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Slovo starosty
Vítám vás nad naším zpravodajem.
Nastalo jaro a s ním realizace investic
v rozvoji města. Jaro je také časem
zahájení sezóny venkovních kulturních,
sportovních akcí či jen zábav s přáteli. O jedné z kulturních akcí se ve svém
slově dnes zmíním. 24. duben je svátkem
sv. Jiří. Jednou z těch mála cenných staveb
ve městě, které nám tu zbyly, je právě i kostel sv.
Jiří. Jeho historie sahá velmi daleko…. v historických pramenech je
připomínán již kolem roku 1380, ve starší literatuře se dokonce uvádí
i rok 1242. Současná pozdně gotická jednolodní podoba stavby pochází až z přestavby v letech 1517 až 1520. Jejím iniciátorem stavby
kostela byl, podle dobových kronik tehdejší majitel panství Jan Pluh
z Rabštejna, o staviteli však není nic bližšího známo. Kroniky zmiňují
pouze mistra Hanse s tovaryši. Tato stavba prošla ještě v 18. století
další barokní úpravou, která však již nijak zásadně nezasahovala do
základní hmoty stavby. Kostel měl původně tři věže vybavené zesíleným zdivem. Spolu s masivní hřbitovní zdí nahrazoval městu ve válečných konfliktech chybějící městské hradby. Jedna z věží byla kvůli
nestabilitě podloží, opakovaně už od 16. století, opravována. V roce
1739 pak ubourána a dnes její zbytky tvoří sakristii.
Kostel po druhé světové válce chátral, v 70. letech částečně vyhořel
a chátral dál. Je tomu v tomto roce 55 let, kdy došlo k požáru. Tak
jako spousta sakrálních a historických staveb přežil ve zbídačeném
stavu do nového tisíciletí. V roce 2009 jej město obdrželo darem od
církve. Postupně jej opravuje - již deset let. V současné době je sv. Jiří
v rekonstrukci, veřejnosti je tak v sezóně přístupná pouze jeho hlavní
hranolová věž, ze které je výhled na historickou část města i okolí.
Výjimkou je však kulturní akce, která se koná od roku 2016 každý rok.
Právě ke dni svátku Jiřího je  kostel zpřístupněn pro veřejnost. Zpřístupnění je spojeno s bohoslužbou a koncerty. Letos se tato událost
konala v sobotu 27. 4. od 13. hodiny. Při této kulturní akci jste mohli vidět, v jakém stavu je kostel, ale zejména to, co jsme již dokázali
opravit i z vašich finančních příspěvků. Také jste mohli finančně přispět a přispěli. V tento den částkou 2.646,- Kč, děkujeme.  
V roce 2016 byl zřízen transparentní bankovní účet, kde každý může
finančně přispět na opravu kostela. Ke dni 23. 4. 2019 jste přispěli
121.287 Kč. V posledních třech letech proběhly 3 etapy restaurování
vitrážových oken (celkem 17 vitrážových oken), v rámci restaurování
vitráží se zrestaurovalo a obnovilo jejich kamenné nebo zděné ostění. A právě finanční prostředky ze sbírky byly použity na restaurování vitráží. V roce 2016 byla provedena drenáž od jižní bašty kolem
lodi a presbytáře se zaústěním do dešťové kanalizace. Tohoto roku
byly provedeny i protipožární opatření v jižním schodišťovém přístavku. V roce 2018 byla dokončena stříška ochozu západní věže. Letos
bude probíhat restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru
kostela v hodnotě 1,3 mil. Kč.
Čeká nás ještě mnoho práce a mnoho finančních vydání. Jednou
bude kostel zcela opravený a v kronice města bude uvedeno, že se
na opravách podíleli finančně i jeho občané. Všem děkujeme.
Přeji vám krásné jarní dny  
Váš starosta Alexandr Terek

Veřejná sbírka na kostel sv. Jiří
Přispívat lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci městského úřadu a v lékárně nebo na transparentní
bankovní účet č. 4182287329/0800.
Vaše příspěvky jako i výše celkových příspěvků lze sledovat od
2. 5. 2016 na tomto odkazu  https://www.hornislavkov.cz/mesto/

Nové dětské hřiště na Kounici
V předchozích třech letech byly na Kounici vybudovány nové komunikace u obytných domů, nová parkovací místa a veřejné osvětlení.
Původní hřiště mezi bytovými domy č.p. 614 a 615 na přání občanů
ustoupilo parkovišti. Město hledalo nový prostor pro vybudování nového dětského hřiště - na pozemku pro takovou výstavbu se nesmí
nacházet inženýrské sítě (potrubí plynu, telefonní a elektrické kabely
apod.) a musí vyhovovat prostorově. Takový pozemek byl vybrán
vedle restaurace“ U Píchala“ a zahrádek, v dostatečné vzdálenosti
od parkujících vozidel a oken bytových domů. Hřiště má zcela nové
herní prvky. Věříme, že si děti na hřišti užijí spoustu hezkých zážitků.  

Svoz komunálního odpadu
- od května pouze 1x týdně

Odbor výstavby a životního prostředí

Od měsíce května bude realizován svoz komunálního odpadu pouze
1 x týdně. Pro odpad, který lze vytřídit využijte přednostně nádoby
na třídění. Tímto pomůžete snížit objem komunálního odpadu, který
v loňském roce činil v našem městě 169 kg na osobu.
Odbor výstavby a životního prostředí
Vizualizace hřiště, které bude bez oplocení

Silnice na Třídomí
Silnice na Třídomí je rekreačně poměrně frekventovanou komunikací, její stav však není ideální. V předchozích letech byly vyspravovány
ty nejhorší úseky. Do této chvíle se větší péče či dokonce renovace
dočkaly ty komunikace ve městě, které výrazně více slouží každodenní potřebě obyvatel města (např. ulice Luční a Dolní Příkopy). Je
skutečností, že celá silnice na Třídomí není v majetku města.  Bylo
však zahájeno vlastnické vypořádání k úseku mezi k.ú. Třídomí
a k.ú. H. Slavkov (Puleček - Třídomí).
V letošním roce je počítáno v rozsahu finančních možností s provedením drobných lokálních výspraveb silnice. Po vypořádání vlastnických vztahů bude možné začlenit jednotlivé úseky komunikace
do systému projektového řízení a připravit i rozsáhlejší opravy za
použití prostředků ze státních fondů, popř. jiných dotačních zdrojů.

Vítání občánků

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

Doprava občanů na hřbitov
Od 10. dubna 2019 byl opět zahájen PRAVIDELNÝ ODVOZ OBČANŮ
NA HŘBITOV. Odvoz bude probíhat tradičně každou středu v 10. hod
z autobusového nádraží hasičskou dodávkou.

Odbor majetku a investic MěÚ

Mladík si prodejem marihuany
přišel na sto tisíc
Horní Slavkov – Nejméně na sto tisíc korun si přišel prodejem marihuany v Horním Slavkově dvacetiletý mladík. Prodej drog mu k jeho
smůle zatnula policie. Ta ho nyní stíhá za nedovolenou výrobu a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
„Marihuanu obviněný distribuoval už v roce 2017. Během půl roku ji
prodal cizímu muži nejméně ve třinácti případech. Jednalo se tehdy o 620 gramů. Tomu stejnému muži prodával drogy dalších šest
měsíců i v roce 2018. Nejméně v 6 případech mu prodal okolo 300
gramů marihuany. Nyní mu za to hrozí až pět let vězení,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Podlahová.
Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz

U nás ve městě

Setkání spolužáků
Setkání spolužáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
v roce 1966, se bude opět konat dne 14.06.2019 od 17:00 hodin
v Městském kulturním středisku.
Všechny srdečně zve organizátor Karel Džupina,
tel.: 604 171 044, kareldzupina@seznam.cz.
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Město obdrželo Cenu za nejlepší přípravu a realizaci
„Programu regenerace památkových rezervací“
Město Horní Slavkov se stalo krajským vítězem v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2018. Město obdrželo pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku ve výši 100
000,- Kč od Ministerstva kultury.
Na video, z předávání ocenění dne 16. dubna 2019 ve Španělském sále Pražského hradu, se
můžete podívat na webových stránkách města v záložce AKTUALITY .
(https://www.hornislavkov.cz/aktuality/mesto-obdrzelo-cenu-za-nejlepsi-pripravu-a-realizaci-792cs.html).

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)
Jaké slovo je zakódováno v šifře?

Ples Sportovců
Dne 19. 4. 2019 proběhl v prostorech Městského kulturního střediska tradiční Ples sportovců. Návštěvníci mohli obdivovat unikátní
bublinovou show držitele několika světových
rekordů Matěje Kodeše, který do své produkce zapojil i diváky. Dále bylo možno zhlédnout
taneční představení Eduarda Zubáka a nakonec vystoupení twerkové skupiny Twerkies
z Plzně. Hudební produkci zajistil početný
Sokolovský taneční orchestr.
TJ Spartak Horní Slavkov spolu s městem
Horní Slavkov udělil cenu „Sportovec roku
2018“ motokrosovému jezdci Stanislavu
Vašíčkovi mladšímu, který je patnáctiletým
závodníkem v motokrosu. Tomuto sportu se
věnuje od svých pěti let a v letošním roce byl
přijat do užšího výběru motokrosové reprezentace ČR.
Zvláštní uznání za mimořádný sportovní výkon obdrželi Petr Kreisinger a Libor Jonáš,
za úspěšné absolvování závodu Beskydská
sedmička /B7/, což je extrémní 95 km dlouhý
přechod sedmi vrcholů Beskyd.
Pořádající Tělovýchovná jednota  SPARTAK Horní Slavkov, z.s. by ráda poděkovala sponzorům, kteří přispěli k tomu, že se ples, včetně bohaté tomboly, mohl uskutečnit. Jsou to:
Město Horní Slavkov, NADE, s.r.o. - Uta Nádeníčková, Technické služby Horní Slavkov s.r.o., HL Bohemia, s.r.o.
- Jaroslav Lapeš, Slavkovská stavební s.r.o. - Petr Kreisinger, Rauschert, k.s., S. & W. Automobily s.r.o. - Gustav
Žaludko, Enviservis - Vladimír Zábranský, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., Restaurace Pohoda - Bětka
a Jiří Havlovi, TORF ZIEGLER spol. s r.o., Městské kulturní středisko Horní Slavkov, Vodárny a kanalizace Karlovy
Vary a.s., BiWax pro s.r.o. - výroba mezistěn pro včelaře, Restaurant Becherplatz Karlovy Vary, Drogerie Eva - Eva
Rýdlová, Zahradnictví Horní Slavkov - Eva Šollová, Pivnice Rebel - Petr Ott, VLNY music agency, Rychlé občerstvení Hladomorna - Petra Střílková, KMK GRANIT, a.s., Česká pojišťovna a.s. - Petr Kovář, Autodíly Dudlík - Pavel
Radics, MENSA ČR - místopředseda Ing. Čavojský, Elektro Terek - Jáchym Akrman, Řeznictví a uzenářství Jiří
Kosmák, Zubní ordinace MUDr. Jiří Kamenský, Autoservis Bohumil Škopek, Cukrárna Jaroslava Frouzová
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2. úloha (3 body)
Odpovězte na otázku.
Á KÍŘÉ KAT ESÉ KSŘAK ÉLEC NÁT EMS
3. úloha (5 bodů)
Jaké zvíře je ukryté v šifře?
Beruška
Agama            Drozd
     Bizon                                 Bernardýn
Antilopa           Dingo
Bazilišek
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
Správné odpovědi za měsíc duben:
1. 8273915
2. Motorka
3. Mravenec
		

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů
- žádat můžete na radnici
Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého
kotle na pevná paliva si budou moci dopředu požádat u své obce
o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná, splatnost je až 10 let, maximální měsíční splátka je 2 tis. Kč,
maximálně lze získat 200 tis. Kč. Občané, kteří by měli zájem o financování prostřednictvím půjčky od obce se již mohou předběžně
registrovat (telefonicky, osobně, mailem) na MěÚ u odboru výstavby
a životního prostředí.
Jak to bude fungovat?
1. Občan kontaktuje kotlíkového specialistu - poradí jak na to (odbor
výstavby a životního prostředí MěÚ)
2. Požádá na MěÚ o kotlíkovou půjčku - pomůže specialista
3. Na Krajském úřadě požádá o kotlíkovou dotaci
4. Kraj schválí žádost - obec poskytne peníze
5. Občan vymění kotel za nový ekologický
6. Občan obdrží dotaci z kraje = 1. splátka obci
7. Občan zbývající peníze bezúročně splácí obci

Nová studie řešení dopravy
v ul. Nové Město

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
jako vlastník silnice vypracovala novou Studii řešení dopravy
v ulici Nové Město. Chcete se dozvědět více?
PŘIJĎTE
20. května 2019 v 17.00 hod.
do velké zasedací místnosti Městského úřadu Horní Slavkov na
veřejnou prezentaci a projednání této studie se zástupci města,
projektantkou i zástupcem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.
Studie k nahlédnutí na webu města:
www.hornislavkov.cz/aktuality/nova-studie-reseni-dopravy-v-ul-nove-mesto-je-hotova-775cs.html

Další informace:

www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=84
www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66
www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/

Odbor výstavby a životního prostředí

U nás ve městě
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Volby do Evropského parlamentu
INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Volby proběhnou ve dnech:
• v pátek 24.5.2019
od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu 25.5.2019
od 8.00 do 14.00 hodin
Voličem je občan ČR, který alespoň 25.
května 2019 dosáhne věku 18 let nebo
občan jiného členského státu EU, který
dosáhne 25. května 2019 věku 18 let a je
nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na
území ČR. Aby volič mohl hlasovat, musí
být zapsán v seznamu voličů pro tyto volby, nesmí mít omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví ani omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Pro voliče v našem městě jsou připraveny
4 volební okrsky:    
Volební okrsek č. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích: Kounice, Horní Příkopy, Dolní
Příkopy, Hořejší, Smetanova, Nové Město,
Na Dole, Tovární, Ležnická, Kostelní, Pivovarská, Školní náměstí, nám. Republiky, tř.
Osvoboditelů, Luční, Nádražní, Pluhova,
U Kovárny, Přilehlá, Hasičská, Hluboká,
Lánský Dvůr, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Kfely, dále čp. 60.Volební místnost je
umístěna v prostorách základní školy na
adrese Horní Slavkov, Nádražní 683.
Další 3 volební místnosti jsou umístěné
v prostorách Městského kulturního střediska na adrese Horní Slavkov, Dlouhá
717.
Volební okrsek č. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích: Zahradní, Sportovní, Samota,
části ulice Dlouhá čp. 675, 676, 677, 678,
688, 689, 690, 691, 696, 697, 698, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
730, 731, 732, 733, 734, 735, 831, 832,
833, 834, a dále v části ulice Poštovní čp.
685, 686, 687.
Volební okrsek č. 3 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v části ulice Dlouhá čp. 619, 621, 622, 624,
626, 627, 630, 634, 635, 638, 643, 644,
649, 650, 652, 661, 1012, 1019, dále v části ulice Poštovní čp. 628, 629, 636, 645,
646, 647, 648, 655, 656, 662, 663, 664,
665, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 692,
693, 694, 695.
Volební okrsek č. 4 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích Školní, Nová, Ke koupališti, Větrná, U Lesoparku, Hornova, Nad Výtopnou,
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koliv člen okrskové volební komise), a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do
úřední obálky, popř. i úřední obálku vhodit
do volební schránky.

Na Vyhlídce, Spojovací, Krátká, a v části
ulice Poštovní čp. 667, 668, 669, 753, 754,
755, 787, 788, 789 a dále čp. 514, 791,
792, 793, 794 a č. 27E.
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství (občan
ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem; občan jiného členského státu např.
průkazem o povolení k trvalému pobytu,
cestovním nebo občanským průkazem).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Volič poté obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, opatřenou
úředním razítkem, na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední
obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič
do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků a vybere si hlasovací lístek toho
kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může
volič udělit preferenční hlas maximálně
2 kandidátům tak, že zakroužkuje jejich
pořadové číslo. Pokud zakroužkuje více
než dva kandidáty, nebude se k žádnému
přednostnímu hlasu přihlížet. Poté volič
vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Neplatné jsou ty hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, přetržené
a dále hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Zároveň nesmí být
v úřední obálce vloženo více hlasovacích
lístků.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
pro tělesnou vadu vybrat a upravit zvolený
hlasovací lístek, anebo nemůže číst a psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (ni-

Odbor správní a vnitřních věcí městského
úřadu již v současné době přijímá žádosti o vydání voličského průkazu. Vydaný
voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná,
doručená městskému úřadu 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 8. května 2019 do 16.00
hodin. Pokud volič zasílá žádost poštou,
musí být jeho podpis úředně ověřen. Volič
může požádat o vydání voličského průkazu také osobně, v tomto případě příslušný
pracovník úřadu sám ověří totožnost voliče a učiní o tom záznam.
Volič může požádat ze závazných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad
nebo ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do
přenosné volební schránky mimo volební
místnost.
Vzory hlasovacích lístků a informace
o případných tiskových chybách na hlasovacím lístků budou zveřejněny ve volební
místnosti.

Pěvecký sbor ZUŠ je v republikovém finále
Pěvecký sbor Melodie zvítězil v krajském kole soutěže pěveckých sborů ZUŠ Karlovarského kraje a účastní se tak celorepublikového kola
soutěže, které se uskuteční první květnový víkend v Litomyšli. Úspěch
pěveckého sboru je o to větší, že většina zpěváků se podobného typu
soutěže účastnila poprvé. Gratulace a rovněž poděkování za reprezentaci ZUŠ patří všem zpěvákům společně s jejich sbormistryní Mgr. Ivetou Poslední.
V dubnu 2019 jsme uspořádali již 18. ročník Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance „Lucie Terek Krajnikovičové“
– letos se účastnilo 260 soutěžících, kteří soutěžili v 31 choreografiích.
Tradičně byla udělena cena města Horní Slavkov, kterou z rukou starosty města p. Alexandra Tereka obdržely loketské tanečnice za choreografii „V kurníku“.
Žákyně tanečního oboru se mimo výše uvedené přehlídky účastnily
tanečních soutěží „Mia festival“ v Chebu a „Czech dance tour“ v Plzni.  
Slavkovské i loketské tanečnice získaly na uvedených soutěžích krásné stříbrné příčky a účastní tak dalších kol soutěže v Plzni a Chrudimi.
I v letošním roce se Základní umělecká škola účastní festivalu ZUŠ
OPEN, do jehož třetího ročníku je zapojeno přes 400 ZUŠ v celé republice. Podrobný program bude zveřejněn cca 10 dní před konáním
festivalu, v Horním Slavkově i Lokti se ale můžete těšit na výtvarné
workshopy, hudební vystoupení, taneční choreografie. V Lokti se festivalové odpoledne ponese v tématu „Ptačího sněmu“, chybět nebude
tradiční divadlo pro děti – pohádka „O hodinách s kukačkou“, v Horním
Slavkově bude v rámci festivalu otevřen nový „kulturní“ prostor za budovou ZUŠ Školní náměstí, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Pro
tento prostor hledáme vhodný název – více informací včetně fotografií
najdete na internetových stránkách ZUŠ.

Vrcholem festivalu bude jeho slavnostní zahájení s operní pěvkyní
Magdalenou Koženou, které se uskuteční v pátek 31. května 2019 na
Mlýnské kolonádě v Karlových Varech. Chybět zde nebude orchestr
ZUŠ band, pěvecký sbor Melodie nebo žákyně tanečního oboru ZUŠ.
Celodenní program na kolonádě bude zakončen společným koncertem Karlovarského symfonického orchestru a žáků ZUŠ Karlovarského kraje.
V sobotu 1. června pokračuje festival v Praze, kde budou účinkovat
vybraní žáci ZUŠ ČR – za naši školu byl vybrán pěvecký sbor Melodie, který zde bude mít svůj samostatný program a zároveň se účastní
slavnostního večerního koncertu v Sala Terreně.
V květnu 2019 proběhne také přijímací řízení nových žáků ke studiu
v ZUŠ pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o studium si již nyní
můžete vyplnit přihlášku ke studiu na www.izus.cz a zároveň zamluvit si z vybraných možností nejvhodnější čas talentových zkoušek pro
Vaše dítě. Zároveň nabízíme prohlídku školy a možnost návštěvy hodin
ve výuce v ZUŠ (v případě zájmu kontaktujte ředitele školy Bc. Jana
Zapfa dipl.um.).
Výjimečnou událostí pro žáky ZUŠ je jejich účinkování coby sólistů
s Karlovarským symfonickým orchestrem – ZUŠ Horní Slavkov zde
budou svým umem reprezentovat žáci hudebního oboru ze tříd BcA.
Zuzany Kolářové, Mgr. Tomáše Koláře a Gabriely Dundové dipl.um..
Orchestr ZUŠ band v měsíci květnu vyjíždí na 4 denní pobyt do německého Laupheimu, v rámci pobytu odehraje společný koncert s orchestrem Musikschule Laupheim pod vedením P.Hemmera v Laupheimu
a v Illertissenu také koncert věnovaný 20ti letému výročí uzavření partnerství mezi městy Loket a Illertissen.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
V květnu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
9.5. 15,00 hodin 
Přijímací řízení – Loket

ZUŠ Loket

9.5. 18,00 hodin 
Schůzka s rodiči – Loket

ZUŠ Loket

11.5. 14,00 hodin 
Festival orchestrů – Březová

Březová u Sokolova

13.5. 19,00 hodin 
V Kadani je krásně – divadlo

Pluhův dům

14.5. 16,30 hodin 
Třídní přehrávka – I. Poslední, M. Kyselová

Pluhův dům

14.5. 18,00 hodin 
Schůzka s rodiči – Horní Slavkov

Pluhův dům

16.5. 15,00 hodin 
Přijímací řízení – Horní Slavkov

Pluhův dům, Šk. nám.

16.5. 18,30 hodin 
Slavostní ukončení Akademie uměni a kultury

Pluhův dům

17.5. 17,00 hodin Lázně III K.Vary
Koncert sólistů s KSO
20.5. 18,00 hodin 
Třídní přehrávka – M. Rothbauer
24.5. 17,00 hodin 
Noc kostelů – pěv. Sbor ZUŠ a VO

kostel sv. Václava Lok.

29.5. 15,30 hodin 
ZUŠ OPEN Loket

Tyrš. Nám. (staveňák)

30.5. 17,00 hodin 
ZUŠ OPEN Horní Slavkov
31.5. 10,00 hodin 
ZUŠ OPEN Karlovy Vary

Volby / Školství

ZUŠ Loket

ZUŠ Škol. nám.
Mlýnská kolonáda
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MŠ Duhová kulička
Duben byl v naší školce ve znamení velké návštěvy. Přijeli se za námi
podívat ředitelky a učitelky mateřských škol, které měly možnost nahlédnout do výuky metody NTC ve třídě předškolních dětí.
Naším cílem bylo, jim ukázat něco z naší práce a zprostředkovat jim
vzdělávací nabídku tak, aby byli schopni vše vnímat očima dětí. Jednalo se o výukovou ukázku metody NTC learning, která probíhá na
naší školce již několikátý rok. Prostředkem k tomu všemu nám byly
úkoly, které plnily děti spolu s našimi hosty. Každý si tedy vyzkoušel,
jakým způsobem pracují děti v naší mateřské škole, a zároveň si
mohly ověřit znalosti  předškoláků a zjistit, zda tato metoda opravdu
funguje.
Vzhledem ke zpětné vazbě všech zúčastněných budeme rádi v duchu
takovýchto akcí pokračovat a moc se na ně těšíme.

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „DUHOVÁ KULIČKA“
Sportovní 713, Horní Slavkov 357 31

Veronika Švábová

Ve dnech 14. a 15. 05. 2019 od 9.30 do 11.30 hodin
proběhne zápis dětí do MŠ „Duhová kulička“ na školní rok
2019/2020. Zápis se bude konat v prostřední budově v přízemí.
Nabízíme Vašim dětem pestré doplňkové činnosti:
taneční, logopedické, zdravé pískání na flétničku, angličtinku aj.
Naše školka se také pyšní titulem: „Školka spolupracující s Mensou ČR“
Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás!
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MŠ U Sluníčka
Školka v přírodě na Šumavě
Rok utekl jako voda a opět jsme se my, starší děti z MŠ U Sluníčka
vypravily na školku v přírodě.
Pro mnohé z nás bylo toto dobrodružství o to větší, že jsme byly úplně poprvé bez rodičů, a to na celých pět dní. Ale  zvládly jsme to skvěle. Náš program byl tak bohatý, že na žádné smutky opravdu nezbyl
čas a večer jsme padly do postele a spaly, jako Šípkové Růženky.
A kde že jsme to byly? Jako již tradičně - na Lipně. Možná se ptáte,
proč jezdíme již několik let na stejné místo?... To je snadné. Chceme přece umět plavat a k tomu potřebujeme místo, kde jsou bazény
i plavčíci, kteří by na nás měli každý den čas a snažili se nás to naučit. Kromě toho je na Lipně mimo sezónu liduprázdno, a tak máme
všechna dětská hřiště, a že jich tam je, pro sebe. I stezka v korunách
stromů je nezapomenutelná atrakce, a co teprve nejdelší tobogán
v Čechách vedoucí černým tunelem, ve kterém svištíte skoro nadzvukovou rychlostí v takovém „kobercovém spacáku.“ Nebo třeba bobová dráha, ve které si připadáte jako závodníci Formule 1. Hotel máme
přímo pod lanovkou, skvěle tam vaří, bydlíme v osmilůžkových pokojích a kdyby se stalo, že někomu přece jen bude trošičku smutno,  tak
v každém pokoji s námi bydlí i jedna paní učitelka. Ta na ten týden tak
trochu zastupuje maminku. Krásnou přírodu nemusíme ani zmiňovat,
protože tu máme i doma.
Letos jsme se proměnily ve Ferdy mravence. Četly jsme si příběhy,
které se Ferdovi staly, stavěly mraveniště, příbytky pro broučky, zdolávaly mravenčí stezku, malovaly si svůj šátek, hledaly jsme Ferdův
poklad a spousty dalšího. Pět dní uteklo jako voda a my, hrdí držitelé
„Mokrých vysvědčení“ jsme pomalu nasedli do autobusu, naposledy
zamávali přehradě a vyrazili domů, zpátky ke svým rodičům, kteří se
nás již nemohli dočkat… Takže Lipnu zdar a zase za rok...
Děti z MŠ U Sluníčka

ZŠ Školní
Lyžařský výcvik 2019

Ve dnech 11.3. -15. 3. 2019 se někteří žáci sedmých a osmých tříd
naší školy zúčastnili lyžařského výcviku. Musím prohlásit za nás za
všechny, že to bylo skvělých pět dní užitých naplno. Vydalo se nás
třicet a to sice 27 žáků a tři trpěliví, hodní učitelé, se kterými byla legrace: Mgr. Eva Nováková, Mgr. Ladislav Novák a Mgr. Ondřej Krejsa.
Ubytováni jsme byli v penzionu Vytásek na Mariánské u Jáchymova.
Pokoje zde byly útulné, postele pohodlné, jídlo velice chutné a personál vlídný a ochotný - pan majitel nám dovážel lyže a lyžáky autem na
svah, což od něj bylo velmi laskavé.
Lyžovat, jsme ze začátku chodili do Skiareálu Náprava, z penzionu
jsme tam docházeli pěšky. Bylo to celkem vyčerpávající, ale za to lyžování a legraci na kopci to stálo. Rozděleni do družstev jsme byli
určitě spravedlivě a vyrovnaně, každý na sebe mohl být hrdý, někdo
se něco naučil, jiní se zdokonalili. Abychom si zalyžovali ještě více
a otestovali své schopnosti, zařídila nám paní učitelka dva dny ježdění ve Skiareálu Plešivec, kde to bylo také moc fajn.
Kromě lyžování jsme nějaký čas trávili i návštěvami kamarádů z jiných pokojů v našich volných chvílích na penzionu, v kuželně jsme si
vykřičeli hlasivky ze samého povzbuzování, o bezpečnosti na horách
nás poučila beseda se členem Horské služby, společně jsme se večer pobavili nad záznamy našich lyžařských výkonů a poslední večer
jsme zakončili diskotékou, kde jsme se dostatečně dodělali. Tancovali jsme, zpívali karaoke, hráli stolní fotbálek, šipky,  radostně jsme
sdíleli nadšení z gólu z fotbalového utkání s pány učiteli…
Celý lyžák jsme zakončili posledním lyžováním v pátek dopoledne,
kdy se odehrály závody ve slalomu. Po rozdání medailí, sbalení věcí
a posledním obědě jsme jeli domů všichni úplně kožení…
Moc děkujeme za úžasný zážitek, na který nikdy nezapomeneme!
Štěpánka Portová, žákyně 8. třídy

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, přísp.organizace
srdečně zve budoucí prvňáčky na akci

školních

– I. a II.

ve čtvrtek 25. 4. a 16. 5. 2019, od 16 do 17 hodin
Prosíme, přezůvky a pití s sebou.

Školství / Sport
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Dům dětí a mládeže
Květen, měsíc lásky je tu. Vše kolem nás kvete, voní a připomíná nám,
že školní rok se chýlí ke konci a brzy nám začnou radosti prázdninových dní.
Než k tomu ale dojde, čeká nás ještě pár zajímavých zážitků v našem
DDM. Z proběhlých akcí musíme zmínit medailovou účast karatistů
na ME SKDUN v Černé Hoře, ke které srdečně gratulujeme. Dále pak
úspěšnou a početnou akci Velikonočního přespávání v našem DDM.
Již nyní se všichni těšíme na další.
Aktuálně taneční a pohybové kroužky jako Mažoretky mini, Shuffle
dance a Roztleskávačky bojují v Mladé Boleslavi na Open dance mission Mladá Boleslav. Přejme jim úspěch.
V červnu nás čeká, již se dá říci, tradiční Zahradní slavnost, na které
se představí účastníci zájmového vzdělávání. Tato slavnost se bude
konat na zahradě DDM a ŠD Horní Slavkov. Termín se dozvíte včas
z našich FB a webových stránek.
Letní výjezdový tábor Svatý Štěpán se uskuteční v termínu od 4. do
14. 8. 2019.   Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři DDM a ŠD Horní
Slavkov. Z důvodu rekonstrukce budovy DDM a ŠD Horní Slavkov
se bude o letních prázdninách konat pouze 1 turnus příměstského
tábora a to příměstský tábor „Před zvoněním“ v termínu od 26. 8. –
30. 8. 2019. Přihlášky jsou rovněž k dispozici v kanceláři DDM a ŠD
Horní Slavkov. Kapacita je vždy omezena, proto sledujte naše webové
a FB stránky, ať vám nic důležitého neunikne.
Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová, DiS.

Školní družina

V naší školní družině se v dubnu konalo Čarodějnické rejdění plné
čarodějů, kouzelníků a čarodějek. Užili jsme si společně spoustu zábavy, ochutnali netradiční lektvar, zasoutěžili si v čarodějných disciplínách a bylo nám kouzelně.  
V posledních dvou měsících všechna tři oddělení pilně trénují na
Zahradní slavnost, která se uskuteční v měsíci červnu, a na které se
umělecky představíme. Chcete vědět, jestli budeme zpěváky, herci, či
tanečníky? Přijďte se na nás podívat a uvidíte sami.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M. Ciperová

Pozvánka
Konfederace politických vězňů zve na pietní akt XXX. JÁCHYMOVSKÉ PEKLO, který se uskuteční v pátek 17. května 2019 od 14:30
hodin u památníku na hřbitově v Horním Slavkově.

KDY: 24. května 2019

od 9.00 – 15.00 hodin

KDE: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100 K. Vary
URČENO PRO: veřejnost
Můžeš se těšit na:






ukázku činnosti pořádkové jednotky a služebního psovoda
představení vozového parku Policie ČR
prohlídku budovy Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
ukázku výzbroje a výstroje Policie ČR
možnost vyzkoušet si fyzické a psychologické testy na zkoušku

Na workshop je nutné se registrovat nejpozději do 16.5.2019 na krpk.nabor@pcr.cz
Pořádáné náborové akce budou zveřejňovány na stránkáh www.policie.cz včetně fotodokumentace.
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Velká cena CAOKK - O pohár starosty
města Horní Slavkov v karate

Dne 23. 2. 2019 se v našem městě konal již čtvrtý ročník VC CAOKK
– O pohár starosty města Horní Slavkov v karate. Toto sportovní
klání pod záštitou starosty města pana Alexandra Tereka se stává již
každoroční tradicí, což nás velmi těší.
Celodenní  sportovní  akci v tělocvičně ZŠ Horní Slavkov, Školní 786
zahájil místostarosta města p. Tomáš Straka. Poté již probíhaly dopolední   soutěže ve stínovém způsobu boje   kata   a v odpoledních
hodinách se rozběhly sportovní   zápasy v kumite. Obě dvě tyto základní části tréninku karate nabídly široké spektrum soutěžních kategorií a technik.  Přítomní diváci a fanoušci tohoto sportu mohli kromě
jiného vidět jak začínající malé karatisty, tak i několik mistrů světa
a Evropy v karate.
Kobudo, bojové umění se zbraněmi, bylo bezesporu další z divácky
atraktivních disciplín. A zpestřením byla speciální  soutěž s názvem
Super kick (kop na rychlost do lapy). Do letošního ročníku bylo přihlášeno 127 závodníků z 12 sportovních oddílů.   Domácí   karatisté
a karatistky se velké konkurence nezalekli  a jako všichni ostatní šli
do zápasů naplno. Závody provázela   příjemná, místy však velmi
napínavá sportovní  atmosféra a přítomní závodníci ukázali bojovné
srdce a “karatistického ducha“. O tom koneckonců   svědčí   získané
medaile a poháry.
Akce podobného typu by se však v dnešní době asi nedaly pořádat
bez podpory sponzorů. Obrovské poděkování  tedy patří  všem, kteří
se na letošním ročníku VC CAOKK finančně či jinak podíleli,  jmenovitě:
 městu Horní Slavkov,  jež bylo hlavním partnerem a na této akci se
výrazně finančně podílelo
 ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 – paní ředitelce Mgr. Magdě Čavojské
(poskytnutí  dvou tělocvičen a potřebného zázemí)
 Městskému kulturnímu středisku Horní Slavkov – paní ředitelce
Mgr. Soně Kvasničkové (zapůjčení veškeré ozvučné aparatury),
p. Josefu Němcovi st. (zapojení  aparatury)
 DDM a ŠD Horní Slavkov – paní ředitelce Martině Malečíkové (ceny
pro nejmladšího účastníka a účastnici závodů)
 Tamala systém a.s. - Horní Slavkov    p. Vlastimilu Cigánkovi-M&M
Reality   p. Jiřímu Janečkovi    p. Jaroslavu Blažejovi    p. Janu
Musilovi    p. Gabriele Lugertové (zdravotnický dozor)
Děkujeme všem organizátorům z Champions Teamu  Horní Slavkov
a Chodov, ZK Karate při DDM a ŠD Horní Slavkov a rodičům domácích závodníků, kteří se jakoukoliv svou pomocí podíleli na tomto
turnaji. Dále váženým rozhodčím, kteří po celý den jednotlivá utkání  rozhodovali. Velký dík patří také p. Danielu Pekuniakovi, p. Jiřímu
Nosálovi, ale zejména hlavnímu trenérovi  Champions teamu Chodov
p. Miroslavu Boguskému, na jehož bedrech   ležela   organizace celého dne  a zodpovědnost za jeho hladký  průběh. Těšíme se, že se
s příznivci bojových sportů opět uvidíme na příštím ročníku turnaje
VC CAOKK-O pohár starosty města Horní Slavkov v roce 2020. Nebo
ještě v tomto roce na říjnovém 27.SKDUN Mistrovství světa v karate
stylu shotokan 2019 v Karlových Varech.
Jindřich Votrubec, Champions team Horní Slavkov

Příběh z historie
našeho města
Nedaleko železniční zastávky Záhořice,
u cesty směrem na Vladař, stojí pomníček.
Říká se mu Dětský křížek. S největší pravděpodobností je smutným připomenutím
vraždy dvou dětí, ke které došlo o pár set
metrů výše 4. května roku 1919. Domnívám
se, že pomníček dali zhotovit příbuzní obětí
velmi brzy po odhalení zločinu. Po válce, asi
z nenávisti ke všemu německému, byl rozvalen a poničen. Díky paní doktorce Hnykové a panu sochaři Stoklasovi je opravený, ale
nápisy ve fraktuře jsou nečitelné, porcelánové fotografie se nedochovaly.
Po podrobnostech tragické události jsem
pátrala v dobovém tisku a v archivech. České noviny o ní nic nezaznamenaly, ale našla
jsem několik zpráv v německých denících.
Nejpracnější bylo získávání a srovnávání
informací z matrik, které jsou také dochovány pouze částečně a zápisy výhradně
v němčině jsou velmi obtížně čitelné. Příběh
Dětského křížku tedy není a po 100 letech
a dějinných událostech minulého století ani
nemůže být úplný. Můj záměr dát obětem
jména se podařil: Josef a Frieda.
Rodiče dětí byli čeští Němci. Bydleli v Horním
Slavkově, jejich rodiny pocházely z blízkého
okolí. Maminka Anna Kohoutová z Krásna
se narodila v roce 1890. Otce představuje
zápis z matriky o narození syna z roku 1907:
„Já, Heinzl Josef, vlakový dělník, narozen ve
Slavkově č.p. 47 dne 13.3. 1886, manželský
syn Antona Heinzla, mlynářského pomocníka ze Slavkova a Theresie, rozené Hübl z Bošířan č.p. 33, přiznávám se k otcovství tohoto nemanželského dítěte před přítomnými
svědky.“  Frieda se narodila asi o rok později,
matrika z této doby ale není k dispozici.
26. června 1910 se Josef s Annou vzali. Během války se jim narodily další dvě dcery.
Maria zemřela jako miminko v roce 1915 na
zápal plic. Anna se dožila pouze čtyř měsíců, umírá v dubnu 1917 na plicní tuberkulózu. Tuberkulóza se uvádí jako častá příčina
úmrtí v obou rodinách, v roce 1912 na ní zemřel i Annin otec Georg.
V říjnu 1918 umírá ve 28 letech i matka dětí
Anna. Příčinou má být zápal plic po chřipce.
Stává se tak v období řádění takzvané španělské chřipky. Vzhledem k faktu, že ve Slavkově na ni v tomto období umírají pouze dva
lidé, nejedná se zřejmě o tuto epidemii.
Rok 1919 byl neradostný. Válka sice skončila, ale její následky byly hrozné. Lidé byli
doslova zdecimovaní hladem. A tato situace
pokračovala i několik let po válce. Obyvatelé
z neúrodných oblastí a velkých měst se vyHistorie

dávali vlaky na takzvané „křečkovací jízdy“,
při kterých se snažili na vesnicích sehnat
potraviny, ať už za peníze, nebo výměnou za
cennosti.
Na takovou cestu se vydává do okolí Žlutic
4. května 1919 i Josef Heinzl s dvanáctiletým Josefem a o rok mladší Friedou. Vrací
se však sám. Babičce dětí Agnes Kohoutové
tvrdí, že děti nepřišly na sjednané místo ve
Žluticích. Proto si myslel, že již odjely domů
nebo že se vrátí později. To se však nestalo,
proto sám Heinzl hlásí četnictvu jejich zmizení. Četníci děti hledají a žádají o pomoc
i obyvatele Žlutic i okolí, ale pátrání po dětech je neúspěšné. Po celých dalších osm
let není o jejich osudu nic známo.
Někdy během následujících let se Heinzl
přestěhoval do Údolí u Lokte a pracoval jako
dělník v porcelánce.
12. prosince 1926 nalezl lesní dělník při hledání vánočních stromků v houští ve svahu
pod Vladařem kostry dvou dětí. Na místě se
našla také bota, která patřila jednomu z nich.
Lidé ze Žlutic i z Horního Slavkova upozornili
četnictvo na osm let starý případ ztracených
dětí a Heinzl byl znovu vyslýchán, ale trval na
své původní výpovědi. Přiznal se až 4. ledna
1927, zřejmě po nátlaku příbuzných. Čin si
naplánoval již předem, jako důvod udával
nouzi. Dne 4. května 1919 se vydal s dětmi
vlakem do Žlutic a odtud pěšky do Kolešova.
Záhořická zastávka tehdy ještě neexistova-

la. U silnice někde poblíž dnešní zastávky,
asi u záhořického kříže, přikázal Friedě, aby
tam počkala. S Josefem odešli dál do svahu
do lesa. Chlapec asi něco tušil, protože na
místě, kde se zastavili, se ptal, co tam budou
dělat, a plakal. Otec ho oběma rukama uškrtil, položil do mělké jámy a přikryl kameny
a větvemi. Pak došel k silnici pro Friedu, přivedl ji na totéž místo a zardousil ji také. Její
tělo položil asi půl druhého metru od bratrova těla a zakryl je. Asi čtvrt hodiny zůstal
na místě a plakal. Potom se vydal zpět na
nádraží do Žlutic. Cestou potkal neznámého muže, se kterým směnil cigarety za pět
bochníků chleba, a pak odjel domů do Horního Slavkova.
Za svůj čin byl Josef Heinzl odsouzen porotním soudem v Chebu 18. října 1927 k trestu
smrti oběšením. Trest byl zmírněn na základě milosti prezidenta Masaryka na doživotní
těžký žalář.
Až půjdete kolem Dětského křížku, vzpomeňte si na malého Josefa a jeho sestřičku
Friedu. Moc toho o nich nevíme, ale i to málo
je hodně smutná bilance. Oba se narodili do
nelehké doby. Prožili smrt sourozenců i maminky. Mnoho let je trápil hlad. Života je zbavil trýznivým způsobem vlastní otec! Jejich
obrázky na pomníčku někdo rozbil, nápisy
zničil čas. Po druhé světové válce byli jejich příbuzní odsunuti. Jejich rodný dům byl
v době socialismu srovnán se zemí stejně
jako téměř celý starý Horní Slavkov. Ale my
víme, že tu byli.
„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým
a odpovědnost za své konání.“ (Dalajláma,
14. dalajláma)
Pro připomenutí tragické události po sto letech napsala Tereza Bremová.

Pomníček po opravě stojí trochu níže, původní cesta totiž zanikla. Naleznete ho na červené turistické stezce (a zároveň NS Cesta za pověstí), kousek za železniční tratí za zastávkou Záhořice. 
Foto: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz
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MKS PRO DĚTI
18. 5. 2019

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO
LEKTVARU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie /
Rodinný, Francie, 2018, 82 min.
16:00 Kinosál
Vstupné:  40,- / 55,- / 140,- Kč

19. 5. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
– POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
Pozor změna:

KAŽDÝ ČTVRTEK

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

KINO
10. 5. 2019

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie / Česko 2018, 83 min
19:00 kinosál
Režie: Filip Renč
Hrají: K. Issová, A. Krejčíková, M. Ruml, V.
Vašák, M. Kraus, L. Vlasáková, A. Bendová
aj.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy od
Haliny Pawlowské.
Vstupné: 55,- Kč

15. 5. 2019

7. ROČNÍK OSVĚTOVÉ KAMPANĚ
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM
A PÉČE O ZRAK
TESTOVÁNÍ ZRAKU ZDARMA
10:00 – 16:00 Vestibul MKS

KNIHOVNA
9. 5. 2019

31. 5. 2019

DEN DĚTÍ
15:00 – 19:00 Lesopark
Tradiční zábavné odpoledne se spoustou
soutěží, her a dárků.
Předběžná registrace probíhá od 13. 5.
2019 v kavárně MKS.
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BREJLE
19:00 Divadelní sál
Divadelní komedie Jiřího Císlera BREJLE
je hra o dvou hercích, která je plná komických vypjatých situací ze života dnešní
doby. Je protkaná písněmi filmových
šlágrů jako např. Titanik, Růžový Panter,
Moulin Rouge apod.
Hrají: Daniel Koťan a Natalie Venturová
Vstupné: 140,- Kč v předprodeji/ 180,- Kč
na místě

STEPHEN KING: PRODLUŽOVÁNÍ ČASU
18:00 Knihovna
„Musíte někomu provést špinavost,
abyste se sám špíny mohl zbavit.“ Proč se
dobrým lidem stávají zlé věci? Proč jsou
některé věci neodvratné? A pokud byste
dostali možnost neodvratné změnit, jak
daleko byste zašli? Nejčernější humor
mistra napětí Stephena Kinga ve scénickém čtení v podání Petry Richter Kohutové
a Vladimíra Kalného.
Vstup volný.

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.

13

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

OTEVÍRACÍ DOBA

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

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

pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420
602
150
+420 602 150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
- výroba
akvárií, terárií
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
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