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Slovo starosty

Vítám vás u našeho dalšího, skoro již jarního, vydání zpravodaje.
Zima, kterou jsme postřehli snad jen v posledních únorových
dnech, je asi za námi. Po dlouhé době nebylo ve městě na čem
sáňkovat, o lyžování ani nemluvě. Zimní radovánky nás minuly,
zejména pro menší děti a vyznavače zimních sportů byla zima
zklamáním, pro chodce a řidiče zase spíše výhodou. Výhodou
to bylo i na straně údržby města, nebylo potřeba moc shrnovat
sníh, solit a sypat. Finanční úspora je pak zřejmá a vždy vítaná.
Zdá se tedy, že to je ekonomicky vlastně výhodné. Ano, ale má
to i svá negativa. To největší, které z pohledu města vnímám, je
riziko šíření kůrovce ve smrkových lesích. Naše město je vlastníkem 461 hektarů lesních pozemků, převážně smrkových v katastrech Horní Slavkov, Bošířany, Kfely, Ležnice, Ležnička, Třídomí
a Krásno. Přestože nejsme nějak významným vlastníkem lesa,
lze říci, že naše lesy do roku 2017 generovaly zisk a jejich ekonomika obecně byla plusová. Situace se však mění. Kůrovec, malý
brouk, který se kdysi spojoval jen s lokálním usycháním stromů
na Šumavě je dnes, po několika letech, skutečným nebezpečím.
Smrkové lesy v Moravskoslezkém, Olomouckém, Zlínském, Jihočeském, Plzeňském kraji a kraji Vysočina jsou tímto malým
broukem decimovány. Napadené či již uschlé stromy jsou těženy, což způsobuje vysokou nabídku dřeva na trhu. Základní ekonomické pravidlo pak říká „je-li vysoká nabídka klesá poptávka,
s klesající poptávkou klesá i cena.“ Jednoduše lze říci, že na trhu
je tolik dřeva, že se stává až neprodejným - je ho přebytek. Určitě jste v tisku zaznamenali, jak některé obce musí své rozpočty
výrazně upravovat, přijímat úsporná opatření nebo dokonce, že
své založené lesní společnosti musí finančně zachraňovat před
finančním úpadkem. Karlovarský kraj naštěstí zatím, i když teplá
zima jako tato hraje pro kůrovce, není kůrovcovou kalamitou primárně natolik postižen, aby působil tak velké škody na porostech
lesa. Nicméně jsme postiženi sekundárně onou klesající cenou
dřeva na trhu.
Z tohoto důvodu poslední dva roky v podstatě již netěžíme, protože cena dřeva je tak nízká, že se přiblížila nebo je dokonce
rovna nákladům na těžbu. I v letošním roce očekáváme propad
ceny dřeva na trhu, podobné to bude asi i v dalších letech. Kůrovcovi totiž vyhovuje teplá zima, jako byla tato, škody na lesích budou asi dále pokračovat.
Naše město naštěstí nemá postaven rozpočet na příjmech z těžby dřeva, spíš to byl takový bonus do rozpočtu. Výpadek tohoto
bonusu nás nijak neohrozí, nemusíme se bát, že by to naše rozvojové plány nějak ohrozilo.
Může se stát, doufám však, že se tak nestane, že v následujících
letech dostihne kůrovec i naše lesy. Pak budeme těžit a zalesňovat a to nás už trochu finančně potrápí… ale nepoloží.
Přeji vám hezké dny
Váš starosta Alexandr Terek

Gratulace

Seniore, pozor na podvodníky
Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména seniory
na podvodníky, kteří se snaží vloudit do jejich blízkosti, a to z jediného důvodu, podvést je a okrást.
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při návštěvách podvodníků, kteří se vydávají např. za revizory plynu apod., ale
i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se s Vámi mohou
spojit prostřednictvím telefonu nebo v některých případech i prostřednictvím internetu. Mezi časté praktiky patří např. telefonáty
podvodníků, kteří se vydávají za rodinné příslušníky a žádají o finanční prostředky, jenž si u nich vyzvedne jejich kamarád. Buďte
proto obezřetní, s kým komunikujete a v případě, že Vás někdo požádá o pomoc, zejména o tu finanční, dejte si pozor.
V případě, že Vás někdo kontaktuje prostřednictvím telefonu:
• S cizími lidmi se nebavte.
• Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje.
• Prostřednictvím telefonu nikomu nesdělujte čísla faktur služeb,
které máte zprostředkovány.
• Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod záminkou vašich příbuzných v nouzi, vše si raději dopředu ověřte, než někomu svěříte
své mnohdy celoživotní úspory, může se jednat o podvod. Zdánlivě Vás může kontaktovat z neznámého čísla Váš vnuk/vnučka
s žádostí o zapůjčení peněz na výhodnou koupi vozidla.
V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu:
• Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše bezpečí může
ochránit panoramatické kukátko nebo bezpečnostní řetízek na
dveře.
• Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho návštěvě předem
informováni, dveře neotvírejte.
• Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se záminkou výhry v loterii, či přeplatků energií.
• Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví někdo se záminkou zatelefonování kvůli poruše na vozidle.
• Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo zprostředkování levnějších služeb, ve většině případů se jedná o podvod.
• Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.
• Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory.
Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si danou situaci
ověřte buď u svých příbuzných, nebo u zprostředkovatele jednotlivých služeb. Neboť v případě, že z Vás podvodníci nevylákají peníze
přímo, najdou si jiný způsob jak Vás okrást.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Z činnosti SPCCH

V únoru oslavili významné narozeniny dva občané města. Jubilejních 90 let oslavil pan Jiří Hanák a 80. narozeniny, též jubilejní, oslavila také paní Helena Zajíčková
Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel gratulantům popřát starosta města a členky SPOZ.

Den se starostou
Den se starostou se koná 18. 3. 2020 od 16.00 hodin.

U nás ve městě

Oslavíme MDŽ
Již 7. března se bude v sále MěKS konat výroční členská schůze
naší základní organizace.
Jako hosté na ní hned v úvodu vystoupí děti z MŠ U Sluníčka.
Svým programem popřejí našim členkám k Mezinárodnímu dni
žen, který současně se schůzí oslavíme. Pobavit se všichni účastníci mohou při hudbě pana J. Němce, který bude hrát nejenom
k poslechu a k tanci, ale při které si také mohou všichni zazpívat.
Přednáška
Další březnovou akcí bude přednáška MUDr. Petera Igaze , samozřejmě zaměřená na péči o zdraví . Bude se konat 24.03. od 15,00
hod. v MěKS . Je určena nejenom pro naše členy , ale vítáni jsou
všichni další zájemci z řad veřejnosti.
Výbor ZO H. Slavkov
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Dům v ulici Dolní Příkopy byl zbourán
Obytný dům v ulici Dolní Příkopy byl postaven v padesátých letech minulého století. Že
stavba nebyla úplně ledajaká, nám připomenul přebal od stavební dokumentace tohoto
domu s červeným razítkem „tajné“. A tajné to
skutečně bylo… žádná dokumentace se k tomuto domu nenašla.
Dům i přes průběžné opravy vlivem nájemníků chátral. Od roku 2012 město připravovalo
dům z důvodu neekonomičnosti jeho opravy
k jeho vyklizení a odstranění. Na podzim
loňského roku byla historie domu uzavřena,
dům byl odstraněn.

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 2020 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Jaký je součet čísel, která jsou zároveň ve čtverci i trojúhelníku a nejsou
v kruhu?

Ulice Dolní Příkopy po odstranění domu

Obytný dům před odstraněním

Recyklovaná suť byla dále využita
Za odstranění a zpracování suti na výrobek - recyklát město zaplatilo částku ve
výši 2,8 mil. Kč s DPH, z toho dotace činila
1.362.178,- Kč. Menší část recyklátu byla
použita na zpevnění/srovnání povrchu cesty
z Kounice na Stannum, ta větší na rozšíření
plochy v Hasičské ulici.
Použití tohoto recyklátu, jak na cestu, tak
v Hasičské ulici (za výcvikovým prostorem
hasičů) bylo předmětem kritiky občanů.

Město, ale i jiné státní orgány obdržely podněty pro prošetření postupu města. Samotné
použití recyklátu jako výrobku bylo shledáno
pro použití na zmiňovanou cestu, ale i pro
rozšíření plochy v Hasičské ulici jako souladné s právními předpisy. Přiznávám však, že
provedení terénních úprav v Hasičské ulici
mělo předcházet správní řízení u stavebního
úřadu. Tuto chybu napravíme a příště ji už
neuděláme.
Starosta

2. úloha (3 body)
V peněžence máte dostatek pětikorun,
desetikorun, dvacetikorun, ale ani jednu
korunu, dvoukorunu a padesátikorunu.
Kolika různými způsoby můžete zaplatit
50 korun?
3. úloha (5 bodů)
Král měl tři dcery: Leu, Bertu a Hanu. Lea
vždy mluvila pravdu, Berta vždy lhala
a Hana někdy mluvila pravdu a někdy
lhala.
Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel
o pravdomluvnou Leu. Král jej zavedl do
síně, kde všechny tři dcery seděly vedle
sebe a řekl, že princi Leu dá, pokud pozná,
která z nich to je. Přitom může každé
z nich položit jedinou otázku.
Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem
tutéž otázku: „Jak se jmenuje princezna,
která sedí uprostřed?“
• Princezna sedící vlevo odpověděla:
„Lea.“
• Princezna sedící uprostřed odpověděla:
„Berta.“
• Princezna sedící vpravo řekla „Hana.“
Princ se jen maličko zamyslel a princeznu
podle odpovědí poznal.
Která z princezen je pravdomluvná Lea?
Správné výsledky za měsíc leden:
1. 25
2. 1519
3. Patrik 1,2, Ondřej 4,3, Šimon 2,1, Lukáš 3,4

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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prostorů v 1. NP směrem do přilehlého parku pro provoz kavárny, čajovny či podobných zařízení.
Přístup do provozoven v přízemí bude přímo z ulice, což tyto prostory zatraktivní zejména pro
maloobchodní prodej.
Ve 2. NP je projektováno 7 podnikatelských prostorů o ploše 35 - 50 m2. Na tomto podlaží je
předpoklad provozování drobných služeb nebo kanceláří.
2
50 mpro
. Na
tomto podlaží
je předpoklad
Ve 3. NP je plánován tzv. coworkingový pracovní prostor
krátkodobý
pronájem
prostor provozování drobných služeb nebo kanceláří.
s kancelářským vybavením a prostor pro 2 sdílené kanceláře/zasedací místnosti např. pro setkání
Ve 3. NP je plánován tzv. coworkingový pracovní prostor pro kráts klienty, pro spolkovou činnost. Celý objekt je plánován
jakopronájem
plně bezbariérový.
kodobý
prostor s kancelářským vybavením a prostor pro
2 sdílené
kanceláře/zasedací
místnosti
např. pro setkání s klienty,
Revitalizace bude sice dokončena v srpnu 2020, ale na
květen plánujeme
pro zájemce
o prostory
pro spolkovou činnost. Celý objekt je plánován jako plně bezbariéprohlídku budovy. Prostory budou k dispozici od podzimu
tohoto roku.

Volné prostory pro podnikání v Domě služeb

Ještě jsou volné prostory

rový.
Revitalizace bude sice dokončena v srpnu 2020, ale na květen plánujeme pro zájemce o prostory prohlídku budovy. Prostory budou
k dispozici od podzimu tohoto roku.

V 1.NP. jsou již rezervované prostory pro služby, jakoJeště
jsou obchody,
drogérie
a second hand.
jsou volné
prostory
Zbývají tedy dva prostory č. 105 a č. 106, kde a jak velké
jsoujsou
je vidět
na plánku níže.
V 1.NP.
již rezervované
prostory pro služby, jako jsou obchody,
drogérie a second hand.

Zbývají tedy
dva prostory č. 105 a č. 106, kde a jak velké jsou je
Ve 2. NP jsou již rezervované prostory pro služby kadeřnictví,
pedikúra.
vidět
na
plánku
Zbývají ještě tedy dva prostory č. 204 a č. 207, kde a jak velké jsou jeníže.
vidět na plánku níže.

Ve 2. NP jsou již rezervované prostory pro služby kadeřnictví, pedikúra.
Metry
zatím revitalizace
pouze informativní,
upřesnění
skutečného
proběhne
po zaměření
V červnu loňského
rokučtvereční
započalajsou
generální
zchátralého
Zbývají
ještě tedy stavu
dva prostory
č. 204
a č. 207, kde a jak velké jsou
skutečného
stavu.
a v celku dlouhodobě
spíše nepoužívaného
domu č.p. 653 v Dlouhé je vidět na plánku níže.
ulici (u vodotrysku). Cílem revitalizace je rozšíření nabídky prostorů
pro podnikání zejména
v oblasti
maloobchodu
a služeb.
Význam- nebo
Metry
čtvereční
jsou
zatím pouze
informativní,
Máte-li zájem
o tyto
volné prostory
pro podnikání
třeba
jen jako
kancelář
kontaktujte
odbor upřesnění skutečnénou změnou bude
otevření
prostorů
v
1.
NP
směrem
do
přilehlého
ho
stavu
proběhne
po
zaměření.
správy bytových a nebytových prostor na tel. 602 123 366.
parku pro provoz kavárny, čajovny či podobných zařízení. Přístup Máte-li zájem o tyto volné prostory pro podnikání nebo třeba jen
do provozoven v přízemí bude přímo z ulice, což tyto prostory za- jako kancelář kontaktujte odbor správy bytových a nebytových proOdbor
správy bytových
a nebytových prostor MěÚ stor na tel. 602 123 366.
traktivní zejména
pro maloobchodní
prodej.
Ve 2. NP je projektováno 7 podnikatelských prostorů o ploše 35 - Odbor správy bytových a nebytových prostor MěÚ
Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Žlutě označené prostory jsou zatím ještě volné.

U nás ve městě
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KOMPOSTÉRY A NÁDOBY
NA BIO ODPAD ZDARMA

Občanům jsou stále k dispozici zdarma kompostéry a nádoby
na bio odpad. Stačí uzavřít si smlouvu na úřadě, v kanceláři č.
324 a nádoba či kompostér budou Vaše!

Výborná spolupráce policistů vedla
k objasnění několika případů
Dne 4. února 2020 čtyřiatřicetiletý muž ze Sokolovska nahlásil krádež
nákladního přívěsu, který měl připojen na tažném zařízení u svého zaparkovaného vozidla tovární značky Honda. Po oznámení policisté začali po pachateli a přívěsu intenzivně pátrat. Po pár dnech si policista
v civilu z obvodního oddělení Bečov nad Teplou během své cesty domů
všiml projíždějícího automobilu Volkswagen s přívěsem, o kterém se domníval, že by mohl odpovídat popisu odcizeného přívěsu z Krásna. Na
nic nečekal a kontaktoval sloužící kolegy v terénu z obvodního oddělení
Bečov nad Teplou, kteří se okamžitě za vozidlem vydali. Po krátké chvíli
automobil předepsaným způsobem zastavili a provedli jeho kontrolu.
Lustrací v policejních evidencích se podezření potvrdilo. Osádku vozidla,
kterou tvořili dva muži ve věku 21 a 29 let, policisté zajistili a převezli
k provedení dalších úkonů na policejní služebnu. Výborná práce kriminalisty z prvního oddělení obecné kriminality v Sokolově z detašovaného
pracoviště v Horním Slavkově ve spolupráci s místními policisty vedla
k objasnění nejen krádeže z Krásna, ale také k dalším.
Devětadvacetiletý muž ze Sokolovska, který se nacházel ve vozidle jako
spolujezdec, se následně doznal ke svým činům. Kromě krádeže nákladního přívěsu z Krásna má na svědomí i další dva skutky. Koncem listopadu roku 2019 na parkovišti v Kynšperku nad Ohří měl z vozidla tovární
značky Mercedes Benz demontovat čtyři hliníková kola s pneumatikami.
Muž poté vozidlo usadil na dřevěné špalky a z místa s koly odjel. Poškozenému majiteli vznikla škoda ve výši kolem 25 tisíc korun. Policisté ze
Sokolovska mu za tyto dva skutky sdělili podezření ze spáchání přečinu
Krádeže.
Dalšího protiprávního jednání se měl dopustit v polovině prosince roku
2019 na Karlovarsku. Ve večerních hodinách měl ze zahrady domu 35letého muže odcizit přívěsný vozík, který měl následně prodat. Tím majiteli způsobil škodu ve výši kolem 10 tisíc korun. Kriminalisté z druhého
oddělení obecné kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání
a obvinili ho ze spáchání přečinu Krádež.
Výše uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl již v minulosti za
obdobnou trestnou činnost potrestán a odsouzen Okresním soudem
v Sokolově. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až
na tři léta.
nprap. Eva Valtová

Pozvánka na jarní pochod
První jarní den 21.3. bychom rozhodně neměli zůstávat doma, ale vyrazit
do přírody. Přivítejte jaro jarním pochodem a podpořte 22. ročník Jarního setkání Klubu českých turistů Mariánské lázně a oblast Karlovarský
kraj, které se uskuteční u nás v Horním Slavkově a jeho blízkém okolí.
KČT ve spolupráci s MKS Horní Slavkov pro Vás nachystal 4 jednoduché
trasy, spíše procházky, na které se mohou vydat téměř všichni:
1) Na Šibeniční vrch k bývalému městskému popravišti - délka trasy 5 km
2) Ke Třem pramenům - délka trasy 4 km
3) Naučná stezka Uranová Golgota po stopách těžby uranu v Horním Slavkově - délka trasy cca 7 km
4) Trasa s průvodcem - po historických památkách a zajímavostech Horního Slavkova. Sraz u městského muzea - Pluhova ulice v 10 a 12 hodin
- délka trasy cca 2 km
Start: V 9.00 hodin v Městském kulturním středisku pro trasy okolím
města.
Startovné: 40,- Kč; člen KČT 30,- Kč
Odměna: V ceně účastnického poplatku pamětní razítko, vstup na set
kání v sále Městského kulturního střediska Horní Slavkov s hudebním
doprovodem, pamětní list, jarní perníček paní Ivy.
Cíl: Městské kulturní středisko v 10.00 až 15.30 hod.
Podrobnější informace hledejte na www.mkshs.cz.
Těšíme se na jarní setkání s Vámi.
Ředitelka MKSHS
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Školní kolo soutěže ZUŠ

Školní družina

V měsíci únoru 2020 proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ, kterého se
účastnilo více než 50 žáků smyčcového, kytarového a klavírního oddělení ZUŠ, nechyběli ani žáci Literárně dramatického oboru. Dovolte
mi, abych touto cestou poděkoval všem pedagogům za přípravu žáků
na tuto soutěž, žákům pogratuloval k jejich skvělým výkonům a těm,
kteří postoupili do okresních kol soutěží popřál další úspěchy ve hře
na hudební nástroje nebo slovesném projevu. V okresních kolech nás
budou reprezentovat tito žáci:
Hra na kytaru: Lapeš Daniel, Kohajdová Kateřina, Papy Damian, Hoťová Mila, Jirků Martin, Veverka Vít
Hra na housle: Marek Štěpán
Hra na violoncello: Jonášová Jana, Stehlíková Ela
Hra na klavír: Cerovský Tomáš, Jirků Karolína, Krušinková Simona
Literárně dramatický obor: Rozsypalová Inka, Kerulová Šárka
Na konci ledna nás velmi mile překvapili nejmladší žáci ZUŠ z přípravné estetické výchovy se svými představeními na téma „Roční období“ (Horní Slavkov) a „Jablíčko“ (Loket). Přípravná estetická výchova je dlouhodobě kapacitně naplněný obor ZUŠ, proto pokud máte
o toto studium zájem, je nejvyšší čas podat přihlášku na školní rok
2020/2021, neboť kapacita oboru je omezena.
V březnu 2020 se uskuteční v pořadí již 7. ples Základní umělecké
školy, vstupenky jsou stále v prodeji v kanceláři ZUŠ (tel. 607 691 405
nebo 728 342 693), orchestr ZUŠ band vyjíždí na krajské kolo soutěže
orchestrů – držte nám palce !!! Srdečně Vás také zveme na třídní přehrávky, které probíhají od února do dubna 2020 – termíny jednotlivých
tříd najdete průběžně v budovách ZUŠ. V neposlední řadě zveme širokou veřejnost na tradiční „Koncert ke dni učitelů“ a také na Krajskou
postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance Lucie Terek
Krajnikovičové, jejíž 19. ročník proběhne 26. 3. 2020.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Během února si naši žáci konečně užili alespoň trošičku sněhu, tak
jsme ho využili na koulovačku a malování do sněhu.
Školní družina si také zorganizovala turnaj ve vybíjené, kde si žáci ze
všech čtyř oddělení ŠD poměřili zdatnost.
V období jarních prázdnin byla z důvodu nezájmu školní družina
uzavřena.
Připomínáme, že dne 9.4.2020 v období Velikonočních prázdnin
bude v případě zájmu školní družina otevřena.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová

10. 3. 17:30
		
14. 3. 10:10
		
16. 3. 18:00
		
24. 3. 18:30
		
25. 3. 18:00
		
26. 3. 14:00
		

Dům dětí a mládeže

O pololetních prázdninách jsme uspořádali Projektový den
v Techmanii Plzeň, který se těšil velké účasti žáků ze základních
škol. V počtu 40 účastníků jsme strávili příjemný den plný pokusů,
vědy a hvězd.
Tento projektový den byl financován z projektu Šablony II OP VVV.
Následný projektový den, který máme v době vydání zpravodaje za
Třídní přehrávka třídy Mgr. M. Kyselové 		sebou, jsme prožili ve Štefánikově hvězdárně na Petříně v Praze. Zúsál Pluhova domu
častnili jsme se ho dne 25.2.2020, v době jarních prázdnin. O tom
Krajské kolo soutěže orchestrů 			 jak se dětem projektový den líbil, podáme zprávu v dalším zpravoMariánské Lázně
daji.
Třídní přehrávka třídy Bc. K. Teturové 		
Do konce roku máme v plánu minimálně ještě dva projektové dny,
sál Pluhova domu
jejich zaměření si necháme jako překvapení.
Koncert „Ke dni učitelů“
			
Na závěr jarních prázdnin jsme si užili tradiční Maškarák, který pro
sál Pluhova domu
Vás pořádáme ve spolupráci s MKS Horní Slavkov. FotodokumentaTřídní přehrávka třídy Mgr. I. Poslední 		
ce bude rovněž v dalším vydání zpravodaje
učebna HN, Loket
Děti z tanečních zájmových kroužků se aktuálně pilně připravují na
Krajská postupová přehlídka scén. tance 		 soutěž Mia festival v Karlových Varech, která se bude konat dne
MěKS Horní Slavkov
28.3.2020 a dále pak na soutěž Open dance Mission Mladá Boleslav, která se bude konat dne 9.5.2020. Už nyní se všichni moc těšíme na společně strávený čas plný emocí.
Na velikonoční prázdniny v období od 9. do10.4.2020 chystáme
všemi oblíbenou akci, a to přespávání v DDM a ŠD Horní Slavkov.
Kapacita je vždy omezena, proto sledujte naše webové a FB stránky,
ať vám nic důležitého neunikne.

Za DDM Bc. Martina Dandová, DiS., vedoucí pedagog volného času
Fb: Ddm Horní Slavkov
U nás ve městě

web: www.ddmhornislavkov.cz
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MŠ U SLUNÍČKA
Malí stavitelé

Na konci ledna jsme přivítaly ve třídě Myšek vzácnou návštěvu. Přijela se k nám podívat paní Ing. z „Malé technické univerzity.“ A nepřijela
s prázdnou, přivezla nám plný kufr pro nás známé stavebnice LEGO
DUPLO.
Nejprve nám vyprávěla o Karlu IV., o historii Karlova mostu i o tom,
jak a z čeho byl postavený. Dozvěděly jsme se mnoho zajímavých,
pro nás nových informací.
Ale to nejlepší nás teprve čekalo. Samy jsme si podle předlohy mohly
postavit pilíře a oblouky z lega. Stačilo jen trochu počítat a s návodem
to byla pro nás předškoláky celkem hračka. S pomocí naší průvodkyně jsme pak z našich částí sestavily dlouhý most. A protože, když se
něco dělá pořádně a správně, a to my jsme náš Karlův most opravdu
dělaly, a každý z nás přiložil ruku k dílu, mohly jsme se po něm i projít.
A to bylo teprve něco. Posuďte sami.
Toto zábavné a poučné dopoledne bylo pro nás, předškoláky ze třídy
Berušek a Myšek zdarma.
Děti z MŠ U Sluníčka

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Doplňkové činnosti v mateřské škole
Jako každý školní rok, tak i ten letošní pedagogové z mateřské školy
připravují pro děti doplňkové činnosti. Tyto činnosti nejsou pro děti povinné a jsou nad rámec běžného vzdělávání v mateřské škole.
Děti je navštěvují v odpoledních hodinách, avšak v běžné provozní
době mateřské školy. Jsou zaměřeny na zájem a potřeby dětí. Začínají
vždy v říjnu ( po adaptačním období ) a končí v květnu.
Rodiče mohou děti přihlásit na angličtinu. Na doplňkové činnosti pod
názvem Captain Jack se děti hravou formou seznamují s prvními anglickými slovíčky, hrají, zpívají a učí se říkadla v cizím jazyce. Činnost je
určena pro děti, které se chtějí naučit cizímu jazyků. Předpokladem by
měla být správná výslovnost v jazyce českém.
Říkejme si, říkejme je další doplňková činnost. Je určena především dětem s nesprávnou výslovností, dětem, které již jsou v logopedické péči,
anebo dětem jejichž mateřským jazykem není český jazyk. Děti se zde
věnují gymnastice mluvidel, správnému dýchání, učí se říkadla, zpívají.
Procvičují také svou motoriku, která úzce souvisí s vývojem řeči.
Poslední doplňkovou činností je v letošním školním roce činnost hudebně pohybová. Ukrývá se pod názvem Dokolečka, dokola a je pro
všechny děti, které rády tančí, cvičí, zpívají a hrají. S dětmi zde hrajeme
hudebně – pohybové hry, taneční hry cvičíme s hudbou. Tato činnost
je rozdělena do dvou skupin podle věku dětí.
Doplňkové činnosti jsou oblíbeným rozptýlením děti o ně projevují zájem, což potvrzuje každoroční hojná návštěvnost.

Zimní radovánky
Letos je zima na sníh skoupá, z čehož je smutná nejen příroda, ale
i my, děti. Proto jakmile i sebeméně nasněží, rychlostí blesku nasadíme rukavice, šály i čepice a hurá ven.
A i když pod sněhem prosvítá hlína, nic nás nezastaví, abychom si
společně postavily sněhuláka. Co na tom, že není zrovna sněhobílý,
ale je náš. I ochutnávka sněhu je u nás dětí velmi populární, ale dospěláci to neradi vidí.
A když náhodou napadne jeden den trošku víc, už na lopatách sjíždíme kopce. Snad nám ještě paní Zima něco nadělí.
Děti z MŠ U Sluníčka
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Hry IX. Zimní olympiády dětí a mládeže 2020 - dařilo se i v karate

Karlovarský kraj získal ve dnech od 19. - 24.
1. 2020 poprvé v historii příprav tohoto velikého sportovního svátku pořadatelství Her IX.
zimní olympiády dětí a mládeže. První ročník
ODM se uskutečnil již v roce 2003. Díky vedení KV kraje a Svazu Karate Karlovarského
kraje se podařilo zařadit na zimní olympiádu
i disciplínu sportovní karate. Kromě mnoha
špičkových mladých sportovců, závodících
v tradičních zimních sportech, mohli tedy
i nejlepší karatisté a karatistky z celé ČR zúročit poctivou celoroční přípravu. Mezi 8 zástupců tohoto bojového sportu z Karlovarského
kraje (4 chlapci a 4 dívky) byly na základě kritérií nominovány i Pokorná Eliška, Kerbelová
Barbora a Štecová Kateřina.
Olympiády dětí a mládeže se zúčastnilo téměř 1900 sportovců a trenérů v 11 sportech
a jedné umělecké disciplíně. Sportovní klání
proběhla v 7 pořadatelských městech a celkově zvítězil již poosmé kraj Liberecký. Ačkoliv
patří Karlovarský kraj mezi nejmenší v naší republice, zřejmě i výhoda domácího prostředí
však přinesla své ovoce a v celkovém pořadí
se umístil na krásném 9. místě. Sportovci
KV kraje vybojovali celkem 24 cenných kovů,
z nichž naše tři děvčata jich získala dohromady šest.
Medailově nám to v Mariánských Lázních
tedy cinklo takto:
Štecová Kateřina - zlato kumite st. žákyně
+47 kg, bronz kata st.žákyně, bronz kumite
team mix st.žáci
Kerbelová Barbora - bronz kumite dorostenky
+52 kg, bronz kumite team dorost mix
Pokorná Eliška - bronz kumite team dorost
mix

zahajovací ceremoniál se uskutečnil v KV
Areně. Během nádherného programu nastupovalo na plochu všech 14 výprav nadějných
sportovců, vedených vlajkonoši -regionálními sportovci, hejtmany a dalšími zástupci
jedn. krajů ČR. V čele té karlovarské se role
vlajkonoše ujal účastník tří olympijských her

běžec na lyžích Milan Šperl. Za přítomnosti
místopředsedy Českého olympijského výboru p. Filipa Šumana, hejtmana Karlovarského
kraje p. Petra Kubise, předsedkyně Řídícího
výboru akce p. Jany Mračkové Vildumetzové
a radního KV kraje p. Josefa Váni olympijský
oheň zažehla medailistka z olympijských her
lyžařka Šárka Strachová. Tohoto slavnostního
zahájení a závěrečného ceremonialu se zúčastnilo i mnoho dalších sportovních vzorů,
aktivních i bývalých sportovců. Např. myšlenku fair play sportovcům připomněla běžkyně
na lyžích Květa Pecková Jerichová, brusle
během exhib. vystoupení provětral krasobruslař Tomáš Verner, vlajky krajů nesli i Dušan
Salfický, Jakub Janda a další. Medaile hokejovým vítězům předávala osobně sportovní
legenda Dominik Hašek.
Těch několik olympijských dní bylo opravdu
nezapomenutelných. Jedinečná atmosféra,
která přibližovala skutečné OH, dokázala mladé účastníky parádně motivovat. Obrovskou
gratulaci si zaslouží nejen všichni medailisté
olympiády a jejich trenéři, ale i sportovci, kteří
až na ta nejvyšší umístění nedosáhli. Pouhá
účast zde byla totiž úspěchem. A veliké poděkování patří Karlovarskému kraji, všem organizátorům a desítkám dobrovolníků za přípravu této náročné akce.
Votrubec Jindřich, Champions Team

Mistrovství ČR 2019 v karate – úspěšné
zakončení sezóny v Praze
Mistrovství ČR ČSKe v Praze bylo posledním velkým závodem karatistické sezóny
v loňském roce 2019. Během prvního prosincového víkendu se uskutečnilo dvoudenní
klání v soutěžních disciplínách kata a kumite a základem pro účast na toto MČR byly
jako každý rok úspěchy v Národních pohárech. Do Prahy se nominovaly a na stupně
vítězů vystoupily i závodnice z našeho města:
Kerbelová Barbora - mistryně ČR, zlato v kumite dorostenky 14-15 let
Štecová Kateřina - 2. místo, stříbro v kumite st. žákyně +50 kg
Oběma dívkám gratulujeme k získaným medailím, Elišce Pokorné k účasti na šampionátu.

Během programu prvního večerního medailového ceremoniálu před hotelem Thermal se
karatistům Champions teamu a jejich trenérům dostalo veliké cti předvést krátké exhibiční vystoupení s ukázkami karate. Slavnostní
Školství
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ZŠ NÁDRAŽNÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 24.3.2020 od 14.00 do 17.00 proběhne na naší škole DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ věnovaný především budoucím prvňáčkům.
Zveme všechny, koho zajímá, jak to u nás chodí a vypadá. Prohlédnout si můžete prostory školy, školní družiny a jídelny a rádi vám
zodpovíme vaše dotazy. Pro děti je připravený program a malé občerstvení. Těšíme se na vaši návštěvu vedení školy a učitelé.

ZÁPIS

ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace
dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se koná ve dnech
20. – 21. dubna 2020 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.
v hlavní budově školy
Rodiče se dostaví s dítětem a přinesou
jeho rodný list a psací potřeby.
Zápis je povinný i pro ty děti, které měly
pro školní rok 2019/2020 odklad školní docházky.
Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nebo oznámit,
kde bylo dítě u zápisu a sjednat si náhradní termín
zápisu u výchovného poradce Mgr. L. Novákové.
Rodiče mají ze zákona právo na volbu školy,
ve které se bude jejich dítě vzdělávat!
Mgr. Karel Bernard, ředitel školy

Novoroční spaníčko
Výlet do Aquapalace Praha
Den před pololetním vysvědčením vyrazila naše škola autobusem
na celodenní výlet do Aquapalace Praha v Čestlicích. Radovánek
v tomto unikátním vodním světě se zúčastnilo celkem 44 dětí ze 4
- 9. ročníku. Výlet měl veliký úspěch, stejně jako každý rok a na své
si přišel opravdu každý. Nadšené z rozmanitosti atrakcí (jako byly
různé tobogány a skluzavky, divoká řeka, umělé vlnobití, spirála spacebowl atd.) byly nejenom děti, ale i pedagogický dozor - Mgr. Ondřej Lukeš, Mgr. Věnceslava Svobodová, paní učitelka Adriana Bízková a paní Vladimíra Kohajdová. Celá výprava se v pořádku vrátila ve
večerních hodinách. Tak snad za rok v Čestlicích opět na shledanou!
Dne 24. 1. 2020 se pro velký úspěch uskutečnilo v tomto školním roce
již druhé přespávání dětí v naší škole. Předchozí akce byla zaměřena na
Mikuláše, tato další byla nazvána „NOVOROČNÍ SPANÍČKO“. Program
pro žáky 2., 4., 7. a 9. třídy byl vskutku pestrý. V tělocvičně proběhl blok
různých her a soutěží družstev, v závěru pak měly děti možnost vyřádit
se v individuální balónkové disciplíně. Každá soutěž byla k radosti dětí
pochopitelně náležitě sladce odměněna. Jako v předchozích letech
byla kreativní část soutěže tematicky zaměřena. Konkrétně jednotlivá
družstva kreslila obrovský plakát k pohádce „Ledové království“. Závěr
v tělocvičně patřil již tradičně hraní a zpívání na kytaru dle přání dětí.
Čas pokročil a akce se přehoupla do druhé očekávanější části noci. Pro
všechny byl totiž připraven všemi oblíbený „bobřík odvahy“, který byl
pochopitelně přizpůsoben věku dětí. Pro ty mladší jej opravdu parádně připravili žáci 9. třídy. Prostory školy v nočních hodinách mají své
zvláštní kouzlo a až na malé vyjímky se „bobříka“ zúčastnily všechny
děti. Jejich rozzářené oči pak mluvily za vše. Mnozí, plni dojmů, nemohli ještě dlouho po zalehnutí do svého spacáku usnout.
Pedagogický dozor ve složení p. uč. Nela Kosmáková, Mgr. Jaroslava Ilkivová a Mgr. Věnceslava Svobodová pod tradiční taktovkou Mgr.
Ondřeje Lukeše předal v 8. hodin ráno děti rodičům. Přespávání se
zúčastnilo celkem 44 dětí. Za pomoc s organizací děkujeme p. Vladimíře Kohajdové a těšíme se na další dobrodružnou noc ve škole.
Kerbelová Lenka
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ZŠ ŠKOLNÍ
Návštěva ODM 2020

Koncem ledna proběhly hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020,
které se poprvé uskutečnily v Karlovarském kraji. Mladí sportovci z celé
republiky závodili v alpském lyžování, běžeckém lyžování, biatlonu, snowboardingu, scicrossu, krasobruslení, rychlobruslení, lední hokeji, ale i sportech, ke kterým nebylo potřeba sníh, např. šachy a karate. A právě v karate
reprezentovaly Karlovarský kraj dvě žákyně naší školy – Kateřina Štecová
a Eliška Pokorná. Obě s vynikajícími výsledky, Kačka navíc i s medailovým
umístěním! Turnaje v karate se jako diváci zúčastnili i naši osmáci, kteří
přijeli své spolužačky podpořit do Městské haly v Mariánských Lázních.
Starší žáci, kteří školu pravidelně reprezentují v různých soutěžích, vyjeli za odměnu na soutěž v rychlobruslení do sportovní haly v Sokolově,
aby poznali i tento zajímavý sport. Čtvrťáci využili doprovodný program
v Olympijské domě, který se konal v hotelu Thermál v Karlových Varech.
I zde si užili sportovní olympijskou atmosféru. Na připravených stanovištích si mohli zkusit sílu, mrštnost, ohebnost, postřeh a jiné dovednosti. Za
svoje výkony získávali body, které pak proměnili v drobné odměny.

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na akce připravené v souvislosti
s nástupem do 1. třídy
na ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace.
26. 3. 2020, 15.00 – 17. 00
Den otevřených dveří pro rodiče budoucích školáků
V uvedenou dobu bude přístup možný do školy ve Školní ulici
i do prostor odloučeného pracoviště v Poštovní ulici. Učitelé
vás provedou budovou a zodpoví otázky související se zápisem
a vzděláváním na naší škole.
Upozornění – škola v Poštovní ulici je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Pokud bude dostatečný počet
zájemců, bude zde ve školním roce 2020/21 otevřena i Přípravná třída.
2. – 3. 4. 2020, 14.00 – 17.00
Zápis do 1. třídy
Termín a čas zápisu si můžete rezervovat tak, aby co nejlépe
vyhovoval vašim možnostem, a to telefonicky, e-mailem nebo
zprávou v elektronickém systému školy (máte-li již u nás žáka).
Rezervace přijímáme od středy 25. 3. 2020.
Zápis probíhá formou společného sdílení zážitků dětí s rodiči.
Zápis probíhá i u dětí, které měly odklad školní docházky.
Rodiče, kteří budou ze zdravotních důvodů žádat pro své dítě
odklad školní docházky, si mohou domluvit schůzku s ředitelkou
školy, kde by byly všechny náležitosti vyřízeny. Připomínáme, že
k žádosti musí doložit doporučení k odkladu školní docházky od
lékaře a pedagogicko-psychologické poradny.

Přípravná třída při ZŠ Školní

Ve školním roce 2020/2021 bychom rádi otevřeli třídu pro děti,
které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.
Přípravná třída bude otevřena pouze při minimálním počtu 10 dětí
ve třídě, v budově odloučeného pracoviště školy v Poštovní ulici.
Čím je vzdělávání v přípravné třídě specifické?
Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Je zaměřena na vzdělávání dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky nebo v době odkladu školní
docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj.
Vzdělávací program je upraven tak, aby dětem umožnil snadnější
začlenění do výuky v 1. třídě ZŠ a pomohl jim předejít případným
školním neúspěchům.
Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat
se dětem individuálně, podle jejich potřeb (10-15 žáků).
Jaký má význam pro děti?
V přípravné třídě se mohou děti postupně připravovat na roli školáka, přivyknout si novým požadavkům i časovému řádu.
Cílem je vybavit děti potřebnými dovednostmi a návyky pro školu.
Rozvíjeny jsou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, zraková a sluchová percepce,
časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.
Co je důležité ještě vědět?
- do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu
v jiné škole
- docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné
školní docházky
- ve třídě působí asistent pedagoga
- vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné
- děti se neznámkují
- výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.45 hodin (včetně vycházek)
- učebna je vybavena pro vzdělávací i herní činnosti, disponuje
interaktivní tabulí a velkým množstvím názorných pomůcek
- děti mají možnost navštěvovat školní družinu, za poplatek daný
řádem školní družiny
- spolu s vychovateli školní družiny mohou docházet na oběd do
školní jídelny, úhrada je stanovena ceníkem pro danou věkovou
kategorii
Co udělat pro přijetí?
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti
zákonného zástupce, ke které je doloženo doporučení školského
poradenského zařízení.
Přednost mají děti, které budou mít odklad školní docházky.
Žádosti o přijetí budou přijímány od dubna 2020 u ředitelky školy
nebo v sekretariátu v budově odloučeného pracoviště v Poštovní
ulici.
Máte další otázky?
Využijte e-mail školy zs2hslavkov@volny.cz nebo nám zavolejte na
číslo 775 698 660.
Těšíme se na Vás!

Kontaktní údaje:
telefon 352 688 480, 775 698 660, e-mail zs2hslavkov@volny.cz
Těšíme se na setkání

Ples města
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MKS PRO DĚTI
7. 3. 2020

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
16:00 Kinosál
USA, 2019, 97 min
Animovaný / Dobrodružný / Akční / Rodinný
/ Komedie
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu.

9. 3. 2020

DIVADLO D5
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
10:00 Divadelní sál
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní
potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík.
Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na
malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. Zrovna teď je čeká
jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil!
Scénář a režie: Libor Jeník
Hrají: Dita Zábranská/Eliška Ochmanová/
Ivana Stejskalová; Libor Jeník/David Voráček; Josef Zýka/Radim Jíra; Radovan Snítil/
Jiří Kohout/Patrik Vojtíšek
Vstupné: 50,- Kč

11. 3. 2020

BATOLATA V KNIHOVNĚ
10:00 Knihovna
Hrátky s batolátky na téma „Jarní říkání“.

28. 3. 2020

SNĚŽNÝ KLUK
16:00 Kinosál
USA, 2019, 97 min
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 23. 3. 2020.

Hrají: R. Fiala, K. Kaira Hrachovcová, A.
Čtvrtníčková, H. Vagnerová, F. Blažek aj.
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč

Jedinečná taneční představení dětských
skupin scénického tance.
Vstupné dobrovolné

Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji. Nově možno zakoupit vstupenky on-line na www.mkshs.cz

4. 4. 2020

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
14. 3. 2020

7. REPREZETAČNÍ PLES ZUŠ
19:30 Divadelní sál
K Tanci a poslechu hrají AS Band, vystoupení žáků ZUŠ Horní Slavkov a Loket, dražba
keramických výrobků, tombola, ohnivé
divadlo Ignis.
Vstupné: 180,- Kč
Předprodej: kanceláře ZUŠ, MKS Horní Slavkov a Městská knihovna Loket

18. 3. 2020

DIVADELNÍ STUDIO D3
SRNKY
19:00 Divadelní sál
Festivalový komediální hit o nočním setkání
a plnění přání. Docela ujetá divadelní komedie o outsiderech a jejich ženách.
Scénář: Tomáš Svoboda
Režie: Petr Richter
Hrají: M. Himl, T. Mutinský/L. Štěpán, P.
Johanovský, A. Fedorek, D. Derahová, A.
Kiralyi, J. Harantová, E. Šollová a držitel Sokolovské čurdy za roli dirigenta Bělohlávka
J. Hnilička.
Vstupné: 100,- Kč v předprodeji/ 150,- Kč na
místě
Předprodej zahájen 9. 3. 2020. Vstupenky
zakupujte on-line na www.mkshs.cz

29. 3. 2020
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ČTEME 24 HODIN
18:00 – 18:00 Knihovna
Malí i velcí přijďte s námi pročíst celý den
a celou noc. Na noc nutná registrace.
Více informací v knihovně.

13. 3. 2020

HERNÍ ODPOLEDNE – PRŠÍ
16:00 Knihovna
Herní odpoledne pro děti i dospělé v karetní
hře Prší.
Vstupné 10,- Kč

18. 3. 2020

NEKOKTÁM, ČTU!
16:00 Knihovna
Místní kolo čtenářské soutěže pro žáky 4.
a 5. ročníků ZŠ s postupem do krajského
kola. Ve dvou kategoriích se utkají čtenáři,
kteří čtou knihovnou připravený text. Hodnotí se několik kritérií četby, které jsou shodné
s kritérii krajského kola. Tři nejlepší čtenáři
si odnesou zajímavé ceny.
Vstup zdarma.

20. 3. 2020

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ
16:00 Knihovna
Posezení nad knihami s dospělými čtenáři.

MUZEUM

20. 3. 2020

ŠPINDL 2
19:00 Kinosál
Film Česko, 2019, 109 min Komedie
Scénář: Radek Balaš
Režie: Jaroslav Sauer

6. – 7. 3. 2020

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA DIETY
15:00 Knihovna
MUDr. Petr Igaz přednáší na téma diety.
Žijte zdravě.
Vstup zdarma.

KINO

3. 4. 2020

KNIHOVNA

24. 3. 2020

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA – O ČERVENÉ KARKULCE
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
19:00 Kinosál
Film Česko, 2019, 110 min Komedie
Scénář a režie: Jiří Vejdělek
Hrají: H. Čermák, T. Dyková, Y. Stolařová, E.
Balzerová, M. Pechlát, V. Kotek, P. Liška aj.
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč

VELIKONOČNÍ TRHY
Velikonoční trhy, tradice, vystoupení a velikonoční stopovačka pro celou rodinu.
Pro více informací sledujte www.mkshs.cz
nebo fcb@mkshs.cz

21. 3. 2020

JARNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ V KARLOVARSKÉ OBLASTI
9:00 – 15.30 hodin MKS Horní Slavkov
Klub českých turistů Mariánské lázně
a oblast Karlovarský kraj pořádají 22. Ročník
Jarního setkání turistů Karlovarské oblasti.
Startovné 40,- Kč

26. 3. 2020

KRAJSKÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA
14:00 Divadelní sál

18. 11. 2019 – 15. 3. 2020

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

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
Karolína Tesařová
zástupce vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
karolina.tesarova@hornislavkov.cz
352 350 674, 602 123 366

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte uvedená telefonní
spojení.
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti
ul. Dlouhá 927, 357 31 Horní Slavkov.

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3.5 mil.kč. koupě.

• Byt 3+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Zahradu
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 1+1, možno před
rekonstrukcí, koupě.

Otevírací doba
pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům
• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

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

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

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

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

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
obchodní místo Horní Slavkov, Městský úřad - 3. patro
Úterý 8:00 – 10:00 Středa 11:00 – 17:00

Naše město

www.hornislavkov.cz

