užívání městského bytu osobou, která jej ve skutečnosti neužívala
pro svou potřebu, ale pronajímala jej osobám jiným nebo těm, které by na městský byt díky nastaveným pravidlům nedosáhly. Proto
jsme nově přistoupili k dalšímu opatření - každý byt v určitém časové periodě projde kontrolou potřeby jeho dalšího užívání.
V letošním roce jsme vyčlenili několik bytů pro potřeby města. První
skupinou jsou byty určené pro zaměstnance města nebo jeho organizací, kteří jsou pro jejich chod důležití. Dva takové byty již byly přiděleny pro potřeby našim Technickým službám. Druhou skupinou
je vyčlenění dvou bytů (jeden je již po rekonstrukci a druhý před ní),
které jsou určeny pouze pro občany postihnuté mimořádnou životní situací. Rekonstruovaný byt je plně vybavený a umožňuje jeho
okamžité užívání. A právě tento byt se stal dočasným domovem po
požáru v jednom z domů ve městě.
Nabídku volných bytů naleznete na úřední desce a na webových
stránkách města Pravidla pro jejich přidělení.
Závěrem mého sloupku bych vám všem chtěl popřát krásné, klidné
a veselé Vánoce.
Váš starosta Alexandr Terek

Změna televizního vysílání v ČR

Poviné čipování psů

Dnem 12. 2. 2020 bude v Karlovarském kraji postupně docházet k přechodu pozemního televizního vysílání (tzv. vysílání přes anténu) na moderní vysílací
standard DVB-T2. K příjmu vysílání DVB-T2 potřebujete televizi, která s tímto vysíláním umí pracovat.
Poznáte to podle označení DVB-T2 ověřeno - kulaté
samolepky s logem CRA.
Pokud takový přijímač nemáte, je nutné si zakoupit set top box pro
příjem DVB-T2 vysílání. Zakoupení se však týká jen pokud přijímáte
televizní signál přes anténu. Pokud přijímáte televizní signál přes internet, satelit nebo využíváte městkou kabelovou televizi nemusíte činit
žádné přípravy, změna se vás netýká.
Pokud bydlíte v bytovém domě a pro příjem televize využíváte tzv.
společnou anténu, neobejde se přechod na nový typ vysílání bez úprav
televizních antén. Tyto úpravy je nutné provést ve spolupráci se specializovanými servisními firmami.
Informace o přechodu a seznam servisních firem lze také najít např.
na www.dvbt2otevreno.cz

S účinností od 1. ledna 2020 novelou zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon musí být každý pes označen čipem (netýká se psů označených
před 03.07.2011 čitelným tetováním). V praxi to znamená, že majitelé
všech psů (s průkazem původu i bez něj) budou muset nechat své psy
očipovat a číslo čipu zapsat do očkovacího průkazu. Aby bylo čipování
smysluplné je vhodné ne však také číslo čipu zaregistrovat přes internet
např. v „Národním registru majitelů zvířat“ nebo na našem městském
úřadě při plnění poplatkové povinnosti k poplatku ze psů. V případě zatoulání registrovaného psa lze snadněji identifikovat/kontaktovat jeho
majitele.

tajemník

Pozvánka na Vánoční půlnoční mši
Dne 24. 12. 2019 ve 24:00 hodin se na Ležnici v kapli
sv. J. Nepomuckého koná půlnoční mše, kterou bude sloužit
páter J. Majkov.

Volné prostory k pronájmu

Lyžařský vlek
V následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká sněhová pokrývka, bude opět v provozu lyžařský vlek. Informace o provozu vleku
naleznete na webových stránkách města:
www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/.

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.

PROVOZNÍ DOBA:
Pracovní dny:

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin
CENÍK JÍZDNÉHO:

Děti:

Dospělí:

U nás ve městě

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč
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ZUŠ band a pěvecký sbor Melodie
účinkovali na festivalu Krimifest

ZŠ Nádražní

V listopadu 2019 jsme byli pozváni organizátory festivalu Krimifest na Březové u Sokolova,
abychom zorganizovali závěrečný koncert tohoto festivalu. V kinosále kina Admira jsme
odehráli cca 90ti minutový program, orchestr ZUŠ band a pěvecké sbory Melodie a Harmonie hráli a zpívali filmové a pohádkové melodie. Zvláštností koncertu bylo, že k produkci byly
promítány videosekvence z filmů a pohádek. Koncert se těšil mimořádnému zájmu publika,
navštívilo jej 200 diváků a sál byl tak zcela vyprodaný.
Ve školním roce 2019/2020 je přihlášeno celkem 48 seniorů na Akademii umění a kultury
v Horním Slavkově a Krásně. V listopadu měli možnost účastnit se prvních setkání – techniku powertex si vyzkoušeli s Eliškou Failovou, zdobení dortů s pí. Šalplachtovou a do historie
města Chodov je zasvětil historik Miloš Bělohlávek.
Úspěšně se také rozběhla činnost hudebně pohybového kurzu „Hudebníček“, který probíhá
každou středu v Horním Slavkově, Lokti i Krásně a je určen pro děti ve věku 1,5 – 4 roky.
Prosinec 2019 bude nabídkou tradičních kulturních akcí Základní umělecké školy – žáci
a učitelé ZUŠ se účastní zahájení adventů v Lokti a Krásně, v Galerii ZUŠ Loket proběhne
tradiční výstava výtvarného oboru, koncertní sál Pluhova domu rozezní samozřejmě žáci
hudebního oboru ZUŠ, chybět nebudou Roháči na Pluháči tentokrát s kytaristou Štěpánem
Rakem, Rybova mše vánoční, ale také 2. ročník Večera významných osobností města Horní
Slavkov „Pecha kucha“. V rámci tohoto večera je připraveno pro návštěvníky jedno velké
překvapení. V neposlední řadě je potřeba zmínit také již tradiční akci „Vánoce v Pluhově ulici“,
která nabízí velmi pěkný kulturní program v historické části města Horní Slavkov.
Rok 2019 se blíží ke svému konci, věřím, že byl pro Vás všechny úspěšný, klidný, bez zbytečných problémů. Za celý kolektiv zaměstnanců Základní umělecké školy přeji do roku 2020
především zdraví a dobré lidi okolo sebe. Těším se na setkání s Vámi při vánočních kulturních akcích ZUŠ.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
V prosinci zveme na tyto akce ZUŠ:
3. 12. 18.30 h. Pecha kucha – večer významných osobností 
5. 12. 18.00 h. Mikulášská nadílka 	
11. 12. 18.00 h. Vánoční koncert ZUŠ 	
12. 12.
18.00 h. Vánoční koncert ZUŠ 	
14. 12. 15.00 h. Vánoce v Pluhově ulici
16. 12. 18.30 h. Roháči na Pluháči a Štěpán Rak
19. 12. 18.00 h. Vánoční koncert tanečního oboru ZUŠ 

Dopoledne se zbraněmi
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno ukázkám „zbraní“. Děti ze sedmého, osmého
a devátého ročníku se seznamovaly s činností spolku Airsoft. Jeho členové se věnují
bojovým hrám s replikami skutečných ručních zbraní (pušky, pistole, samopaly, kulomety). A nejenom výzbroj, ale také výstroj
byla zajímavá. Pořadem provázela Šárka
Valentová, žákyně 9.A, která se své moderátorské role zhostila bravurně. Ke zdárnosti celé akce přispěl vrchovatou měrou pan
Roman Mosch a role figurantky připadla na
Kateřinu Moschovou. Vrcholem celé akce
bylo to, že si děti mohly vyzkoušet výstroj
a zastřílet si ze zbraní gumovými projektily
do terčů z dek. Děti si také prohlédly fotografie z různých akcí skupiny. Airsoft hledá
i nové členy do svého spolku. Spojení bojových umění s pobytem v přírodě jistě naláká
mnoho nových zájemců.
Mgr. Věnceslava Svobodová

Exkurze

Pluhův dům, velký sál
Pluhův dům
klášter Sokolov
Pluhův dům, velký sál
historická část HS
Pluhův dům, velký sál
MěKS Horní Slavkov

ZŠ Školní: Ozoboti ve škole
Díky pokračování v projektu Podporujeme
inkluzi II, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_0
63/0008733, získali účastníci klubu Hrátky
s logikou II novou pomůcku pro své aktivity
- Ozoboty.
Ozobot je malý robot, kterého lze programovat pomocí barevných kombinací
a připravovat mu tak různé cesty, překážky
a další úkoly. Na přípravu cesty mohou
žáci využít speciální fixy nebo puzzle s již
vyznačenými barevnými kódy. Pomocí nich
určují např. zda ozobot zrychlí, zpomalí,
otočí se nebo projede cestu cik-cak, zabliká
či využije časovač. Ozobot má více než 60
kódů, které lze různě kombinovat. Žáci se
tak učí nejen základům programování, ale
i řešení nových situací a logickým úvahám.
Díky programování nahlédli i do základů
statistiky, pravděpodobností nebo zákonu
velkých čísel. A to vše dobrovolně a po
vyučování :)
Mgr. Magdalena Čavojská
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Jednu středu v říjnu se třída 9.A zúčastnila exkurze do hornického muzea v Krásně.
Děti se seznámily s různorodostí minerálů
a hornin, které se v minulosti těžily v Horním Slavkově a jeho okolí. Obdivovaly
důlní stroje, zařízení a dopravní prostředky, které se při těžbě používaly. Prohlédly
si repliku středověkého dolu na cínovou
rudu a stříbro a jeho obrovský model, který sestavil modelář v Sokolově v bytě 1+1.
Podívaly se také do ošetřovny, šatny a velínu. Svezly se malým důlním vláčkem. Do
Horního Slavkova šly pěšky. U KMK Granitu sbíraly nerosty a horniny, které jsou typické pro náš region. V lese našly spoustu hub (kromě lišejníků a mechů). Druhý
den měla třída houbové řízky. Ochutnali
i pracovníci školy. Nikdo se neotrávil, vyučování mohlo druhý den pokračovat bez
problémů. Žáci napsali o exkurzi krátký
referát.
Mgr. Věnceslava Svobodová

Předvánoční čas v MŠ U sluníčka
Než se nadějeme, přijdou Vánoce, pro nás děti ty nejkrásnější svátky
v roce. Doma zavoní cukroví, všechna okna se rozzáří, v pokoji bude
stát ozdobený stromeček a my budeme netrpělivě očekávat příchod
Ježíška. A hlavně budeme spolu s těmi, které máme na světě nejraději, se svojí rodinou. Ale ještě než se dočkáme, nás toho mnoho
čeká.
STALO SE
9. 11. 2019 jsme zatančily na Svatomartinských trzích.
23. 11. 2019 jsme zazpívaly a zatančily pro seniory ze svazu postižených civilizačními chorobami v kulturním domě.
28. 11. 2019 jsme zdobily se SRPMŠ (sdružením rodičů a přátel mateřské školy) ve školce voňavé perníčky.
30. 11. 2019 jsme rozsvítily my, starší děti ze „Sluníčkové“ školky
společně s kamarády z Duhové kuličky jako andělé vánoční stromeček na náměstí.
ČEKÁ NÁS
9. a 10. 12. 2019 potěšíme malým vánočním vystoupením babičky
a dědečky v domech s pečovatelskou službou.
11. 12. 2019 v 18:00 hodin již tradičně na náměstí zazpíváme společně se všemi příchozími vánoční koledy na akci „Česko zpívá koledy,“
tak určitě přijďte také.
14.12. 2019 bude naše sdružení rodičů a přátel naší MŠ na vánočních trzích u ZUŠ prodávat za dobrovolný příspěvek výrobky nás dětí,
na kterých již pilně pracujeme.

17. a 18.12. 2019 nás čekají ve školce vánoční besídky pro naše nejbližší.
Vidíte sami, že neleníme a snažíme se potěšit co nejvíce lidí v našem
krásném městě.
Děti z MŠ U Sluníčka

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
• Zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím
(např. doprovodvelkého,
k lékaři, na MěÚ…).
a údržba
domácnosti,
pomoc
při zajištění
např.
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
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Loučení s podzimem

Martin jede, zimu veze! Ve školce jsme si povídali o svatém Martinovi. Zpívali jsme písně o bílém koni. Četli jsme pověsti o dobrosrdečného vojákovi. Vysvětlili jsme si význam pranostik a seznámili
se se zvyklostmi spjatými se svátkem svatého Martina. Obohatili
jsme Martinské trhy v našem městě tanečním vystoupením. Ve
školce jsme pekli svatomartinské rohlíky a uspořádali hostinu jako
na Martinském posvícení. Abychom věděli jak taková pravá hostina
vypadá, navštívili jsme restauraci Rebel, kde nám pan Jiří Červenka
ukázal jak se správně prostírá stůl, k čemu jsou různé sklenice, šálky
a hrnky, jak se nosí talíře a jak se obsluhují hosté. Také již víme, jak
se správně v restauraci chovat. Děkujeme zaměstnancům restaurace, zvláště panu Červenkovi.
Martin nám přinesl první sníh. Slunce ztrácí svou sílu. Pestrobarevný podzim se mění v bílou ranní mlhu. Mraky se sklánějí k obzoru,
noci se prodlužují a dny se krátí.
Nyní nastává čas očekávání, těšení se, období koncertů, přátelských
a rodinných setkávání, čas vonící po cukroví: čas adventní. Aby nám
pěkně plynul připravujeme Vánoční dílny s rodiči, besídky pro rodinné příslušníky, vystoupení pro seniory, vyrábíme přáníčka a dárky,
posloucháme a zpíváme koledy. Společně pečeme cukroví, čteme
pohádky a těšíme se na Vánoce.
Všem lidem dobré vůle přejeme šťastné a pokojné Vánoční svátky.

DDM
Krásný adventní čas všem našim příznivcům. Úvodem našeho příspěvku vám musíme sdělit velmi příjemnou a potěšující zprávu, a to
takovou, že ve sbírce Nadačního fondu českého rozhlasu SVĚTLUŠKA jsme za naše město vybrali krásných 14 647 Kč. Za to patří velký
dík nejen našim milým dobrovolníkům, ale rovněž vám všem, kteří
jste se do této sbírky aktivně zapojili a přispěli tak nemalou částkou.
DĚKUJEME!
V měsíci listopadu proběhla jedna z našich velmi oblíbených akcí.
„Halloweenské“ přespávání, děti byly podle reakcí spokojené a to
nás velmi těší. Už nyní víme, že na Vánoční prázdniny chystáme obdobnou akci, tak nezapomeňte sledovat náš FB a webové stránky,
ať o nic důležitého nepřijdete.
Dne 9. 11. 2019 se účastníci ZK Roztleskávačky a latina a ZK Shuffle dance zúčastnili „Svatomartinských trhů“ pořádaných MKS Horní Slavkov a 30. 11. 2019 se účastníci ZK Roztleskávačky a latina,
ZK Shuffle dance a ZK Mažoretky mini zúčastnili akce „Rozsvícení vánočního stromku“ rovněž pořádaných MKS Horní Slavkov. Za
příležitost se „předvést“ děkujeme ředitelce MKS Horní Slavkov
Mgr. Soně Kvasničkové a dětem děkujeme za krásnou prezentaci
naší organizace.
V prosinci se těšíme na účast na akci „Česko zpívá koledy“, která se
koná 11. 12. 2019 od 18:00 hodin, a na kterou jste všichni srdečně
zváni. Přijďte si společně s námi zazpívat a navodit tak příjemnou
adventní atmosféru, ať nám čekání na nejkrásnější svátky v roce příjemně ubíhá.
Za DDM ved. pedagog volného času Bc. Martina Dandová DiS.

Děti a zaměstnanci mateřské školy, Sportovní 713
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V listopadu již proběhla první soutěž o Putovní Pohár vítězů ŠD.
Tentokrát jsme vyhlásili téma ,,Výrobek z listí“. Žáci na každém oddělení vytvořili výrobek podle vlastní fantazie. Žáci 1.oddělení vyrobili podzimní krajinu, 2. oddělení sovu, 3. oddělení domeček a 4. oddělení ptačí budky. Pohár si odneslo 1. oddělení, druhé místo získalo
3. oddělení , třetí místo obsadili žáci 2. oddělení a na čtvrtém místě
se umístilo 4. oddělení. Příští soutěž nás čeká v lednu a to znalostní.
Školní družina se letos zúčastnila vystoupení na „Svatomartinských
trzích“ a účast jsme přislíbili i na dalších akcích „Rozsvícení Vánočního stromku“, „Česko zpívá koledy“ a vystoupení v DPS.
Za školní družinu vedoucí vychovatelka Marie Ciperová
Blíží se čas Vánoc, přeji všem, ať jsou Vaše svátky co nejvíce provoněny klidem a dobrou pohodou. Do nového roku přeji vše nejlepší,
především pevné zdraví a spoustu důvodů k radosti !
Martina Malečíková
Fb: Ddm Horní Slavkov
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web: www.ddmhornislavkov.cz

Slavkovskému karate se na světových šampionátech opět dařilo
Ve dnech od 11.-13. 10. 2019 proběhlo v Karlových Varech Mistrovství
světa SKDUN Shotokan karate 2019. Byl to v pořadí již 27. ročník
této prestižní akce a sportovce z mnoha zemí světa hostila moderní
multifunkční hala KV-Areny. Všichni čeští závodníci to tedy měli
do místa konání šampionátu tentokrát opravdu blízko. Karatisté
z Champions teamu reprezentovali Českou republiku i své město pod
hlavičkou České asociace Okinavského karate a kobuda. Slavkovské
karatistky bojovaly udatně jako lvi, které mají tu čest nosit ve znaku
na hrudi při všech mezinárodních turnajích. V obrovské světové
konkurenci dopadla medailová nadílka pro naše děvčata takto:
Mistryně světa:
Kerbelová Barbora
1.místo kumite team kadetky 12-15 let
Pokorná Eliška
1.místo Ippon shobu kumite individual mini kadetky 12-13 let, -50 kg
1.místo kumite team kadetky 12-15 let
Štecová Kateřina
1.místo Ippon shobu kumite individual mini kadetky 12-13 let, +50 kg
1.místo kumite team kadetky 12-15 let
1.místo Sanbon shobu kumite individual mini kadetky 12-13 let, +50 kg
Vicemistryně světa:
Budajová Michaela
2. místo kumite team Ippon Shobu
Pokorná Eliška
2.místo kata individual mini kadetky 12-13 let
2.místo Sanbon shobu kumite individual mini kadetky 12-13 let, -50 kg
2. vicemistryně světa:
Budajová Michaela
3.místo kumite individual, +58 kg sanbon
Soukopová Natálie
3.místo Ippon shobu kumite individual mini kadetky 12-13 let, -50 kg

POZVÁNKA NA 37. ROČNÍK
VÁNOČNÍHO TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ

BERNARD‘S CUP

Ve stejném měsíci, konkrétně od 24.-27.10. se konalo Mistrovství Evropy WUKF v Odense v Dánsku. Z celkového počtu 48 zúčastněných
federací dosáhla CAOKK na neskutečné 4. místo (celkem 46 medailí),
což je obrovským historickým úspěchem.
Za Champions team:
Kerbelová Barbora
2. kumite team kadetky sanbon
3.kumite individual kadetky open
3. kumite individual kadetky, -55 kg
Pokorná Eliška
1.- kumite team rotace minikadetky
2.- kata team minikadetky
3.-kumite individual minikadetky, -50 kg
Soukopová Natálie
2.kumite team rotace 12 let
2.kumite individual, +155 cm
Štecová Kateřina
1.kumite team rotace minikadetky
1. kumite individual minikadetky, -60 kg
2.- kata team minikadetky
Za SKP Unitop Shodokan-Březová:
Hřib Matěj
3. kata minikadeti Goju-ryu
Gratulujeme všem medailistům. Děkujeme za reprezentaci i těm sportovcům, kterým medaile třeba jen velmi těsně unikla. Již pouhá účast
na obou šampionátech byla bezesporu velkým zážitkem.
Votrubec Jindřich, ZK Karate, Champions team

Začátek: 9:00 hodin (prezentace 8:45)
V průběhu turnaje zajištěno pohoštění
(párek, limo, pivo, káva, čaj…)

Termín konání: 25. prosinec 2019

Startovné na člena družstva: 100 Kč
Maximální počet členů družstva: 5
Sponzoři: Maso – uzeniny Kosmák, Žaludko Gustav

Možno přihlásit na tel. čísle 603446393
do 18. 12. 2019

Pozvané teamy: Janeček, Bernard, Kuchta, Rakeťáci,
Kubík- truhlárna, Tojejedno, Beverly, Shooters, World stars team

Školství | Sport
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Kronika města
z let 1914 - 1917
1917
10. ledna se konaly další odvody mužů.
8. ledna byly sundány zvony z Kostela sv.
Anny a 2 malé zvonky z arciděkanského
kostela. Sundané zvony byly použity na výrobu munice.
Ve dnech 30. a 31. ledna jakož i 1. února rukovaly další ročníky mužů do „Landsturmu“.
22. února se konaly odvody 18 letých.
V měsících lednu, únoru a březnu byly nepřetržité kruté mrazy. Situace byla obzvlášť
těžká, neboť byl nedostatek uhlí. Zima trvala
až do konce dubna.
V průběhu ledna se konalo „ Hřebíkování
válečného štítu č. 73“. Výnos z této akce byl
určen vdovám a sirotkům po vojácích 73.
egerlandského regimentu císařského vojska. Starostovský úřad přidal k výnosu této
sbírky 100 korun. *(Radnice pořídila dřevěný
štít, do kterého se zatloukaly hřeby. Hřeb do
dřevěného štítu mohl zatlouci člověk, který
přispěl do sbírky. Hřeby byly různých velikostí a z různého materiálu. Některé byly
železné a člověk, který do sbírky přispěl větší
částkou, mohl zatlouci hřeb velký nebo mosazný. Na větších nebo mosazných hřebech
mohlo být vyryto jméno dárce. Dřevěný válečný štít byl pověšen na zeď radnice).
V únoru, březnu, květnu a červnu se konaly
další odvody mužů.
V období od 21. června do 15. července
se konal soupis osázených zemědělských
ploch. Soupis provedli učitelé obou městských škol.
2. a 3. července uspořádal ředitel školy Hahn
„Kapesníkový den“ – sbírku malých kousků
šatstva nebo malých finančních darů. Žákyně dívčí školy vybraly 32 K 47 hal.
1. března 1917 byla v jedné z volných tříd
dívčí školy otevřena „válečná kuchyně“. Tato
kuchyně měla pomoci široké vrstvě obyvatelstva v době velkého nedostatku potravin.
Za 50 hal bylo každodenně vydáváno jedno
teplé jídlo k obědu, které se skládalo z masa
a zeleniny. Toto levné jídlo využívali i ti, co
nedostatkem netrpěli.
Dne 16. června zemřel v Chebu generalmajor Franz Hoppner, který byl 17. června zde
v Horním Slavkově pohřben. Byl to úctyhod-
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ný muž a svojí lásku k rodnému městu projevil i ve své poslední vůli. Městu odkázal 20
000 K pro veřejné účely. Tato částka byla ve
směnkách válečných půjček.
Od května do srpna byla nepřetržitá horka, což mělo za důsledek špatnou sklizeň
a opětné zdražovaní potravin.
Na štědrý večer shořel „Červený dvůr“. Jednalo se o starodávné stavení, které podlehlo
plamenům. Posledním majitelem byl Johan
Müller (krejčí a velice hašteřivý člověk, který
vyhledával spory a hádky).
15. prosince zemřel Johann Bäcker. Byl
dlouholetým členem obecního zastupitelstva a pilným členem sociálnědemokratické
organizace.
V posledních dnech října se konala sbírka
oděvů na pomoc vojákům na frontě.
1. a 2. listopadu se konala akce „Den válečných hrobů“. Akci zorganizoval ředitel Hahn
za účasti 18 dívek z dívčí školy. Bylo vybráno
345 K 84 a částka měla posloužit na důstojnou úpravu válečných pomníků.
29. listopadu byly sundány 3 velké zvony
z městské zvonice. Zvony byly určeny na výrobu munice.
Na zasedání zastupitelstva dne 9. listopadu bylo z důvodu všeobecného zdražení
rozhodnuto o zvýšení platu zaměstnanců
města a o navýšení příspěvku na bydlení pro
ředitele dívčí školy.
Od Okresního hejtmanství v Lokti byl pro starostovský úřad odkoupen první psací stroj.
Dnes jste dočetli poslední, dosud z kroniky
nepřeložený, rok 1917. V loňském roce tomu
bylo sto let, kdy se začala psát nová historie
Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů a Rusínů
- vzniklo Československo. Při té příležitosti
jsme poprvé přeložili německy psanou kroniku města z období let 1918 - 1945. A protože
překlad měl mezi vámi úspěch, rozšířili jsme
jej i o období let 1868 - 1917. Kronika odhalila
mnohé ze života města a jeho občanů, kteří
nám po sobě zanechali právě jen onu kroniku. Překlad kroniky budeme zpracovávat do
knižní podoby, její výtisky budou dostupné v
knihovně.
V příštím vydání zahájíme novou rubriku rozhovorů s různými osobnostmi města.

Hrátky s LOGIKOU
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
V roce 2019 se soutěže zúčastnilo
(e-mailem odpovědělo alespoň v jednom kole) 80 soutěžících. Další lidi řešili
otázky doma nebo ve škole při hodinách
matematiky. Jsem rád, že Vás logické
úlohy baví a řešíte je. I díky této aktivitě
postoupili 2 žáci Základní školy Horní
Slavkov ve Školní ulici do krajského
kola Logické olympiády, kde rozhodně
nezklamali. Logickou olympiádu pořádá
Mensa ČR a dobrovolně se do ní zapojilo
více než 71 000 žáků a studentů.
V soutěži vyhráli:
1. místo:
Jan Říha
2. – 3. místo:
Hana Partynglová
Vít Hadravský
Děkuji všem za účast, přeji krásné prožití
vánočních svátků a těším se na odpovědi v příštím roce.
Ing. Petr Čavojský
místopředseda Mensy ČR
Na dobu vánočních svátků jsem připravil
jednu nesoutěžní úlohu.

₋
₋
₋
₊
₊

₊ ₌ 14
₌
₋ ₌
₌ 9
₌

Historie

Svatomartinské slavnosti 9. 11. 2019

Svatomartinské slavnosti zahájily „Mažoretky“ z DDM

Spolek Ambrenau se postaral o zajímanou
podívanou. Předvedli ukázku historických
tanců, se zájemci se fotili a plně se zapojili do odpoledního programu slavností.

Sv. Martin na bílém koni dorazil a jako vždy provedl lampionový průvod setmělým městem.

Členové kapely Petr nebo Pavel bojovali s nepříznivým počasím a lezavou zimou jak
jinak než hudbou a byli vážně skvělí.
Kultura

Nesmělo chybět ani dětmi oblíbené malování na obličej.

Volné chvíle vyplňoval zvuk flašinetu
a písně v podání flašinetářky Evy Haufové.
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Strašidelná stezka
V pátek 1. 11. 2019 se v setmělém lesoparku pohybovala podivná
stvoření. Kdo tam byl, možná se i trochu bál. Otravná bílá paní značně brzdila natěšené děti a jejich rodiče. Dostala za úkol, roztrhat dav
na menší skupinky. Jednak proto, aby děti měly větší zážitek a také
proto, že i strašidla si svůj den chtěla užít. Mrholilo a byla zima, ale
co. Kdo si počká, ten se dočká. A taky že ano. Poslední návštěvník
byl vpuštěn za strašidly před 19. hodinou. A líbilo se! Děkujeme za
kladné ohlasy, které nás velmi těší a díky kterým víme, že naše práce
má smysl. Děkujeme také nadšencům, kteří nám přišli se strašením
pomoci, protože bez nich by byla stezka asi poloviční. Těšíme se na
Vás zase příště!
Ředitelka MKS

Poděkování na přípravě akce patří:

Karlovi a Karlovi Soukupům za zvučení a pódium, dále všem vystupujícím: mateřským školám, DDM a Školní družině, Žongléros
Ansámblu, kapele Petr nebo Pavel, spolku Ambrenau, Evě Haufové
za písničky a hru na flašinet.
Poděkování patří také Šárce Valentové a Báře za dětské dílny, Ekofarmě Arnika za koně a sv. Martina, Jirkovi Němcovi za moderování, Josefovi Šimečkovi za fotografování, Technickým službám
a zaměstnancům MKS za přípravu akce a slavkovským hasičům
a policii za zajištění bezpečného průchodu lampionového průvodu.

S youtuberkou proti šikaně
7. listopadu se v naší knihovně uskutečnilo předpremiérové promítání filmu o šikaně K.R.I.S.T.Y.N.A., který uvedla sama scénáristka
a režisérka v jedné osobě Kristýna Kuttová. Svým filmem otevřela
ožehavé téma pro mnohé posluchače a následně s nimi debatovala
o jejich problémech. Měla pro ně připravené i dotazníky, nad kterými
ve skupinách pracovali kamarádi i úplně cizí děti např. z Karlových
Varů a okolí. Děti se se svou oblíbenou youtuberkou následně fotily
a autogramiáda nebrala konce. Trička, batohy, obaly od mobilních
telefonů, ale i části těl pak zdobilo jméno TYNAKU.
Děkujeme Týně za skvělou akci, jejím spoluhercům za příjemné jednání při natáčení v prostorách knihovny a také 60ti!!! návštěvníkům,
kteří na besedu přišli! Těšíme se na další spolupráci :-)
Knihovna MKS
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Taneční sál MKS Horní Slavkov

noc

TOTO
ZUŠ
HORNÍ
SLAVKOV
ZUŠ
HORNÍ
SLAVKOV
A LOKET
A LOKET
Hrají: TIMBRE MUSIC
GENNY
CIATTI
GENNY
CIATTI
TO ZUŠ HORNÍ SLAVKOV
ŽIVÉ
SOCHY,
TOMBOLA
ŽIVÉ
SOCHY,
TOMBOLA
A LOKET
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ
SLAVKOV
SUPERTOMBOLA
SUPERTOMBOLA
GENNY CIATTI
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
ŽIVÉ SOCHY, TOMBOLA
SUPERTOMBOLA

18.

Reprezentační
ples města

Benátská
noc
18. ledna 2020
od 20:00 hodin

Taneční sál MKS Horní Slavkov

Hrají: TIMBRE MUSIC
TO ZUŠ HORNÍ SLAVKOV
A LOKET
GENNY CIATTI
ŽIVÉ SOCHY, TOMBOLA
SUPERTOMBOLA

vstupné:
280,Kč Kč
vstupné:
280,-

Předprodej
od 16. 12.
v kavárně
MKS. MKS.
Předprodej
od 2019
16. 12.
2019 v kavárně

UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ:

www.mkshs.cz
www.mkshs.cz fb.me/mkshs.cz
fb.me/mkshs.cz

vstupné: 280,- Kč

od
16.
12. 2019
v kavárně
V průběhu
akce bude
probíhat
fotografování.
Fotografie
mohou být
zveřejněny
na webových
stránkách,
facebooku
či MKS.
otisknuty
ve Slavkovském
zpravodaji.
V průběhu
akce
bude probíhat
fotografování.
Fotografie
mohou
býtPředprodej
zveřejněny
na webových
stránkách,
facebooku
či otisknuty
ve Slavkovském
zpravodaji.

www.mkshs.cz

fb.me/mkshs.cz

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu akce bude probíhat fotografování. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách, facebooku či otisknuty ve Slavkovském zpravodaji.

vstupné: 280,- Kč
Předprodej od 16. 12. 2019 v kavárně MKS.

www.mkshs.cz

fb.me/mkshs.cz

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu akce bude probíhat fotografování. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách, facebooku či otisknuty ve Slavkovském zpravodaji.

Kultura
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KINO
13. 12. 2019

ROCKETMAN
Film Velká Británie, USA, 2019, 121 min
Životopisný / Drama / Hudební / Muzikál
Scénář: Dexter Fletcher
Režie: Lee Hall
Hrají: T. Egerton, R. Madden, B. D. Howard,
J. Bell, S. Mackintosh, aj.
19:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky v předprodeji od 9. 12. 2019.

18. 12. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR JIRÁSEK NEJDEK
– DVEŘE
19:00 Divadelní sál
Zindulkova hra diváka přivádí do prostoru
jakési čekárny, v níž se před pootevřenými
dveřmi náhodně sejde několik žen a mužů.
Z jejich rozhovorů je divák postupně
seznamován s jejich životními příběhy,
radostmi i bolestmi.
Hrají: K. Hlávka, K. Uzel, V. Kalistová, J.
Macháčková, P. Minařík, Z. Kyselová, J.
Rejcha, R. Malá
Scéna, režie: Karel Uzel
Vstupné: 90,- Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE

KNIHOVNA
16. 12. 2019

BATOLATA V KNIHOVNĚ
10:00 Knihovna
Další setkání rodičů s batolaty v knihovně
na téma „Těšíme se na Vánoce“.
Zdarma

20. 12. 2019

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
9:00 – 18:00 knihovna
Vánočně naladěná knihovna po celý den.
Přijďte na vánoční čaj, svařák, vezměte
s sebou cukroví a zastavte se s námi
v předvánočním shonu. Rozbalte s námi
knižní dárky pro knihovnu, přijďte si vyrobit
malé vánoční dekorace. Budeme si společně číst o Vánocích, tradicích a zvycích.

MUZEUM

11. 12. 2019

18. 11. 2019 – 15. 3. 2020

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18:00 Náměstí
Přijďte podpořit celorepublikovou akci
regionálního Deníku. Texty koled budou
rozdávány na místě.

VÝSTAVA POKLADNIČEK
SO + NE 8:00 – 16:00
Výstava pokladniček od 20. let minulého
století po současnost. Majitelkou sbírky je
paní Jiřina Siváková. Výstavu je možné navštívit i mimo stanovenou otevírací dobu
a to po předchozí domluvě na tel. 723 310
398 nebo 773 688 368.

12. 12. 2019

POSEZENÍ S HARMONIKOU
15:00 Kavárna
Pravidelná akce ZO SPCCH. Přijďte si
zazpívat a zatančit. Zdarma

14. 12. 2019

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V PLUHOVĚ ULICI
14:00 Pluhova ulice
Muzeum a budova ZUŠ plná aktivit po celé
odpoledne.
Vánoční zvyky a tradice, Viktor Braunreiter,
Pepa Štross + syn, D a D kvintet (České vá-

28. 12. 2019

DISKOTÉKA
20:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné: 50,- Kč
Předprodej vstupenek v kavárně MKS od
16. 12. 2019.

1. 1. 2020

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
18:00 Náměstí

POZOR
Změna otevírací doby MKS mezi svátky:
Knihovna
23. – 31. 12. 2019 Uzavřena

noční koledy), Eva Haufová - flašinetářka,
pěvecká třída D. Kaplana, pěvecký sbor La
Dolce Vita Sokolov, dále tradičně výtvarné workshopy, vánoční polévka, vánoční
jarmark.
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Kavárna
23. – 26. 12. 2019 Zavřeno
27. 12. 2019 9:00 – 12:30 13:00 – 21:00
28. 12. 2019 20:00 – 2:00 Diskotéka
29. 12. 2019 Zavřeno
30. 12. 2019 13:00 – 20:00
31. 12. 2019 9:00 – 11:00
1. 1. 2020 17:00 – 20:00
Muzeum
28. – 29. 12. 2019 Zavřeno
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

INZERUJTE

- zasklívání

VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI

- 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

t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

Veselé Vánoce

www.hornislavkov.cz

