Město Horní Slavkov

Město
má novou
tvář
/ Každoroční
slavnosti
města
již na
spadnuti
Doprava
v ul. Nové
Město
/ Měření rychlosti
ve městě
/ Pokračuje
překlad
kroniky

9 04
2018
2019

Slavkovský
zpravodaj

Měsíčník města Horní Slavkov
Slavkovský zpravodaj
04 / 2019

2

–– Slovo starosty

3-6

–– U nás ve městě

7-8

–– Školství

9

–– Sport

10

–– Kronika města

12

–– Kulturní kalendář

13

–– Důležité kontakty

Vydalo Město Horní Slavkov
Vyšlo 2. dubna 2019, ročník IX, číslo 4
Náklad 2 700 ks, zdarma
Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
Odpovědný redaktor: Jana Wiedová
e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Redakční rada: Alexandr Terek, Mgr. Bc. Martin Stark,
Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Soňa Kvasničková, Mgr. Eva Heppnerová
Za správnost článku včetně gramatiky zodpovídá autor.
Grafika a tisk: MEDIA a.s., t: 739 544 446, e: kalabova@mediaas.cz
Uzávěrka příštího čísla: 10. 4. 2019, uzávěrka inzerce 12. 4. 2019
Registrováno referátem kultury OÚ v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589
Není-li uvedeno jinak jsou použité fotografie dílem autora článku nebo
města Horní Slavkov.

www.hornislavkov.cz

Slovo starosty

Vítám vás u našeho zpravodaje a nad mým sloupkem slova starosty.
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o hospodaření města v loňském roce včetně úvěrové angažovanosti. Připomenu, že jsme hospodařili s přebytkem ve výši 48,382 mil. Kč a z něho rozhodlo zastupitelstvo města zapojit do investic v letošním roce částku 25 mil. Kč. A kam
je vlastně vložíme? To není těžká otázka, zlepšovat je toho hodně. Nejtěžší je rozhodnout, co teď a co později.  Pro letošní rok je naplánována
největší investice do parkovacích ploch v ul. Školní a Poštovní. Na tu je
vyčleněna částka 7,8 mil. Kč.  Stavba je již v běhu a vy můžete každý
den vidět, jak se ulice mění. Bude ještě potřeba času a trpělivosti než
stav bude odpovídat finální podobě.
Druhou nejvýznamnější investicí je rekonstrukce domu čp. 653 (u fontány). Ta je kryta dotací nicméně bez spoluúčasti ve výši 7 mil. Kč se
to neobejde. Budova se změní v Dům služeb a novou proměnou projde
i přilehlý park. Práce by měli začít v červenci. Pokračujeme také v modernizaci sociálních zařízení v Základní škole v Nádražní ulici - letos za
2,1 mil. Kč.
Modernizací projdou odborné učebny Základní školy ve Školní ulici a to
za cca 1,7 mil. Kč. Ve Kfelích dojde k opravě hráze jako podmínky pro
opravu povrchu komunikace Karlovarským krajem. Oprava vyjde na
1,8 mil. Kč.
Nezapomíná se ani na tepelné hospodářství, do něj budeme investovat
2 mil. Kč, z toho 800 tis. Kč je určeno pro projektovou dokumentaci na
modernizaci teplokanálu v Poštovní ulici. Částka 1 mil. Kč je určena pro
přípravu projektových dokumentací, abychom byli připraveni na provádění investic včetně možností získání dotací v dalších letech.  
Aktivně se pracuje na projektu energeticky úsporná opatření na objektech v majetku města (EPC), je do něj zapojena např. budova radnice.
Projekt je financován z úspor v následujících deseti letech. Realizace by
mohla začít v 2. polovině roku.
A nezapomínáme na památky. Sanací statických poruch projde ohradní
zeď kostela sv. Jiří za cca 1 mil. Kč v 2. polovině roku. Opravena bude
také opěrná zeď mezi ul. Kostelní a Přilehlou. Je naplánováno restaurování zádušní svítilny, kamenných náhrobníků a kamenných prvků v kostele sv. Jiří. Restaurováním projde i socha sv. Floriána na nám. Republiky. V plánu je také demolice objektu č. p. 247 - 249 v Dolních Příkopech.
Zde je odhad nákladů ve výši 8,5 mil Kč. Rádi bychom zrekonstruovali
veřejné osvětlení v ulici Horní Příkopy a Sportovní a ulici Hasičskou. Na
uvedené jsme požádali o dotaci, jak budeme úspěšní, se ukáže v průběhu roku.
Město trpí akutním nedostatkem pozemků pro výstavbu rodinných
domů. Možnost vybudování sedmi zasíťovaných pozemků se nabízí
v ul. Nad Výtopnou. Náklady jsou odhadovány ve výši 1,8 mil. Kč a i zde
zkoušíme získat dotaci.
Není to vše, co připravujeme, ale takový výřez toho nejzásadnějšího, co
se bude ve městě dít. Snažíme se investice rozložit do všech částí města, do všech jeho potřeb a potřeb občanů. Někoho jsem možná zklamal,
někoho snad potěšil.  Věřím, že ač se na něco letos nedostane, dostane
se na to v následujícím roce. Přejme si, aby ekonomika země byla tak
výkonná, jako je tomu teď. To skýtá naději, že rozpočet bude finančně
silnější a dovolí nám rozvíjet město minimálně ve stejném rozsahu.
Přeji vám hezké jarní dny
Váš starosta Alexandr Terek

Výstavba parkovacích ploch
v ulici Školní a Poštovní
Dne  1. 11. 2018 zahájilo město výstavbu parkovacích ploch a úpravu veřejných prostranství v horní části ul. Poštovní a Školní.
Tato modernizace je druhou realizační etapou projektu regenerace
sídliště. Stavební práce nyní probíhají  v celé délce ulice Školní, která
bude po dobu následujících 3 měsíců zcela uzavřena pro dopravu.
Průjezd je možný pouze vozidlům IZS a zásobování školní jídelny.  
V letošním roce bude provedena výstavba šikmých parkovacích
ploch ve Školní ulici, navazovat pak bude nový asfaltový kryt v celé
ulici, současně bude otevřena stavba plochy před objektem č.p. 664,
v průběhu jara a léta pak navážeme zbylými 2 plochami před č.p.
665 a 666, s parkovišti provedeme i sadové úpravy a osazení nového mobiliáře. Veřejné osvětlení novými LED svítidly, sníží světelný
smog mezi domy. V souvislosti s jeho výstavbou pak mohou být
postupně nefunkční některé navazující okruhy veřejného osvětlení
v ul. Školní a v ul. Poštovní.
Žádáme občany o pochopení nutnosti uzavírky, upozorňujeme na
nutné respektování dopravního značení a pokynů pracovníků zhotovitele stavby, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průchodu po
chodníku v ulici Školní a nevstupujte do prostoru staveniště.
MěÚ HS
FOTO: Lucie Žippaiová, Sokolovský deník

Doprava v ulici Nové Město
Není ve městě ulice tak negativně zatížené dopravou, jako je tato.
Od počátku devadesátých let doprava výrazně zhoustla a negativní
vlivy se v ulici projevují velmi výrazně. Již před dvaceti lety se vedení
města zabývalo otázkou, jak situaci řešit. Vznikla studie, která navrhla tuto ulici zjednosměrnit a na straně, kde není dnes chodník, jej
vybudovat. Druhá část silnice byla situována do prostoru za potok
- před vjezdem do města přemostěním do ulice Dolní Příkopy. V prostoru dnešní autobusové zastávky měla vyústit do stávajícího stavu
komunikace.  K realizaci nedošlo. Před cca deseti lety byla ze strany
města vyvinuta snaha o vyřešení dopravy v této ulici. Vlastník komunikace však toto neměl v prioritách. V průběhu předchozích let jsme
vyvíjeli snahu o hledání řešení pro tuto ulici. Všichni víme, nejen jaká
doprava tam je, ale také jak ovlivňuje život občanů a jak negativně
ovlivňuje stav domů.
Snaha má odezvu, před měsícem proběhlo první jednání se správcem komunikace, který má zájem navrhnout řešení. Můžeme říci
„hurá, konečně“. Položme si však otázku, kolik řešení se nabízí?!
Žádné řešení nebude to nejlepší. A na rovinu je potřeba říci, že nebudou spokojeni všichni. V danou chvíli připravuje správce komunikace
studii, která navrhne možné řešení. Až bude existovat, představíme
vám jí. Nad nákresem se nám všem bude lépe diskutovat, všichni
uvidíme reálné možnosti i dopady. Více toho zatím nevíme, žádné
dokumenty k ní nejsou a až budeme zase něco více vědět, podělíme
se o to s vámi. Nic netajíme, jen vám teď nemáme co ukázat.
starosta

Měření rychlosti vozidel ve městě
V jednom ze starších zpravodajů jsme vás informovali o snaze města umístit radary do dvou lokalit ve městě - ul. Nové Město a Větrná.  
Mělo se jednat o radary, které měří rychlost řidičů tak, aby záznam
mohl sloužit pro přestupkové řízení. Aby radar jen nestrašil, ale i skutečně pokutoval je potřeba splnit technická, finanční a personální
řešení. Technické řešení není složité, je odzkoušené např. v Sokolově. Náklady včetně softwaru a servisu se pohybují kolem 47 tis. Kč/
měsíc, i to bychom dokázaly ufinancovat. Nastává však jiný problém,
personální. Městský úřad v Sokolově nemá personální kapacitu na
to, aby přestupky dokázal projednat. Bez projednání se ztrácí smysl
i efektivnost vynaložených nákladů.
Existuje řešení, měření rychlosti prováděné příslušníky městské
policie z jiného města. Pokuty by pak byly řešeny přímo na místě.
O zajíždění městské policie do našeho města jsem jednal v loňském
roce v Sokolově. Je to za úplatu, to není problém. Problém je, že tato
městská policie byla a stále je v personálním podstavu. Z tohoto důvodu je to i dnes mimo jejich kapacity.

Poděkování
Poděkování technickým službám města za ochotu a pomoc.
L. Homolková
Chtěla bych tímto poděkovat jménem kynologického klubu městu
Horní Slavkov za poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na celoroční činnost zejména na provoz našeho klubu.
Velice si této podpory vážíme.
Ilona Třasáková
předsedkyně organizace ZKO Horní Slavkov-133

U nás ve městě

starosta

Upozornění pro majitele
rodinných domů!
Jsou stále k dispozici ZDARMA kompostéry. Stačí přijít uzavřít
smlouvu na odbor výstavby a životního prostředí a následně si
kompostér vyzvednout na Technických službách.
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24 hodin čtení

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail:
soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body
ke správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3
otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
3. V prosinci 2019 budou vyhodnoceni tři
nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)

24 hodin čtení pohádek a příběhů 8. - 9. 3. 2019

Doplňte číselnou řadu.

Rekordy!!! Těmi se to během 24 hodin čtení v naší knihovně jen hemžilo! Tak například hned
první rekord padl v počtu dětských účastníků, kteří zůstávali v knihovně přes noc z 8. na 9.
března – bylo jich celkem 16! Dále jsme tu měli nejmladší posluchačku, které bylo pouhých
9 měsíců! Další rekord padl v celkovém počtu minut, kdy četly děti. Bylo jich celkem 791!
Dospěláci přispěli 382 minutami a celkem jsme tedy četli celých 1 173 minuty. Paráda!!! Čtenářům rukama prošla spousta knih a čtyři z nich se přečetly celé. Byly to knihy Soví kouzlo,
Bílý tesák, Jirka Král a O čertech, medvědech a myších. Velké poděkování patří především
rodičům, kteří dobrovolně trávili noc v knihovně a četli dětem, kdykoli je děti nechaly – Monice Malecké  a Alexandru Terekovi. Ostatním děkujeme za velkou pomoc při přípravě akce
i úklidu po ní.
A kdo četl ze všech nejdéle? Z dětí to byla Kamilka Švejnohová, která o jednu minutu překonala Terezku Sekaninovou a z dospěláků potvrdila své loňské prvenství Monika Malecká.
Gratulujeme a těšíme se na další maraton ve čtení příští rok!

1582739 – 5827391 -   ?   - 2739158 –
7391582

Městské kulturní středisko

2. úloha (3 body)
Jaký dopravní prostředek použil Ota při
cestě na výstavu automobilů?
Malý Ota tam okukoval rozbité kovové
auto?
3. úloha (5 bodů)
Vyřešte šifru?

Město Horní Slavkov se zapojuje do celorepublikové akce

III – V – XIV – V – XXII – I – XVIII - XIII
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
Správné odpovědi za měsíc březen:
1. LOGIKA
2. Jan, Standa, Lea, Gábina
3. 555
		

Ukliďme naše město
Přijďte na jarní úklid dne
sraz v 10,00 hod. u Městského úřadu
Předpokládané trvání akce 10 – 13 hod.
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Vlaková stanice Horní Slavkov
-Kounice bude opět v provozu

Slavkovský

Vzpomínka

9

Od 27. 04. 2019 bude opět v provozu vlaková doprava ze stanice
Horní Slavkov – Kounice. V letošním roce jsou vlaky opět navázány
2013Lázna trať č. 149 ve směru Karlovy Vary Dolní nádraží – Mariánské
ně, a budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky až
do 1. září 2019.
Jízdní řád naleznete na recepci MěÚ, webových stránkách města
nebo na webových stránkách Českých drah, odkaz: www.cd.cz   >  
Jízdní řád > Traťové jízdní řády > 149 - Karlovy Vary dolní nádraží Mariánské Lázně, Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice (a zpět).

zpravodaj

Dne 12. dubna tomu bude 5 let, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, taťka, syn, švagr a kamarád Miloš Cerha.
Vzpomeňte prosím s námi.

Za rodinu manželka Gabriela
a dcera Aneta

Smuteční oznámení
Dovolujeme si poděkovat všem přátelům, kamarádům a známým
našeho drahého zesnulého Jiřího Schröcka. Děkujeme za všechny
projevy jejich účasti, v neposlední řadě také jeho kolegům z Věznice
v Horním Slavkově.

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

Zarmoucená rodina

SLAVKOV-KOUNICE
PoHORNÍ
16 letech
od 27. mohli
4. 2019 do 1. 9. 2019
jsme
sePlatí
zase
(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
svézt vlakem
po
Z Horní
Slavkov-Kounice do Krásný Jez
Odjezd
Vlak
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)
opravené železnici
více na 7
09:02

Os 27171

11:00

Os 27173

15:05
17:10
18:01

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (09:17-09:22)
> Karlovy Vary dolní nádraží (09:44)

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (11:15-11:35)
> Karlovy Vary dolní nádraží (11:57)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (15:20-15:26)
Os 27175
> Karlovy Vary dolní nádraží (15:48)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (17:25-17:31)
Os 27177
> Karlovy Vary dolní nádraží (17:53)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (18:16-18:23)
Os 27179/8
> Karlovy Vary dolní nádraží (18:45) – přímý spoj

Příjezd

Vlak

Z Karlovy Vary dolní nádraží
do Horní Slavkov-Kounice

Karlovy Vary (8:06) > Krásný Jez (8:29-8:38)
> Horní Slavkov-Kounice (8:53) – přímý spoj
Karlovy Vary (8:59) > Krásný Jez (9:20-9:27)
9:42 Os 27170
> Horní Slavkov-Kounice (9:42)
Karlovy Vary (10:59) > Krásný Jez (11:20-11:40)
11:55 Os 27172
> Horní Slavkov-Kounice (11:55)
Karlovy Vary (15:03) > Krásný Jez (15:24-15:30)
15:45 Os 21174
> Horní Slavkov-Kounice (15:45)
Karlovy Vary (17:08) > Krásný Jez (17:29-17:35)
17:50 Os 27176
> Horní Slavkov-Kounice (17:50)
Upozorňujeme cestující, že mimo výše uvedených přímých spojů je
nutné kupovat jízdenku pouze: Kounice - Krásný Jez, Krásný Jez
- Kounice, protože při přestupu není jízdenka uznávána jiným dopravcem.
Jízdenka pro spoj: Krásný Jez - Karlovy Vary, Karlovy Vary - Krásný
Jez se kupuje u dopravce obsluhujícím trať ML-KV.
8:53

Os

27166/7

U nás ve městě
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Trauma z domácího násilí
si oběti mnohdy nesou celý život
Zpočátku nenápadné kontroly, dobře
míněné rady, jak se oblékat, líčit, nebo
s kým se přátelit, i toto může být začátek domácího násilí. Agresor mnohdy
využívá různé taktiky, jak svou oběť
postupně ovládat a izolovat od rodiny,
přátel a okolí. Domácí násilí probíhá
velmi často „za zavřenými dveřmi“, kdy
navenek působí rodina úplně běžně
a normálně. K domácímu násilí nedochází pouze mezi partnery, ale oběťmi
jsou stále častěji i senioři a děti. Vždy
je důležitá pomoc, a to nejen od Policie
ČR a ostatních institucí, ale především
od rodiny, přátel, ale třeba i od sousedů
v domě. V tomto případě neplatí, „co
se doma upeče, to se doma sní“, proto
nebuďte lhostejní ke svému okolí a neváhejte pomoci.
O domácí násilí nejde pouze v případě
fyzických útoků, kdy jsou různá zranění
viditelná, ale jde i o psychické, sexuální a ekonomické násilí. Vždy jsou zde
pevně vymezené role oběti a agresora, tyto role se nemění nebo nestřídají.
Oběť, která je takovému násilí vystavena, považuje mnohdy jednání agresora
za normální, často se ostýchá o násilí,
které je na ní pácháno mluvit, nechce
rozbíjet rodinu, zejména pokud jsou
v rodině děti. Myslí si, že si vlastně zaslouží, aby s ní bylo takto zacházeno.

Pokud jste oběť domácího násilí:

• řešte svůj problém
• svěřte se tomu, komu důvěřujete
• pokud jste v ohrožení, volejte ihned
Policii ČR
• kontaktujte intervenční centrum
• pokud máte nějaké důkazy o domácím násilí, (lékařské zprávy, fotky, videa, SMS zprávy) tyto si schovejte
Policie České republiky poskytuje v rozsahu své působnosti pomoc každému. Nemá však pravomoc a možnost
vstupovat do soukromého života a řešit tak konflikty v rodinných vztazích
nebo majetkoprávních vztazích. Dojde-li v rodině k protiprávnímu jednání,
úkolem policie je především chránit
bezpečnost osob, zdraví, majetek a zastavit násilí, které je na daném místě
pácháno. Policie může ihned agresora
z místa vykázat na 10 dní a tuto dobu
poté lze ještě rozhodnutím soudu prodloužit.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pořádá dne 25. 4. 2019 od 9
hodin do 18 hodin k problematice domácího násilí konferenci. Přijďte si do
sálu gymnázia v Chebu (ul. Nerudova
2283/7) poslechnout odborníky, kteří
se této problematice věnují. Vstup je
zdarma, těšíme se na vás.

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.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

KONFERENCE K PROBLEMATICE
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
25. 4. 2019 OD 09:00 HODIN
SÁL GYMNÁZIA CHEB , NERUDOVA 2283/7, CHEB
PŘEDNÁŠET A ODPOVÍDAT NA DOTAZY BUDOU:

DOPOLEDNE doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c
soudní znalec v oboru psychologie
Mgr. Petra Vitoušová
prezidentka Bílého kruhu bezpečí

VSTUP ZDARMA

ODPOLEDNE zástupci Policie ČR, soudu, státního

zastupitelství, OSPODu, intervenčního
centra, poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů a další spolupracující
subjekty

Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost.
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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.

Akademie umění a kultury pokračuje Dům dětí a mládeže
Hurá, jaro je tu a s ním jeho oblíbené svátky, Velikonoce. Na Velikodíky podpoře Nadace Tesco
noční prázdniny, 18. – 19. 4. 2019,  jsme pro Vaše děti nachystali

Na úvod dnešního příspěvku dovolte velké poděkování všem, kteří hlasovali v prodejnách Tesco pro projekt „Akademie umění a kultury“, jehož se účastní senioři měst Horní Slavkov a Krásno. Díky hlasování veřejnosti získala ZUŠ finanční příspěvek ve výši 16 000,- Kč a Akademie,
která měla být původně ukončena již v březnu 2019 bude pokračovat
do poloviny května 2019. Senioři se tak budou moci zúčastnit dalších
setkání, seminářů, přednášek či výtvarných dílen.
Co dalšího se v ZUŠ událo v průběhu března 2019 ?  V kulturním domě
Krásno jsme uspořádali již 6. ples Základní umělecké školy. Ples byl
tradičně zahájen orchestrem ZUŠ band a sólisty Lucií Šreinovou
a Martinem Moschem, nechybělo předtančení v podání slavkovských
tanečnic, spoluúčinkoval pěvecký sbor Melodie, dále stepařské duo
Eli a Anet, perfektní divadlo Ignis a jeho UV show, půlnoční překvapení
v podání absolventky tanečního oboru ZUŠ (nyní studentky 3. ročníku
Duncan centre Praha) Štěpánky Svejkovské a především skvělá kapela
AS band, která roztančila parket po celý večer. Účastníci plesu si také
odnesli do svých sbírek keramické výrobky žáků výtvarného oboru ZUŠ
– tentokrát keramické slepice zvučných jmen nebo tradiční obrazy. Děkuji městu Krásno za poskytnutí dotace a p. Josefu Havlovi, starostovi města Krásno za perfektní spolupráci a vstřícnost. Žáci hudebního
oboru ZUŠ ze třídy V. Moiseevy uspěli v celostátní konkurenci a ve
skladatelské soutěži obsadili následující místa: stříbrné pásmo: Fuchsová Klára, Malinová Eliška, Kerulová Šárka, Lochschmidtová Lucie,
Märzová Karin, Kormaníková Anna, bronzové pásmo: Vdovcová Karolína. Gratuluji k mimořádnému úspěchu v celostátním kole skladatelské soutěži a děkuji žákům i jejich vyučující za vynikající reprezentaci
školy. Slavkovské tanečnice se účastnily v Plzni soutěže Czech Dance
Tour, kde ve své kategorii získaly skvělou stříbrnou příčku – opět velká
gratulace. V rámci přípravy na krajské kolo soutěže pěveckých sborů
ZUŠ, pěvecký sbor Melodie spoluúčinkoval na koncertu „Zpíváme pro
Unicef“, který se konal 16.3.2019 v koncertním sále ZUŠ Kraslice. Nutno konstatovat, že repertoár pěveckého sboru je velmi náročný a výkon
dětí byl obdivuhodný.  V březnu a dubnu 2019 držíme palce pěveckému
sboru Melodie v Krajském kole soutěže ZUŠ v Kraslicích a loketským
i slavkovským tanečnicím na tanečních soutěžích Tanec tanec 2019
v Karlových Varech, Czech Dance tour v Kadani a Mia festival v Plzni.

všemi oblíbenou akci, a to přespávačku v našem DDM. Na všechny
přihlášené děti se moc těšíme a věříme, že si společně akci užijeme.
Jako vždy nebude chybět výtvarná činnost, tentokrát spojena s Velikonocemi a noční „bojová“ hra.
Také můžeme sdělit, že děti z tanečních zájmových kroužků DDM se
připravují a pilně trénují na výjezd do Mladé Boleslavi, který se uskuteční dne 12.5.2019, a kde budou soutěžit proti ostatním týmům ve
svých kategoriích. Držíme všem účastníkům pěsti a věříme, že nepřijedeme s prázdnou.
Nesmíme opomenout účast karatistů na ME SKDUN v Černé Hoře,
které proběhne ve dnech od 10. do 15. 4. 2019. Všem soutěžícím
přejeme hodně úspěchů v jejich oblíbeném sportu. V tomto týdnu
se neuskuteční trénink ZK Karate a to z důvodu účasti vedoucího
ZK na mistrovství.
Rovněž vrcholí přípravy letního výjezdového tábora a letních příměstských táborů. Kapacita je vždy omezena, proto sledujte naše
webové a FB stránky, ať vám nic důležitého neunikne.

V dubnu Vás zveme na tyto akce:

V březnu oslavila své 83. narozeniny paní Anna Váňová. Stálé zdraví
a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města a členka SPOZ.

8. 4., 18:00 hodin 
Třídní přehrávka třídy G. Dundové		

Pluhův dům
		

Za DDM vedoucí pedagog volného času
Bc. Martina Dandová, DiS.

Školní družina
Naše školní družina se intenzivně připravuje na slet čarodějnic a na
tradiční Čarodejnické odpoledne, které se bude konat jako každý rok
na zahradě DDM a ŠD.
Žáci se mohou těšit na soutěže a také na tradiční kouzelnický
lektvar, který prapodivné věci zahání :-) ….A jaké budeme mít letos
zaříkávadlo? Sledujte naše facebookové stránky, kde naleznete
i foto dokumentaci z akce.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M. Ciperová

Gratulace

11. 4., 18:30 hodin
Pluhův dům
Koncert komorního orchestru Karlovarských symfoniků
(vstupenky na koncert lze zakoupit v kanceláři ZUŠ, tel. 728 342 693)
12. 4., 16:30 hodin
Třídní přehrávka třídy J. Čížka		

taneční sál ZUŠ Krásno

16. 4., 17:30 hodin
Třídní přehrávka třídy T. Koláře		

Pluhův dům
		

17.4., 17:00 hodin
Pluhův dům
Třídní přehrávka tříd E. Bartůška a M. Doležala
			
27. 4., 15:00 hodin
Kostel sv. Jiří
Slavnosti sv. Jiří 				
		
29. 4., 17:00 hodin
Třídní přehrávka tříd A. Hlav., J. Zapfa a M. Vaňugy
			

Pluhův dům

Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

U nás ve městě / Školství
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ZŠ Školní
Pozvánka na zápis do 1. tříd
a pozápisové akce
Vážení rodiče a milé děti,
rádi bychom vás všechny pozvali na zápis do 1. tříd, který se bude
konat ve čtvrtek 11. 4. a v pátek 12. 4. od 14.00 do 17.00 hodin. Po
telefonické domluvě je možná rezervace přesného termínu a času.
Bližší informace k zápisu najdete na našich webových stránkách
www.zs2hslavkov.cz  .
Další akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče s názvem „Cesta do
školních lavic“ se budou konat ve dnech 25. 4. a 16. 5. vždy od 16.00
do 17.00 hodin. Děti se zde seznámí s prostředím školy - a při aktivitách na různých stanovištích zaměřených na zrakové a sluchové
dovednosti potřebné pro správný start do školy - i s paní učitelkami
prvního stupně.
Všichni jste srdečně zváni!

oabvn
POZVÁNKA K ZÁPISU
do 1. třídy

Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové organizace

11. – 12. dubna 2019, od 14 – 17 hodin
Přesný čas zápisu si můžete rezervovat na akcích pro rodiče budoucích prvňáčků
nebo na tel. čísle 352 688 480, příp. e-mailem zs2hslavkov@volny.cz
K zápisu se dostaví i rodiče dětí, které měly odklad školní docházky.

t

Těšíme se na společné setkání.

p

Exkurze do Becherovy vily,
aneb výprava za moderním uměním
Dne 5. 3. se v karlovarské Becherově vile uskutečnilo setkání slavného současného malíře, člena Krajské umělecké asociace, Nového
sdružení pražských umělců a také kurátora výstav i ředitele tamní
Galerie umění Mgr. Jana Samce ml. se žáky volitelného předmětu
Tvořivá dílna (osmý ročník).
Žáci se tak formou přednášky s následnou diskuzí mohli dozvědět
nejen o životě a vzdělání tohoto slavného umělce, ale také o podstatě a inspiračních východiscích jeho abstraktní tvorby.
Celá exkurze byla následně završena zhlédnutím místní výstavy porcelánu i prohlídkou celého objektu.
Bc. Jitka Vlčková
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MŠ U SLUNÍČKA
MŠ U SLUNÍČKA

Zápis do MŠ v Dlouhé ulici bude probíhat
14. 5. a 15. 5. 2019 vždy od 9:30 do11:30 hodin

Zápis do MŠ v Dlouhé ulici bude probíhat

Milí rodiče,
dětmivždy
podívat,
a zapsat hodin
Vaše dítě
14. 5. přijďte
a 15. se
5. s2019
odpohrát
9:30 sido11:30
do naší školky. Rády Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se
Milí rodiče, přijďte
se s dětmi
podívat,
předškolního
vzdělávání
v naší
školce.pohrát si a zapsat Vaše dítě do
naší školky. Rády Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se

předškolního
vzdělávání
v naší
školce.
Můžete
si prohlédnout
třídu,
která
je přizpůsobena dětem již od 2
let. V naší „sluníčkové“ školce máme na výběr i zájmové aktivity,
Můžete si prohlédnout třídu, která je přizpůsobena dětem již od 2 let.
jako jsou: tanečky pro starší i mladší, hra na zobcovou flétnu,
V naší „sluníčkové“ školce máme na výběr i zájmové aktivity, jako
sportovní aktivity aj…
jsou: tanečky pro starší i mladší, hra na zobcovou flétnu, sportovní
Starší
děti navštěvují solnou jeskyni a jezdí i na školku v přírodě
aktivity aj…
s výukou
plavání.
Starší děti
navštěvují solnou jeskyni a jezdí i na školku v přírodě s
Děti
jsou plavání.
vzdělávány podle nejnovějších metod, a to zejména hrou,
výukou
keDěti
které
využíváme
i naši
přírodní
zahradu.
jsou
vzdělávány
podle
nejnovějších
metod,a to zejména hrou,
ke které využíváme i naši přírodní zahradu.

Na Vaše děti se těší kvalifikované paní učitelky.
Za všechny
školy: Mgr. Iveta
Napracovnice
Vaše dětiředitelka
se těší kvalifikované
paníSvobodová
učitelky.
Za všechny pracovnice ředitelka školy: Mgr. Iveta Svobodová

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ SPARTAK HORNÍ SLAVKOV – JARO 2019
datum
SO
23. 3. 2019

MUŽI
Krajský přebor
14.  – V – 15:00
Františkovy Lázně

STARŠÍ ŽÁCI
okresní přebor

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
okresní přebor

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
okresní přebor

SO
30. 3. 2019

15. – D – 10:30
Královské Poříčí

15.  – V – 10:00
Kynšperk nad Ohří

15.  – V – 10:00
Habartov

15.  – V – 10:00
Sokolov

SO
6. 4. 2019

16.  – V – 15:00
Citice

16. – D – 14:00
Kraslice / Rotava

16. – D – 11:30
Kraslice / Rotava

16. – D – 10:00
Kraslice / Rotava

SO
13. 4. 2019

17. – D – 10:30
Nejdek

17.  – V – 10:00
Lomnice
17.  – V – 15:00
Kynšperk nad Ohří

17.  – V – 13:00
Kynšperk nad Ohří

18. – D – 11:30
Dolní Rychnov

18. – D – 10:00
Dolní Rychnov

NE
14. 4. 2019
PÁ
19. 4. 2019

18.  – V – 15:00
Stará Role

SO
20. 4. 2019

18. – D – 14:00
Nová Role

ST
24. 4. 2019

19.  – V – 17:00
Citice

PÁ
26. 4. 2019

19.  – V – 17:00
Sokolov

SO
27. 4. 2019

19. – D – 10:30
Nové Sedlo

SO
4. 5. 2019

20.  – V – 17:00
Žlutice

20. – D – 14:00
Františkovy Lázně

20. – D – 11:30
Královské Poříčí

20. – D – 10:00
Nové Sedlo

ST
8. 5. 2019

14. – D – 14:00
Luby

14. – D – 11:30
Březová

14. – D – 10:00
Březová

SO
11. 5. 2019

21. – D – 14:00
Chodov

21. – D – 11:30
Chodov

21. – D – 10:00
Chodov

NE
12. 5. 2019

21.  – V – 17:00
Toužim

PÁ
17. 5. 2019
SO
18. 5. 2019

22.  – V – 16:30
Vintířov
22. – D – 10:30
Lomnice

NE
19. 5. 2019

22 – V – 14:30
Královské Poříčí

SO
25. 5. 2019

23.  – V – 17:00
Chodov

SO
1. 6. 2019
NE
2. 6. 2019

24. – D – 10:30
Nová Role

PÁ
7. 6. 2019

25 – V – 18:00
FC Cheb

SO
8. 6. 2019

23. – D – 14:00
Stará Voda

22.  – V – 10:00
Královské Poříčí
23. – D – 11:30
Citice

24.  – V – 10:30
Krajková
24.  – V – 15:00
D.  Rychnov / Svatava

24.  – V – 10:30
Krajková

25. – D – 14:00
Citice / Březová

25. – D – 11:30
Loket

PÁ
14. 6. 2019
SO
15. 6. 2019

23. – D – 10:00
Lomnice

25. – D – 10:00
Loket
26.  – V – 17:00
Bukovany

26. – D – 10:30
Hvězda Cheb

26.  – V – 10:30
Teplá

26.  – V – 12:00
Nové Sedlo

Poznámka:  – zápasy doma,  – zápasy venku,  – zápasy ve všední dny

Školství / Sport
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Kronika města
z let 1868 - 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 kroniku města z období let 1918 - 1945. Její obsah byl poprvé
zveřejňován v tomto zpravodaji. Oblast Slavkovska, ostatně jako celého pohraničí, byla osídlena většinově německy mluvícím obyvatelstvem. Kronika tak byla
psána německy a to ještě osobitým písmem. Překlad kroniky měl mezi vámi
velký úspěch. Rozhodl jsem tedy, že bude přeložena taktéž kronika z let 1868 až
1917, opět historicky poprvé.
Pisatel kroniky byl strohý, nicméně informace z té doby nám mohou poskytnou
náhled na to, co naši předchůdci řešili.
Starosta

Jaký byl život našich
předků?
Nahlédněme do kroniky města Horní Slavkov…
Rok 1868
5. března byl založen hasičský sbor.
Rok 1869
1. srpna byl zřízen telegrafický úřad.
V tomto roce byla vysázena alej v Ležnické ulici.
Rok 1871
Schmaller si pronajal městský pivovar na
6 let.
28. května se konalo cvičení hasičského
sboru.
Rok 1872
Byl založen vodohospodářský spolek.
Marbach a Weigl koupili továrnu na knoflíky.  Z této továrny zřídili tkalcovnu.
3. srpna shořely domy čp. 96 a 97.
Rok 1873
Byla založena a slavnostně otevřena občanská škola. Občanská škola se nacházela vedle starého kostela.
Rok 1874
Je prodána továrna „Marbach a Weigl“.
14. září shořel Putzenův dvůr.
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Rok 1877
Schmaller koupil pivovar včetně u kostela stojícího „Mázhause“ za 20 005 florinů
(zlatých)
(pozn.překladatele: „Mázhaus“je rozměrná místnost zaujímající celou přední část
přízemí patrového gotického či renesančního měšťanského domu. Tento prostor
byl užíván především k výčepu piva, pří-

padně k provozování další obchodní činnosti či řemesla).
Rok 1879
Shořel Wiesentálův hostinec.
Rok 1880
7. března shořela Zieklerova továrna.
1. října byla otevřena školka pro děti.
Rok 1881
Weiss a Bach kupují tkalcovnu od Thonase a zřizují továrnu na knoflíky.
Rok 1883
Na zasedání zástupců obce bylo dne 13.
srpna odsouhlaseno postavení nového
domku pro hrobníka na hřbitově. Bylo
také dohodnuto, že poškozený vodovod
v Horní uličce bude uveden do lepšího
stavu.
20. prosince zemřel pan Friedrich Hölzl,
který se zasloužil o založení občanské
školy, školky pro děti a současně působil
v Nadaci císaře Josefa.
27. prosince byl na zasedání zástupců
obce jednohlasně odsouhlasen návrh
místního školního řídícího na zřízení dívčí
občanské školy.
Rok 1884
Na zasedání zástupců obce byla 7. dubna
odsouhlasena zakládací listina „Möhlingovi nadace.
19. prosince oznámil předsedající zastupitelstva obce, že zemský školní úřad povolil založení dívčí občanské školy.
16. září hořelo u Zinnerů.

Rok 1885
Na zasedání dne 11. března byl Dr. Josef
Freiesleben zvolen městským lékařem.
Na stejném zasedání bylo rozhodnuto
o regulaci hřbitova. V létě tohoto roku
zemřel lékárník Schrauka. Rosenthal
a Schwarz koupili továrnu „Weiss a Bach“
a pokračují ve výrobě knoflíků.
Rok 1886
Friedrich Schmidt je zvolen starostou.
Zdejší ředitel občanské školy Johann
Nagal je jmenován do funkce okresního
školního inspektora pro okresy Sokolov
a Kraslice. Ředitelem občanské školy
je jmenován dosavadní učitel občanské
školy Wenzl Schuster.
Rok 1887
Na zasedání zástupců obce dne 3. února je rozhodnuto o přístavbě radničního
domu. V přístavbě bude školní budova.
Byl přislíben státní příspěvek ve výši 2
500 zlatých. Na zasedání 18. července
rezignuje Dr. Freiesleben a pokládá funkci městského lékaře. Do této funkce je
jmenován Dr. Josef Höfner, který dosud
působil jako lékař ve Skalné. Na budovu
dívčí školy je instalován hromosvod. Je
otevřena dívčí občanská škola a vysvěcena nová chlapecká škola. Původní budova chlapecké občanské školy je přenechána firmě Zweig, Frankfurter & Cie
na zřízení továrny na výrobu perleťových
knoflíků. Na zasedání obecního zastupi-

Historie

telstva dne 15. prosince je odsouhlaseno
rozšíření hřbitova. Je pořízena zakládací
listina „Studentské nadace Christofa Karla Wengla“
Rok 1888
Na zasedání 27. března je rozhodnuto,
že starý domek hrobníka bude na hřbito-

vě nahrazen novým. Zastupitelstvo ruší
platbu školného ve školce. Zahrada na
obecním pozemku – „Zehenově plácku“
se přenechává oproti nepatrné úrokové
jistině hostinskému Franzu Dietrichovi.
Město přebírá právo prezentace studentské nadace Johanna Steinmüllera.
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MKS PRO DĚTI
8. 4. 2019

DIVADELNÍ SPOLEČNOST
JULIE JURIŠTOVÉ: PYŠNÁ PRINCEZNA
Pohádkový muzikál na motivy Boženy
Němcové
10:00 Divadelní sál
Scénář a režie: Dana Bartůňková
Hrají:: Klára Jelínková / Klára Kučerová ,
Michal Dadura / Jan Knespl, Julie Jurištová, Hana Tunová, Milan Duchek /
David Schneider, Josef Vaverka / Michal
Kuboušek
Vstupné: 50,- Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
KAŽDOU STŘEDU

VÝTVARNÉ DÍLNY NEJEN PRO SENIORY
16:00 1. patro MKS
Tvořivé dílny, při kterých si vyzkoušíte
různé výtvarné techniky. Lektorka Lucie
Jílková.
30,- Kč za lekci

12. 4. 2019
13. 4. 2019

LEO DA VINCI: MISE MONA LISA
Animovaný / Dobrodružný, Itálie, 2018, 85
min.
16:00 Kinosál
Vstupné:  40,- / 55,- / 140,- Kč

KONCERT COUNTRY
18:00 Kavárna
Koncert skupiny NaDen a Spektrum
Vstupné: 90,- Kč

17. 4. 2019

14. 4. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
– KŮZLÁTKA A JABLÍČKO
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

4. 5. 2019

GORDON A PADDY
Animovaný / Fantasy, Švédsko, 2017, 62
min.
16:00 Kinosál
Vstupné:  40,- / 55,- / 140,- Kč
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FANNY AGENTURA: TCHÝNĚ NA ZABITÍ
19:00 Divadelní sál
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit
a montovat se do života svým mladým.
Hra o vtazích mezi tchýní a zetěm,
snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou,
synem a matkou, mezi mladými manžely
a konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými. Nenechte si ujít další řachandu,
navíc okořeněnou duchařinou.
Scénář: Jakub Zindulka
Hrají: D. Homolová, A. Kulovaná, L. Zedníčková, M. Kraus
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji
230,- Kč na místě

19. 4. 2019

PLES SPORTOVCŮ
19:30 Taneční sál
Hraje STO SOKOLOV
Program:
Taneční vystoupení Eduarda Zubáka
Unikátní show s mýdlovými bublinami
Vystoupení twerkové skupiny Twerkies
Po skončení medvídková afterparty u Godyho /bez Godyho/
Bohatá tombola / Vstupenková supertombola
Vstupné 180,- Kč
Vstupenky na tel. 776233975 - p. Zábranský ml.

27. 4. 2019

SLAVNOSTI SV. JIŘÍ
U příležitosti výročí 55 let požáru kostela
Program:
13:00 Slavnostní bohoslužba – Páter
Majkov
Liturgické zpěvy – Věra Smržová z Kraslic.
13:50 Promluva starosty města Alexandra
Tereka a hormistra Spolku horníků Ing.
Rudolfa Tomíčka
14:05 Koncert - zpěv a hudební produkcí –
Mozart, Dvořák, Verdi apod.
Hudební doprovod   -  RNDr. Rojík Petr
Zpěv -Věra Smržová           
14:30 Koncert komorních souborů a sólistů ZUŠ Horní Slavkov.
16:00 Volná prohlídka kostela, kostelní
věže s průvodcem a komentářem.
Součástí oslav je prohlídka výstavy –
Kříže.

KINO
26. 4. 2019

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční / Dobrodružný / Komedie Velká
Británie / Francie / USA, 2018, 88 min
19:00 kinosál
Hrají: R. Atkinson, O. Kurylenko, E. Thompson, B. Miller, J. Lacy, M. Gambon, A.
James
Vstupné: 55,- Kč

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

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.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD

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

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

Provozní doba:
PO: 08:00–12:00 13:00–17:00
ÚT: 08:00–11:00
ST: 08:00–12:00 13:00–17:00
ČT: 08:00–11:00
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

PORUCHOVÉ LINKY

KONTAKTY NA MĚÚ

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte uvedená telefonní
spojení.

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.

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
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

č
-K
0,
00
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16

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3 mil.kč. koupě.

Prodej stavebního pozemku 367 m2,
Kfely u Horního Slavkova,
Horní Slavkov.
Součástí pozemku též základy původního
domu se sklepem, které lze využit ke
stavbě domu nového. Zpevněná
příjezdová cesta. Elektro přípojka na
hranici pozemku. Zdrojem vody studna
přímo na parcele.

• Byt 2+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Garáž
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 2+1, k pronájmu,
dlouhodobě.

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
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Veselé Velikonoce

www.hornislavkov.cz

