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Slovo starosty
Vítám vás u našeho již letního zpravodaje. Uplynula nám první polovina
roku, uplynul i školní rok. Nastává
dětmi očekávané období prázdnin,
které by z jejich pohledu neměly nikdy
končit. Rodičům nastává období odpočinku od sledování školních povinností
jejich ratolestí. Toužebně očekávané léto
nastalo a s ním i období relaxace, dovolených či
jinak příjemných chvil.
Všechna hřiště ve městě jsou od jara připravena zdolat nápor dětí.
Všechny herní prvky jsou opravené a procházejí průběžně kontrolou bezpečnosti jejich stavu, čtvrtletně pak i odbornou revizí. Může
se stát, a v praxi se to stává zejména po víkendech, že je herní prvek rozbitý, poškozený. V takovém případě nás určitě neváhejte
kontaktovat. Hřiště jsou několikrát v týdnu také podrobena úklidu
pracovníky veřejně prospěšných prací.
Připravené je i koupaliště Puleček, zatím je s dostatkem kvalitní
vody. Všichni víme, že koupaliště je bez stálého přítoku. V podstatě
je již několik let odkázáno jen na sněhové a dešťové srážky. S ubývajícími srážkami pak i klesá hladina vody v koupališti, kvalita vody
se zhoršuje. Tento stav zatím nebude v nejbližších letech uspokojivě vyřešen. Sice máme plán jak situaci změnit, ale bez dotačních
prostředků je realizace tak složitého technického a finančně náročného díla příliš nákladným projektem pro rozpočet města.
Hřiště na koupališti je udržované a vybavené sítí pro míčové hry.
Můžu tedy s klidem říci, že vše pro vyžití dětí je připravené. Teď už
jen, aby nám vyšlo to správné letní počasí.
Přežijte léto všichni ve zdraví a u dalšího zpravodaje v září se na
vás budu zase těšit.
Mějte hezké léto.
Váš starosta Alexandr Terek

Gratulace

V měsíci červen oslavil krásné 75. narozeniny pan Mgr. Vladimír Zábranský. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města.
starosta

Byl zahájen projekt úspor energií
na městských objektech
V osmi objektech města budou nastávající letní měsíce ve znamení realizace energeticky úsporných opatření, startuje totiž realizační
fáze projektu úspor energií se zaručeným výsledkem, tzv. EPC projektu. Úsporná opatření budou probíhat na základních i mateřských
školách, městském úřadě, kulturním domě, i domě s pečovatelskou
službou
Město navazuje na dlouhodobou snahu snižovat energetickou náročnost svých objektů a šetřit tak rozpočtové náklady města. Již
předminulý rok byla zpracována analýza potenciálu úspor, která
identifikovala možnosti, kde by město mohlo ušetřit. Jednalo se
o možnosti úspor na vytápění, spotřebě elektrické energie, ale i vodného a stočného. Metoda EPC je unikátní v tom, že její financování je
prováděno až z dosahovaných úspor, tudíž město může tyto ušetřené prostředky využít na další nutné investice.
Druhou a největší výhodou je smluvní garance dosažení úspory. Dodavatel EPC projektu, který zvítězil ve veřejné zakázce - společnost
MVV Energie CZ a.s., městu garantuje přesnou výši úspory po dobu
12 ti let. V tomto projektu se jedná o cca 1,2 mil Kč každý rok. Jedná
se o 27 % původních energetických nákladů města na vybraných objektech. Pokud nebude této úspory dosaženo, bude dodavatel hradit
městu smluvní sankce. Město tedy tak jako tak úspory dosáhne.
Projekt začíná v tuto dobu a bude hotov v prosinci 2019. Od ledna
2020 bude zahájeno období garance. Na osmi objektech města dojde za 9,3 mil Kč ke komplexní modernizaci technologie. Bude například instalován velmi efektivní systém regulace vytápění po jednotlivých místnostech, pomocí počítače bude možné řídit vytápění každé
místnosti zvlášť. V objektech budou instalovány kvalitní LED svítidla.
odbor majetku a investic, MVV Energie CZ

Nově můžete třídit i kovový odpad
Kovové obaly je možné
odkládat do žlutých plastových kontejnerů. Koncový zpracovatel odpadu
si kovy vytřídí na třídící
lince.
PŘÍKLAD
KOVOVÝCH OBALŮ:
plechovky od nápojů
a potravin • nádoby od
kosmetiky • plechové
nádobí • kovové tuby •
alobal • kovové zátky •
víčka • krabičky • hřebíky
• šrouby • kancelářské
sponky apod.

PŘIHLÁŠKA
DO 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO
Okno v bytě 			



Okno v rodinném domě



Jméno a příjmení majitele (nájemce):
...............................................................
...............................................................
Přesná adresa:
...............................................................
...............................................................
Specifikace umístění okna/balkónu:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Přihlášku odevzdejte do 16. 8. 2019 na recepci
Městského úřadu v Horním Slavkově, nebo v kanceláři
číslo 206 (sekretariát starosty), případně zašlete
na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz

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.

Na sběrné dvory lze
kromě těchto menších
odpadů odvážet i další
kovové odpady – trubky,
roury, plechy, hrnce, vany,
kola a další objemnější
předměty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové
elektrospotřebiče, které
lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
odbor výstavby a životního prostředí MěÚ
U nás ve městě
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Den dětí v Horním Slavkově

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)

Již po několikáté se konal Den dětí v příjemném prostředí místního lesoparku. Letos prošlo
připravenými stanovišti 330 dětí z toho 110 dětí soutěžilo v kategorii do šesti let. Na děti
čekaly jednoduché, ale někdy i záludnější úkoly. Protože dnešní generace dětí přestává být,
díky mobilům a tabletům zručná, nechaly jsme je zatloukat hřebíky, složit si vlaštovku a trefit
se s ní do terče. Chtěli jsme potrápit i dětské mozkovny, a tak se děti musely naučit číselný kód, a nebo ukázat své znalosti ze světa. Malé děti jsme potrénovali v barvách, házení,
šněrování, vyváděly ztracené husy z bludiště a hádaly hádanky. Za odměnu si zajezdily na
koni, zaskákaly na skákacím hradě, kdo vydržel nechal se i namalovat, všechny děti si odnesly dárek a limonádu z Hladomorny Petry Střílkové, které tímto děkujeme za sponzorský
dar. Poděkování patří také těm, kteří dobrovolně pomáhají na stanovištích a umožňují nám
mít pro děti nachystáno více variant soutěží. Za spolupráci na stanovištích děkujeme paní
Broně Machačkové, dále zastupitelům N. Štefkové, E. Vnučkové, D. Kaplanovi, M. Kasalovi,
P. Čavojskému, T. Strakovi a starostovi A. Terekovi. Další poděkování patří ekologické farmě
Arnika za jízdy na koních, Lucii Kupčíkové za krásné obrázky na dětských tvářích, Technickým službám Horní Slavkov za přípravu lesoparku a zaměstnancům Městského kulturního
střediska Horní Slavkov za přípravu celé akce. Těšíme se na Vás zase příští rok.
Městské kulturní středisko

Kolikrát můžete od čísla 57 odečíst číslo
7?
2. úloha (3 body)
Rozhodněte, co je dneska za den, jestliže víte, že právě dvě z informací jsou
pravdivé.
1.
2.
3.
4.

Dnes je čtvrtek
Předevčírem byla středa
Včera bylo úterý
Zítra bude sobota

3. úloha (5 bodů)
Samohlásky A, E, I, O, U a Y.
Je jedno, kolik jakých souhlásek se
nachází mezi samohláskami. Samohlásky musí být ve slově zastoupeny právě
jen v uvedeném pořadí a počtu. Může se
jednat o jakýkoli slovní druh v libovolné
variantě, diakritika u hlásek nehraje roli.
Ke splnění úlohy je zapotřebí napsat
minimálně 3 slova.
Správné odpovědi za měsíc květen:
(ABAKU SPZ)
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Třídění odpadů? Musí to jít ještě lépe!
V roce 2030 by mělo dojít ze zákona k zákazu skládkování. Původně
byl tento termín stanoven na rok 2024. Podle odpadové směrnice EU
musí být v roce 2035 vyprodukovaný komunálního odpad z 65 % recyklován, z 25 % využit ve spalovnách a jen 10 % může být uloženo na
skládkách.
Dnes nejsme ani zdaleka schopni těmto číslům dostát, nejen v našem
městě, ale ani v celé ČR!
Město má vyhláškou dlouhodobě nastavený systém třídění odpadů lze třídit plast, papír, sklo, nápojové kartony, bio odpad, textil, elektro
a nově i kovový odpad z domácností. Zdarma lze odkládat odpad na
sběrný dvůr.
Co ukázal svoz směsného komunálního odpadu 1 x týdně
Prvním květnovým dnem jsme zavedli svoz směsného komunálního
odpadu pouze jeden den v týdnu. Výsledkem byla v určitých lokalitách
přeplněnost kontejnerů. Zavedení svozu směsného komunálního odpadu jeden den v týdnu vzniklo na základě dlouhodobého pozorování
naplnění nádob na tento odpad. Kontrola stavu jejich naplnění proběhla v roce 2018 od května do června a v letošním roce v měsíci březnu. Naplněnost činila v průměru polovinu objemu její kapacity. Nádoba o objemu 1100 litrů má max. zatížení 440 kg, jenže my odvážíme
v průměru 112 kg! Nádoby tak obsahují spíše vzduch, protože obsahují
nesešlapané plasty, kartony, krabice!
V praxi jsme mohli vidět, jak to někde vypadá, když se odpad netřídí.
Nádoby byly na mnoha místech přeplněné již čtvrtým dnem, bohužel
nevytříděným odpadem. To přesto, že v dosahu jsou nádoby na tříděný
odpad. Máme zadokumentován případ, kdy se občan nezdráhal naplnit
nádobu na směsný komunální odpad do poloviny textilem, místo jeho
vložení do nádoby na textil.
Co odhalují nádoby na tříděný odpad?
V průběhu roku probíhá také kontrola naplněnosti nádob na tříděný
odpad. Základním problémem je nesešlapávání vytříděného odpadu
u plastových lahví, kartonových krabic a papíru. Z tohoto důvodu ani
zde není využita plná kapacita nádoby - opět nádoby obsahují mnohdy
více vzduchu. Nádoba sice vypadá jako přeplněná, ale ve skutečnosti
by po sešlápnutí byla schopna pobrat odpadu ještě více.
Ve městě je nyní rozmístěno 68 ks nádob na papír, 74 ks nádob na
plast a drobný kovový odpad, 52 ks nádob na sklo, 35 ks nádob na nápojové kartony, 6 ks nádob na textil, 6 ks nádob na elektroodpad, 100
ks nádob na bioodpad. Někde došlo k jejich navýšení.
Sběrný dvůr
Občané mohou bezplatně odkládat odpad na sběrném dvoře. Odvoz
odpadu do sběrného dvora je možné si objednat telefonicky u Technických služeb za paušální úhradu 200,- Kč.
Jak třídíme bioodpad?
Díky neukázněným občanům, kteří stále neví co patří a nepatří do
bioodpadu, nemůžeme vozit bio odpad na kompostárnu, ale musíme jej vozit na skládku. Tímto se zvednou náklady minimálně o polovinu. Peníze, které takto utratíme, by šlo použít na nákup nových

FOTOGRAFIE DOKRESLUJÍ, JAK NĚKTEŘÍ
STÁLE JEŠTĚ TŘÍDIT NEUMĚJÍ, NEBO NECHTĚJÍ…

PET lahve, ještě k tomu nesešlápnuté, ve směsném komunálním odpadu!

Papír sice správně roztříděn,
ale krabice nesešlápnuté.

PET lahve, plechovky a jiný směsný odpad do bioodpadu nepatří.
kontejnerů nebo výstavbu nových krytých stání.
Co nás čeká? Třídit a třídit….a nepolevit!
Že třídit bude třeba ještě více je jasné. Že skládkování bude dražší, je
také jasné. Že to obec již dále dotovat nebude moci (dnes město doplácí na občana cca 646,- Kč/osoba/rok) je také jasné. Kdo z nás by chtěl
dávat peníze do koše? Ti, co dnes třídí, ví, že toho skutečného směsného komunálního odpadu vlastně ani moc není a že svoz jeden den
v týdnu je reálný. Pokud přestaneme produkovat zbytečné množství
odpadu a vzniklý se naučíme třídit, nebude pro nás změna ve skládkování šok.
Snažme se třídit více nejen kvůli penězům, ale i kvůli přírodě a dalším
generacím!!
odbor výstavby a životního prostředí

Meziroční statistika třídění odpadu v našem městě
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

U nás ve městě

SKO
1 006,74
971,121
974,701
956,651
938,242
929,976
916,680

PLAST
59,284
65,834
58,779
67,291
75,845
70,637
75,160

PAPÍR
113,805
100,051
90,699
94,279
103,907
89,420
105,429

SKLO
55,064
55,185
58,201
49,155
65,162
74,362
75,794

NK
1,890
2,508
2,083
2,471
2,963
2,900
3,600

KOV
8,700
4,390
16,393
14,680
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Ocenění nejlepších žáků základních škol
Již podvanácté rada města společně se základními školami ve městě vyhodnotila Nejlepší žáky základních škol v našem městě.
Žáci si svá ocenění převzali 20. června v krásných renesančních prostorách velkého sálu
Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák/žákyně roku 2018/2019 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou
reprezentaci ve sportu, uměleckých a dovednostních soutěžích, či za příkladné jednání
a chování. Každý oceněný žák byl ošerpován,
získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč
na nákup knih.
Všem oceněným blahopřejeme a žákům přejeme hodně úspěchů do dalších let.

tace školy ve sportu Výborný prospěch, pěk- Kateřina Salačová, 6. A
né chování, slušné vystupování
výborný prospěch, vzorná příprava, zodpovědnost a obětavost
Liana Zubáková, 3. B
výborný prospěch, pěkné chování, slušné vy- Eliška Drobná, 7. A
stupování
výborný prospěch, vzorná příprava, zodpovědnost a obětavost
Mila Hoťová, 4. A
za přípravu na vyučování, výborný prospěch, Oldřich Červenka, 8. A
zodpovědnost, slušné chování, reprezentace výborný prospěch, úspěšné mimoškolní aktiškoly ve sportu
vity
Ondřej Klečka, 5. A
Jitka Čonková, 9. A
výborný prospěch, vzorná příprava, reprezen- velké zlepšení prospěchu
tace školy ve sportu

Základní škola Šance Horní Slavkov
Kateřina Rybářová, 7. ročník
za opakovanou reprezentaci školy při Tříkrálové sbírce, za 1. místo v okresní soutěži
Praktická dívka, za reprezentaci v krajském
kole Umíme to s počítačem, za výrazné zlepšení v prospěchu,
za ochotu pomoci spolužákům i dospělým
Zuzana Plánková, 9. ročník
za svědomitý přístup a plnění školních úkolů
a všech školních povinností, za ochotu pomoci spolužákům i dospělým ve škole i mimo ni,
za vzorné chování ve škole i ve školní družině,
za výraznou pomoc při organizování akcí
v ŠD, za opakovanou reprezentaci školy
v soutěži Umíme to s počítačem
Natálie Krištová, 8. ročník
za reprezentaci školy na soutěži Praktická
dívka – 1. místo v okresní soutěži za vzorné
chování, za výrazné zlepšení ve škole, za
ochotu pomoci spolužákům i dospělým

Základní škola Šance Horní Slavkov

Jiří Němec, žák speciální školy
za reprezentaci školy v krajské soutěži Sportovní hry mládeže, za vzorné plnění všech
povinností za spoluúčasti rodiny, účast na
všech akcích třídy i školy
Jenifer Kapurová, 3. ročník
za opakovanou reprezentaci školy při vystoupeních pěveckého souboru, vzorné chování
ve škole i mimo ni, vzorné plnění školních povinností i domácí přípravu, za ochotu pomoci
spolužákům i dospělým
Základní škola Horní Slavkov, Nádražní ulice
Matěj Hanko, 2. A
výborný prospěch, pěkné chování, aktivita při
vyučování
Hynek Salač, 3. A
vzorná příprava, výborný prospěch, reprezen- Základní škola Horní Slavkov, Nádražní ulice
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Základní škola Horní Slavkov, Školní ulice
David Lauber, 3. A
za vynikající reprezentaci školy ve všech
sportech
Marek Pösinger, 3. B
za záchranu lidského života, výborné studijní
výsledky a vzornou přípravu na vyučování
Anastázie Pařízková, 4. A
za pěkné studijní výsledky, vzornou příprava
na vyučování, práci v Žákovském parlamentu
a ochotu pomáhat ostatním
Barbora Roštová, 4. B
za pěkné studijní výsledky, vzornou přípravu
na vyučování, za vynikající reprezentaci školy
ve všech sportech
Matouš Musil, 5. A
za reprezentaci školy v soutěžích, aktivní pří- Základní škola Horní Slavkov, Školní ulice
stup ke školním povinnostem, ochotu a pomoc při začleňování spolužáka do kolektivu
Julie Borovičková, 5. A
za reprezentaci školy ve sportu a práci v Žákovském parlamentu
Tobiáš Valta, 5. B
za práci v Žákovském parlamentu, reprezentaci školy ve sportech
Petra Miklešová, 5. B
za práci pro třídu a reprezentaci školy
Pavel Bína, 7. A
za výborné studijní výsledky a práci v parlamentu
Veronika Nguyenová, 8. A
za učební pokrok v průběhu školní docházky
a podporu dětí z dětského domova ve škole

Základní umělecká škola Horní Slavkov
Jana Doležalová, 9. A
za sportovní reprezentaci školy a práci pro velmi dobrou reprezentaci školy při veřejných
kolektiv
akcích, za vstřícný a příkladný přístup k úkolům, stálou ochotu ke spolupráci a samozřejJáchym Akrman, 9. B
mě za dobré chování. Její osobnost je dobza výborné studijní výsledky a práci pro kolek- rým příkladem pro ostatní žáky
tiv třídy a v Žákovském parlamentu
Tereza Sobotková
Alena Malecká, 9. B
za projevený zájem, je pracovitá, pečlivě přivýborné studijní výsledky v průběhu školní stupuje k zadané práci a má smysl pro detail.
docházky
Její práce se objevila na výstavě ZUŠ Karlovarského kraje
Základní umělecká škola Horní Slavkov
Emma Dandová
za celoroční příkladnou práci, vzornou přípravu a velké pokroky ve hře na klarinet. Za velké
nadšení pro studovaný obor hra na klarinet
a za příkladnou reprezentaci školy

Michal Stařík
za celoroční vzornou práci a přípravu do hodin. Za velký zájem o hru na klarinet a velké nadšení pro obor. Za reprezentaci školy
v rámci školních koncertů i koncertů se Zuš
Bandem. Za působení v klarinetovém triu.
Za ochotu k vystupování a účasti na různých
školních akcích

Barbora Rezková
ocenění za píli a stálou připravenost na vyučovací hodiny, aktivní přístup ke studiu, za Anna Kormaníková
velké pokroky v druhém nástroji (cello), za je velice poctivá žákyně. Kromě toho, že je

Školství

vždy připravená na hodiny klavíru, se aktivně věnuje tvorbě a improvizaci. V letošním
školním roce se zúčastnila celostátního kola
soutěže mladých skladatelů ZUŠ. Umístila se
na krásném druhém místě. Taky se aktivně
zúčastňuje veškerých školních koncertů. Je
vzorem pro žáky ZUŠ. Inspiruje svým přístupem i jiné žáky naší školy a jejích rodiče
Daniela Kurzová
nastoupila na výtvarný obor před třemi
lety. Během těchto let hravě srovnala krok
s ostatními, žáky, kteří navštěvují VO již od
přípravky a k oboru Výtvarná tvorba si ještě
přibrala obor Keramika. Výtvarným činnostem se tedy v naší ZUŠ věnuje 6 hodin týdně.
Pravidelně se účastní akcí výtvarného oboru
- jezdí na výstavy, na soustředění, zajímá se
o dění v oblasti výtvarného umění. Vždy velmi
ochotně pomáhá při přípravě různých akcí VO
jako jsou vernisáže výstav či realizace festivalu ZUŠ open. Při práci v hodinách pracuje
soustředěně a se zájmem.
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ZŠ Nádražní

Konec školního roku je ve většině školských zařízení ve znamení
různých sportovních akcí, exkurzí a výletů. Nejinak tomu bylo v naší
škole.
28.5.- 1.6. proběhl projekt Máchovo jezero. Akce se zúčastnilo 43
dětí. Během pobytu navštívily mimo jiné Krásný Dvůr, Hrubý Rohozec, zábavný park Mirakulum. Děkujeme všem sponzorům, bez jejichž přispění by se akce nemohla uskutečnit.
31. 5. proběhl branný závod pro 3.-9. ročník. Na vyznačené trase
bylo 8 stanovišť, kde děti prokazovaly své znalosti z přírodovědy,
zdravovědy a dopravní výchovy. Na jiných stanovištích byla potřebná zdatnost – chůze na chůdách, střelba ze vzduchovky. Rychlost
byla předností, ale o vítězi nerozhodovala. Při závěrečném vyhodnocení bylo krásné sledovat radost všech zúčastněných.
V průběhu akce se na hřiště TJ Spartak přišli podívat i žáci z 1. a 2.
třídy. Vše bylo spojeno s opékáním špekáčků.
Některé z dalších akcí naší školy :
4. 6.
exkurze „Les“ - 6. A
6. 6.
sportovní den - 1. st. ZŠ
6.6.
exurze Terezín - 8.A a 9. A
7. 6.
sportovní den - 2. st. ZŠ
12. 6.
exkurze Plzeň (plzeňské podzemí) - 8.A
12.6.
Svatošské skály - 1.A a 3.A
13. 6.
lanové centrum Trinity Cheb - 4.A a 5.A
13. 6.
exkurze Svatošské skály - 7.A
17. 6.
exkurze obora Linhart Karlovy Vary - 9.A
26.6.
Akademie školy - vystupují všechny třídy i školní družina
Děkujeme všem učitelkám a učitelům, kteří se na konání jednotlivých akcí podíleli. Dětem přejeme krásné a pohodové prázdniny.
Lenka Kerbelová a Eva Heppnerová

Poděkování p. Zdenku Heppnerovi ml.

Dne 30. května 2019 se žáci naší školy z 5.A zúčastnili vycházky
po historické části Horního Slavkova. Zajímavé vyprávění s ukázkami konkrétních historických objektů našeho města bylo proloženo
fotografiemi již neexistujících budov a soch. Děti si poté shrnuly
čerstvě zapamatované poznatky v malém vědomostním testu
a vítězové byli odměněni. Rádi bychom touto formou poděkovali
p. Zdenku Heppnerovi ml., který tuto akci pro naši třídu velmi kultivovanou a zajímavou formou připravil. Těšíme se na další podobné
akce v nadcházejícím školním roce.
Kerbelová, třída 5.A
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Festival ZUŠ OPEN
zcela předčil očekávání
Festival ZUŠ open byl pro naši Zušku v mnoha ohledech velmi
úspěšný. V Horním Slavkově došlo za přítomnosti starosty města p. Alexandra Tereka k slavnostnímu otevření nového kulturního
prostoru za budovou Školní náměstí, který na základě hlasování
veřejnosti získal název „Na dvorku“. Odpoledne patřilo především
skvělým tanečnicím, které se představily sólově (za doprovodu
žáků klavírní třídy J. Honzajkové) i ve skupinových choreografiích.
Nechyběli žáci pěvecké třídy D. Kaplana, výtvarné workshopy pod
vedením Evy Domkové a večerní koncert karlovarské skupiny Po-po-trio. Zcela nový, na náklady města Horní Slavkov zrekonstruovaný prostor, tak poprvé ožil uměním slavkovských dětí. V Lokti se
festivalové odpoledne odehrávalo v prostoru městských hradeb,
slavnostně bylo zahájeno tóny souboru lesních rohů, nechyběly
taktéž výtvarné workshopy pod vedením žáků výtvarného oboru
a J. Lieblové, komorní soubory žáků hudebního oboru a v samotném závěru již tradiční pohádka pro děti v prostoru bašty. Druhá
část festivalu se vzhledem k počasí konala v atriu loketské městské knihovny, tento prostor zcela ovládly loketské tanečnice, večer
následoval povedený koncert skupiny Vocal band quartet.
Orchestr ZUŠ band, pěvecký sbor Melodie a slavkovské tanečnice
se účastnili festivalové části v Karlových Varech. Zde jsme měli
tu čest doprovodit zpěv světoznámé operní zpěvačky Magdaleny
Kožené, která v Karlových Varech zahajovala celorepublikový ZUŠ
open. Za doprovodu orchestru ZUŠ band zazpívala společně s pěveckými sbory ZUŠ Karlovarského kraje písničku Pod tým naším
okénečkem a jako překvapení ze strany účinkujících zazněla kozatayská píseň „Magdalena“. Festival pokračoval až do pozdních
večerních hodin, v jeho průběhu se představily se svými choreografiemi slavkovské tanečnice.
V sobotu 1. června vystoupil pěvecký sbor Melodie ve Valdštejnských zahradách Senátu České republiky, jednak se svým samostatným vystoupením, ale také s pěveckými sbory ZUŠ České republiky – cca 350 zpěváků. Za doprovodu symfonického orchestru
ZUŠ Kroměříž zde zazpívali čtyři velmi náročné písně ve francouzském originálu z filmu Slavíci v kleci. Večerní koncert byl skvostným kulturním zážitkem pro diváky i samotné účinkující, na který
se nezapomíná.
Školní rok 2018/2019 končí a myslím, že byl pro ZUŠ velmi úspěšný. Dokladem toho je i opravdu obrovský zájem o umělecké vzdělávání. V závěru příspěvku velmi děkuji všem kolegům za jejich vynikající práci, podporovatelům a příznivcům za podporu a pomoc
při realizaci aktivit školy v uplynulém školním roce, které si velmi
vážím.
Přeji všem klidné, pohodové léto, odpočinek, relax a v září v ZUŠ
na viděnou.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

MŠ U Sluníčka

MŠ Duhová kulička

Na konci školního roku jsme měly
opravdu napilno. Kromě výletů na
Svatošské skály, Prelátuv pramen,
na divadlo do Bečova, do porcelánky, kde jsme si ozdobily hrníčky
a bublinkové show v MŠ, kterou
zajistilo naše báječné Sdružení
rodičů a přátel mateřské školy
jsme našly čas i na pokusohraní
s vodou a různé projekty.
POKUSY S VODOU
Je jasné, že nejvíce nás baví
věci, které si můžeme na vlastní
kůži vyzkoušet. Že máme vodu
rády, vidí paní učitelky denně při
našem dlouhém mytí, zacpávání umyvadel, bublání s mýdlem... Ale tentokrát jsme se proměnily ve
vědce a zkoumaly, co všechno je s různými tekutinami možné dělat.
Zkoumaly jsme, jak se barevné skvrny v mléce bojí jaru, že se voda
olej nespojí a také se nám podařila krásná sopka chrlící barevnou lávu.
Foukáním brčky do velikého lavoru se nám podařilo vytvořit spoustu
pěny a vyfoukaly jsme obrovské pěnové hady. Jak rostliny vstřebávají
vodu jsme pozorovaly na listech čínského zelí ponořených v obarvené
vodě a spousty a spousty dalšího. Bylo to vážně prima.
PROJEKT ZOO
Na návštěvě ve školce jsme měly kouzelníka s živými ptáky. Měl dokonce i papouška, který si nám sedal na rameno. A vlastně díky němu
vznikl projekt zoo. Vyrobily jsme obrovskou žirafu z krabic, papoušky,
lvy, opice, hady a další zvířátka, která nám teď zdobí školku.
ZE ŽIVOTA HMYZU
Povídaly jsme si i o hmyzu, který žije na louce i na naší školní zahradě.
Už víme, jak to chodí v mraveništi a teď když jsme se dozvěděly o tom,
jak jsou mravenci pracovití a užiteční jako „strážci lesní čistoty,“ už je
zašlapávat určitě nebudeme. Mravenečky jsme namalovaly a aby měli
kde bydlet, postavily jsme pro ně ve třídě mraveniště. Vyráběly jsme
i včelí úl, berušky, motýly a různé květiny.
Na konci měsíce nás už čeká jen rozloučení s našimi předškoláky, ze
kterých od září budou prvňáčci.
Vám všem přejeme krásné léto, nezapomenutelné zážitky z dovolených, školákům super prázdniny :-) a v září se budeme těšit na nové
kamarády.

Poslední měsíc školního roku je určen k rozloučení. Loučíme se
s učiteli, kamarády. Oslavujeme svátek dětí, začátek prázdnin a příchod léta.
V naší mateřské škole proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí na
školní zahradě. Děti si hrály, soutěžily, tančily. Nechybělo slavnostní
občerstvení v podobě ovocných talířů.
Vyjeli jsme na několik krásných výletů. Seznámili jsme se se zvířátky
na ekologické farmě Kozodoj.
Cestou Z pohádky do pohádky jsme prošli v Bečovské botanické zahradě, takže už víme jak roste strom, kdo nejvíce potřebuje lískové
oříšky, proč na jehličnanech rostou šišky, jak dobrý je med a proč ho
vlastně včelky vyrábějí.
Na divadelním představení O loupežníku Krákorcovi, které nám, také
v Bečově zahrálo Karlovarské hudební divadlo si zasoutěžili i dospělí a pan učitel pro nás vyhrál sladký šťavnatý meloun. Po představení
zbyl čas na prohlídku muzea hrnečků, kterých bylo tolik, že jsme je
nedovedli spočítat!
Snad to zvládnou naše nejstarší děti, ze kterých se v září stanou
školáci, proto jsme se s nimi rozloučili slavnostní besídkou v Zelené
kuličce a byly pasovány na školáky v obřadní síni města.
Přejeme jim mnoho úspěchů v učení a mnoho krásných zážitků po
celá školní léta. Všem dětem krásný zbytek prázdnin a mnoho letních radovánek.
Zároveň se těšíme na nováčky, se kterými se uvidíme na začátku
nového školního roku v září 2019.

Děti z MŠ U Sluníčka

SRPMŠ U Sluníčka
Dne 19. května 2019 jsme se sešli u skautské klubovny, abychom oslavili ,,Den rodiny”. Nezapomeneme, jak rodiče s úsměvem vykukovali
z terče pro vodní bomby a jak pečlivě některé děti mířily. Pak předčítali
dětem hádanky ukryté v lese a zapisovali správné odpovědi. S dětmi
si navzájem obkreslovali obličeje, hráli si na slepé malíře (i když to šlo
dětem trochu lépe), pak si všichni vyzkoušeli jak se žije slonům s jejich dlouhými choboty, pokoušeli se odhalit tajemství Tangramů a odmítali odejít od nedokončených obrazců. Pohráli si s neodymovými
magnetickými kuličkami Neocube a procvičili zápěstí s Powerballem.
Pomohli také svým ratolestem lovit a přebírat jezerní perly. Jediné, co
můžeme rodičům vytknout, byla jejich nechuť odhalit tajemství ukrytá
v kbelících slizu, který přitom vypadal tak krásně. Naštěstí je však zastoupily nadšené děti, jež by se v něm nejraději celé vykoupaly.
Za SRPMŠ U Sluníčka děkujeme Městu Horní Slavkov za finanční podporu, Junáku Horní Slavkov za poskytnutí prostor a zázemí klubovny,
rodičům za odvahu a dětem za radost z plnění úkolů.

ZŠ Školní

SRPMŠ U Sluníčka

Děti z 1.B a Mgr. Jana Petraschková

Školství

Rádi bychom poděkovali Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov jmenovitě panu Bokorovi, Razímovi a Hadžegovi - za skvělý Den dětí,
který pro nás uspořádali. Kromě přehlídky vozového parku jsme si
vyzkoušeli překážkovou dráhu, stříhání karoserie vozidla a skutečný
požární zásah. Doopravdy jsme hasili hořící dům! Neuvěřitelné.
Mockrát děkujeme za nezapomenutelný zážitek i sladkou odměnu.
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Školní družina

jen účastníkům zájmových kroužků, ale rovněž vedoucím a návštěvníkům, kteří se této úspěšné akce zúčastnili.
Poděkování také patří všem vedoucím zájmových kroužků, kteří se
našim dětem během celého roku smysluplně a obětavě věnovali.
Na letní prázdniny jsme připravili, výjezdový pobytový tábor Svatý
Štěpán, který se uskuteční v termínu od 4. – 14. 8. 2019. Letos na
téma Faktor strachu. Těšíme se na spousty krásných, dobrodružných zážitků.
Přejeme vše krásné prázdniny bez úrazů, a po prázdninách se na
Vás opět těšíme v nově zrekonstruované budově DDM a ŠD Horní
Slavkov.

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019
Ve školní družině probíhala celý školní rok soutěž „O putovní pohár
ŠD“. První soutěž (výrobek v barvách naší trikolory) probíhala k 100.
výročí založení naší republiky, druhá soutěž byla opět tvořivá (výroba
čerta, Mikuláše nebo anděla), ve třetí soutěži se žáci trochu zapotili
při čarodějnickém odpoledni a čtvrtá soutěž našim žákům zamíchala mozkové buňky a to v dopravním testu.
Pro žáky jsme uskutečnili výlet na Třídomí. A poslední řadě jsme si
užili Zahradní slavnost, kde si každé oddělení ŠD připravilo své vystoupení.
Děkuji všem rodičům za spolupráci a přeji za celý kolektiv ŠD krásné Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová, DiS.
prožití léta a budeme se těšit na příští školní rok.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M. Ciperová

Dům dětí a mládeže
Léto…hurá prázdniny! Máme za sebou úspěšný rok zájmového vzdělávání a nyní si užíváme zasloužený odpočinek. Rádi bychom touto
cestou poděkovali všem účastníkům, kteří naše zájmové kroužky během celého školního roku navštěvovali. Osobní poděkování těm nejúspěšnějším proběhlo na závěrečné Zahradní slavnosti, která se konala 14. 6. 2019 a úspěšně nám tak uzavřela školní rok 2018/2019.
Při slavnostním odpoledni se představily tyto zájmové kroužky: Mažoretky Sedmikrásky, Roztleskávačky Delfínci, Shuffle dance a Kick
box, ti si pro svou prezentaci připravili vystoupení pro veřejnost. Další
zájmové kroužky, které se na akci představily prodejem svých výrobků, byly zájmové kroužky Vyzkoušíme vše, Vaření a Keramika. Dílničky si připravily zájmové kroužky Korálkování a Šikovné ručičky. Akci
doplnila bublinková show a malování na obličej. Děkujeme tímto ne-
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Na závěr bych chtěla poděkovat za práci všem externím zaměstnancům, kteří svůj volný čas věnují práci s dětmi a vedou pod naším
DDM zájmové vzdělávání.
Jmenovitě: Ciper Marek – ZK florbal a florbal dívky, Brožová Anna
– ZK rybářský, Janáčková Dagmar – ZK korálkování a šperky, Čtvrtečka Vít – ZK stolní tenis, Nerf liga a basketbal,Ing. Götzl Petr – ZK
kopaná ml. přípravka, Borovičková Květoslava – ZK kopaná st. přípravka, Kerbelová Lenka – ZK deskové hry , Bc. Kelucová Lenka – ZK
angličtina, Urbánková Tereza – ZK šikovné ručičky, Pagačová Jana –
ZK keramika, Votrubec Jindřich – ZK karate, Heger Rudolf – ZK kick
box, Píhová Vendula – ZK modeláři a legohrátky, Oktábcová Romana
– ZK chemický, Wegnerová Martina – ZK vaření, Michalcová Petra –
ZK mažoretky, Jarmar Břetislav – ZK kopaná žáci
Za výpomoc v ZK děkujeme i sl. M. Budajové a pí. Konárové.
Přeji krásné prázdniny plné sluníčka.
Za DDM a ŠD ředitelka organizace Martina Malečíková

Kronika města
z let 1907 - 1913
1907
Městský hostinec je na 6 let pronajat pivovaru
v Kynšperku. Tajemník města Prahse z důvodu zdražovací krize obdržel příplatek 200 korun. Plat pokladníka Steinwassera je rovněž
navýšen.
Za časové období let 1908 až 1910 není v kronice žádný záznam.
1911
6. dubna shořely dva domy (majitel Wirlitsch
a Heidl). Z důvodu velkého sucha se zvyšuje
cena potravin. 1 kg pšenice nebo ovsa stojí 24
halířů, ječmen – 22 halířů, 1 hl brambor –
8 korun (1 hl – historická jednotka na odměřování potravin), 1 kg hovězího masa - 1,92
korun, 1 kg vepřového masa – 2 koruny, 1 kg
telecího masa – 1,92 korun. Na svatodušní
svátky (Letnice – křesťanský svátek, který se
slaví 50. den po Velikonocích) se konala slavnost na počet 50. výročí založení mužského
pěveckého sboru. Dr. Günter Singer je zvolen
městským lékařem na místo Dr. Siebenhünnera, který se odstěhoval do Vildštejna (dnes
město Skalná). 28. prosince zemřela ve Vídni
manželka majitele továrny paní Mathilde Czjzek. Pan Ernst Neidhart je na zasedání dne
29. prosince zvolen fořtem s hodností nižšího
úředníka.
Volby do městského zastupitelstva:
(poznámka překladatele: Voliči byli podle výše
ročních přímých daní rozděleni do 3 volebních sborů, které byly vytvořeny tak, že soubor
v obci placených daní byl rozdělen na třetiny,
do kterých se dostali podle seznamu voliči. Do
první skupiny se dostalo jenom několik nejbohatších osob, které svými daněmi dohromady
platily 1/3 odevzdaných ročních daní v obci;
každý sbor pak vyslal stejný počet zástupců do
samosprávných orgánů -váha hlasů voličů pak
byla tedy odstupňována dle výše majetku.
Virilní hlasy měli v zastupitelských orgánech ti,
kteří odevzdávali alespoň 1/6 v obci placených
daní.
Honorace – osoby, které nepatřily mezi poplatníky svým majetkem ale postavením; státní
úředníci a čestní měšťané).
Zástupci prvního volebního sboru:
Franz Rossmeissl – majitel koželužny J o s e f
Schmied – majitel pivovaru
Ernst Matschak – majitel továrny		
Heinrich Weil – obchodník
Franz Keylwert – poštmistr			
Alois Mertn – lékárník
Karl Sommer – majitel továrny		
Johann Schenk – koželuh
Emanuel Hoyer – děkan			
Emil Reif – řezník
Náhradníci:

Historie

Franz Voit – obchodník			
Günther Keylwert – obchodník
Franz Putz – hodinář			
Andres Roth – malíř pokojů
Franz Steinbach - obchodník
Zástupci druhého volebního sboru:
Johann Markgraf – učitel			
Franz Lochner – barvíř
Emil Kolb – pekař				
Johann Hahn – ředitel občanské školy
Johann Hahn – truhlář			
Franz Dietrich – hostinský
Emanuel Waldert – výrobce likérů		
Wilhelm Krebs – pekař
Karl Franz – obchodník		
Náhradníci:
Johann Hahn – rolník			
Georg Gareis – hostinský
Johann Ruppert - soustružník		
Johann Reinhold – stavitel
Florian Otto - klempíř
Zástupci třetího volebního sboru:
Franz Siart – dělník v porcelánce		
Franz Hoffmann – dělník v porcelánce
Georg Wawerich – malíř porcelánu		
Josef Bäcker – dělník v porcelánce
Johann Bäcker – malíř porcelánu		
Michl Walitsch – dělník v porcelánce
Johann Schenk – úředník v továrně		
Robert Gröschl – malíř porcelánu
Anton Neidhart – malíř porcelánu		
Albert Hoffmann – úředník v továrně
Náhradníci:
Anton Hanika – tavič cínu			
Anton Hoffmann – malíř porcelánu
Friedrich Salomon – truhlář			
Karl Machaček – švec
Anton Bächer – bez povolání
Civilní hlas firmy Haas & Czjzek je v držení
pana Johanna Neidharta – ředitele továrny.
Byli zvoleni:
Starosta – Franz Keylwert – poštmistr
Radní pro oblast policie – Franz Lochner –
barvíř
Radní pro oblast ekonomie – Johann Schenk
– koželuh
Radní pro stavebnictví – Josef Hahn – truhlář
Radní pro lesnictví – Emil Kolb – pekař
Radní pro chudobu – Franz Siart – dělník
v porcelánce
Radní pro finance – Johann Markgraf – učitel
Do školní rady byli zvoleni pánové: Alois Mertn,
Franz Siart, Georg Schenk, Karl Sommer, Anton Neidhart. Současně do této rady patří starosta Franz Keylwert, zástupce církve děkan
Hoyer, zástupci školy – ředitel Hahn, ředitel
Reinitzer. Pan Alois Mertn byl okresní školní
radou jmenován místním školním inspektorem.
Při sčítání obyvatelstva dne 31. prosince 1910
bylo zjištěno, že město Horní Slavkov má
3 730 obyvatel.

1912
Byly vyčištěny tři rybníky v Ležnické ulici.
Spolek pro výsadbu zeleně vysázel směrem
k Rovenskému rybníku novou alej stromů. 7.
srpna zemřel vrchní strážník Josef Siart. V létě
byla provedena stavba městského vodovodu.
Potrubí, které bylo dosud dřevěné nebo z keramiky, bylo po celé délce od pramene vody
z „Jelení štoly“ až po město vyměněno za železné. 17. října ve čtyři hodiny odpoledne byl
vodovod slavnostně uveden do provozu. Při
této příležitosti vypil starosta u nově zajištěného pramene u „Jelení štoly“ první pohár se
slovy „Bůh žehnej tomuto pramenu, ochraňuj
jej a nedopusť, aby tento pramen vyschl“. Byla
změřena vydatnost tohoto pramene. Pramen
dává čtyři litry za sekundu. Ve druhé polovině léta a po celý podzim nepřetržitě pršelo.
Byl velký problém sklidit obilí a hrozilo velké
nebezpečí, že brambory podlehnou hnilobě.
Začátkem října uhodily nečekaně mrazy a vše,
co nebylo dosud sklizeno, zmrzlo. 3. listopadu
některým členům c.k. střeleckého spolku bylo
Jeho Veličenstvem císařem propůjčeno vyznamenání za 40. a 25. leté členství. Vyznamenání bylo předáno okresním velitelem Raimundem Krautschikem. Vyznamenání za 40. leté
členství obdrželi pánové: Wenzl Gröschl, Josef
Zinner, Vinzenz Reif, Franz Petpaul, Franz Eckl,
Johann Schenk, Josef Hölpert, Johann Marterer a Ferdinand Korb. Druhé vyznamenání za
25. leté členství získali pánové: Franz Lochner,
Franz Schöberl, Johann Liema, Andreas Roth,
Franz Köllner, Franz Schröck, Rudolf Korb, Johann Schimmer, Friedrich Langhammer, Wenzl Waldert, Josef Dürbach, Albert Kunstmann,
Josef Schmieger, Josef Gassner, Franz Petpaul junior a Wenzl Schröck. Dne 27. prosince
1912 byl na zasedání zastupitelstva zvolen výbor městské záložny. Byli zvoleni tito pánové:
Alois Mertn, Johann Hahn, Johan Markgraf,
Karl Franz, děkan Emanuel Hoyer, Johann Neidhart, Ernst Matschak, Josef Hahn, Emanuel
Waldert, Franz Lochner, Franz Siart, Johann
Schenk.
1913
Dne 13. ledna na zasedání výboru městské záložny bylo zvoleno ředitelství záložny. Byli zvoleni tito pánové: lékárník Alois Mertn, děkan
Emanuel Hoyer, ředitel Johann Hahn, ředitel
Johann Neidhart. Lékárník Mertn byl zvolen
ředitelem kanceláře. Předsedajícím na všech
zasedáních výboru je vždy úřadující starosta.
Revizoři jsou pánové Johann Markgraf, Ernst
Matschak a Emanuel Waldert. Dne 27. března
zemřel pan Friedrich Schmied, který se dlouhodobě staral o šatník pana starosty. V polovině dubna byla neuvěřitelná zima, teploměr
ukazoval 6 stupňů pod nulou. Na konci stejného měsíce teplota vzrostla takovým způsobem, že se dalo v přírodě koupat. V době
senoseče nepřetržitě pršelo. Posekaná tráva
neuschla a shnila. V létě tohoto roku bylo provedeno zajištění pramene vody a jeho odželeznění. Práce na prameni „Karl Hirsch štoly“
byla provedena firmou Rumpel & Cie z Teplic.
Na tento účel byla u městské záložny sjednána půjčka ve výši 11 000 korun.
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MUZEUM
19. 6. – 25. 8. 2019

VÝSTAVA - SCHLAGGENWALD
Výstava předmětů a fotografií ze sbírky
Zdeňka Heppnera.
Otevřeno denně
PO – NE 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Vstupné do muzea je zároveň vstupným
na výstavu:
Děti (6-15 let) , senioři (nad 65 let), držitelé
průkazu ZTP - 15 Kč

Dospělí - 30 Kč
Rodinné - 75 Kč - 2 dospělí + 2 děti (6-15
let)
Děti do 6ti let zdarma

20. 7. a 17. 8. 2019

PROCHÁZKA PO ZANIKLÝCH MÍSTECH
HORNÍHO SLAVKOVA
10:00 Sraz u muzea
Přijďte se s námi projít a připomenout si
zaniklá místa v Horním Slavkově. Nenáročná trasa, vhodné i pro děti.
Vstupné: v ceně muzea
Knihovna informuje:
Otevírací doba knihovny:
PO – ST – PÁ 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
ÚT – ČT 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Knižní novinky na léto:
Děti a mládež:
P. a J. Kolín: Vojáčci

G. Johns, J. Lee, S. Williams: Liga spravedlnosti – Počátek
P. Brown: Robot v divočině
Půlminutové horory
D. Fischerová: Pohoršovna
D. Pilkey: Dogman
M. Myst: Nejzlejší zlokniha ve světě
K. Smolíková: Pozor, v knihovně je kocour!
K. Ohlssonová: Kouzelné srdce
J. John, M. Barnett: Děsná dvojka
K. Halligan: Příběhy pro holky, které se
nebojí být výjiměčné
P. Braunová: Ema a kouzelná kniha
Dospělí:
S. Ahnhem: Osmnáct pod nulou
J. Kohák: Kůly v plotě
C. J. Tudor: Kříďák
J. Hopkins: Jeho Svatost Dalajláma
N. Shusterman: Smrtka
N. Shusterman: Nimbus
A. Mayne: Hračkář

Hry bez hranic aneb
knihovníci dětem
13. ročník soutěžního klání knihoven Karlovarského kraje s názvem „Hry bez hranic aneb
knihovníci dětem“ pořádala v letošním roce
knihovna Horní Slavkov, a tak téma her bylo
jasně dáno „Horní Slavkov - historie a hornictví“. Zúčastnilo se 14 knihoven regionu. Tým se
vždy skládal ze 4 dětí ve věku 9 -12 let, které
si nastudovaly předem připravené podklady
k soutěžím a kvízům.
Hry jsou zahajovány samostatnou disciplínou
tvz. „zdravicí“ – každá knihovna si připravila
pokřik a kostýmy k tématu her. První místo za
nejlepší zdravici získala okresní knihovna Dalovice.
Další soutěžní disciplíny děti řešily po cestě
starou částí Horního Slavkova. Družstvo, obhajující slavkovskou knihovnu, ve složení Verunka
Janotová, Karolínka Kodýtková, Jůlinka Borovičková a Evička Plachá, se nezaleklo dalších
třinácti družstev z celého kraje a v jedenácti
úkolech nasbíralo největší počet bodů!
A to není vše! V úvodní Zdravici získaly holky
další medaili - tentokrát krásnou stříbrnou,
a tím obhájily naše loňské druhé místo v pozdravech.
Stupně vítězů nakonec byly obsazeny takto:
1. místo Městská knihovna Horní Slavkov
2. místo Městská knihovna Sokolov
3. místo Městská knihovna Mariánské Lázně
Akce se konala pod záštitou Ministerstva
kultury ČR a SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR). Ceny pro všechny
zúčastněné věnovaly většinou obce, města
a knihovny zúčastněných. Velké poděkování
patří firmě WeLau, která nám navrhla a vytvořila medaile pro všechny zúčastněné.
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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

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

Váš specialista
na Sokolovsko

zakázka č. 2019047

Horní Slavkov, Smetanova

Olga Vrtáčková
+420 739 527 609

- 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

Rodinný dům 4+2
cena: 2.100.000,-Kč

+420 602 145 144
olga@loyd.cz
www.loyd.cz

Dvougenerační RD, užívaný k
rekreaci. Částečná rekonstrukce,
novém rozvody elektro, nový bojler.
Plocha pro parkování. UP 106 m²,
m
m PENB: G
pozemek 1.890 m².

Krásné léto

www.hornislavkov.cz

