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Slovo starosty

Zdravím vás!
Máme za sebou dva měsíce mimořádných opatření, která ovlivnila každého nejen v našem městě, republice, ale dokonce na
celém světě. Kdo z nás dosud neslyšel slovo „koronavirus“ nebo
COVID-19?
Tato slova slýcháme každý den několikrát a budeme je slýchat
ještě několik dalších měsíců. Bohužel, projevují se i další těžkosti,
které si koronavirus připisuje - dopad na celosvětovou ekonomiku.
V našem městě v době, kdy píši tyto řádky, není evidován žádný nakažený. Přesto na vás musím apelovat, abyste dodržovali
hygienická opatření. Zároveň se ukazuje, že situaci se podařilo
stabilizovat a nastal čas začít se pomalu vracet k normálnímu
fungování státu a společnosti. Postupně se otevírají provozovny,
instituce včetně škol atd. Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro
nastartování ekonomiky.
V minulém svém sloupku jsem děkoval některým z vás, poděkuji
vám i dnes mnohem více viditelně - jistě jste si toho všimli, když
jste vzali do ruky toto vydání zpravodaje. Poděkování však patří
i všem těm, kteří dodržují „jen“ nařízená opatření. Vedete si velmi
dobře, vydržte! Pořád platí - a nějakou dobu asi bude - že kdo
chrání sebe, chrání i ostatní!
Jak jsem zmínil v úvodu, dopad nákazy směřuje i do ekonomiky
osob, rodin, měst, státu. Nechci být posel špatných zpráv, ale je
jasné, že rozpočet města na rok 2020 se stal již iluzí. Čekáme
propad příjmů z daní od státu a v předstihu připravujeme úsporná opatření především v provozních nákladech. Omezování v oblasti investic by ještě více oslabovalo už tak značně nalomenou
ekonomiku. Musíme být připraveni na výrazný propad daňových
příjmů. Do konce měsíce března byly příjmy, v období před koronavirem, podle očekávání. Teprve v dubnu se začnou ukazovat
změny v příjmech. Ale jako město se bát nemusíme, z loňského
roku si neseme finanční rezervu ve výši 10 mil. Kč.
Jsme si vědomi, že zejména uzavření provozoven mělo negativní
dopad pro naše podnikatele, proto jsme hned na počátku nouzového stavu připravili opatření, které jim může pomoci. Pomoc
spočívá ve schválení prominutí nájmu všem subjektům v nebytových prostorech města a jeho organizací, které nemohly provozovat svou činnost na základě realizace opatření učiněná vládou
ČR ke zdolávání nákazy COVID-19 z důvodu uzavření provozoven/kluboven včetně případné doby nařízené karantény.
Nájemníkům městských bytů, kteří dosud hradili nájemné na
pokladně městského úřadu bylo paušálně prominuto penále za
jeho pozdní úhradu v době, kdy byla pokladna uzavřena tzn., za
období od 17.3. do 19.4. t.r.
Zažili jsme toho všichni za těch několik málo týdnů opravdu hodně. Nastane čas začít si užívat tepla, delšího dne, prací na zahradě, výletů do okolí města...
Přeji vám, abyste měli krásné jarní dny a optimistickou mysl.
Váš starosta Alexandr Terek

zasíťované parcely o velikosti 730 m2. Pozemky se nachází 10 min
chůze od autobusového nádraží, supermarketu Tesco a od centra
města.
_______________________________________________________
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel.č.
352Slavkov
350 683 nabízí
(680), kmob.
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Jedná se
o zasíťované
parcely o velikosti 730 m2. Pozemky
se nachází 10 min chůze od autobusového nádraží, supermarketu Tesco a od centra
města.
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel.č. 352 350 683 (680) nebo osobně na MěÚ Horní Slavkov v kanceláři 319, 317.
odboru majetku a investic

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

PODĚKOVÁNÍ
Jmenuji se Lord a chci tímto poděkovat za
záchranu svého života Rendovi Řepkovi,
který mě našel v propadlém kanálu. Stejnou
měrou děkuji místnímu sboru dobrovolných
hasičů, který mě z něj vyzvedl.

VZPOMÍNKA
Sbírka na kostel sv. Jiří
Město Horní Slavkov je vlastníkem kostela sv. Jiří již deset let. Od té doby každým rokem investuje do jeho rekonstrukce přes 1 mil. Kč. Po zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním darem a proto vyhlásilo město v roce 2016 veřejnou sbírku na rekonstrukci
kostela sv. Jiří s trváním na dobu neurčitou.
Přispívat do sbírky lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci
městského úřadu a v lékárně nebo na transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800.
Vaše příspěvky i výše celkových příspěvků lze sledovat na stránkách města (trvale viditelný odkaz je na titulní stránce). Ode dne vzniku sbírky bylo vybráno 133.487 Kč a čerpáno 30 000 Kč
na opravu vitráží.

JAK POSTUPOVAT?

U nás ve městě

Dne 14. dubna t.r.
jsme vzpomínali na
našeho manžela,
tatínka a dědečka
pana Františka
Bártu, který měl
1. výročí úmrtí.
Kdož jste ho znali
a měli rádi,
děkujeme za
tichou vzpomínku.
Děkuje manželka, syn František
a dcera Ludmila s rodinami.

???
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INFORMACE KE KORONAVIRU
Jste senioři, máte chronické onemocnění či oslabenou imunitu?
Pak můžete patřit ke zvláště ohrožené skupině obyvatel, kteří se mohou nakazit
rychle
rychle se
se šířícím
šířícím koronavirem.
koronavirem.

VAŠE
VAŠE ZDRAVÍ
ZDRAVÍ JE
JE TO
TO NEJCENNĚJŠÍ,
NEJCENNĚJŠÍ, CO
CO MÁTE.
MÁTE.

JAK
JAK SE
SE PROTI
PROTI NÁKAZE
NÁKAZE KORONAVIREM
KORONAVIREM PREVENTIVĚ
PREVENTIVĚ CHRÁNIT:
CHRÁNIT:
• OMEZTE POHYB VENKU.
• OMEZTE POHYB VENKU.
Potraviny, léky a věci pro osobní potřebu vám mohou zajistit vaši blízcí nebo
Potraviny, léky a věci pro osobní potřebu vám mohou zajistit vaši blízcí nebo
sousedé. Neváhejte se na ně obrátit.
sousedé. Neváhejte se na ně obrátit.
• NEZDRŽUJETE SE V MÍSTECH S VYŠŠÍ KONCENTRACÍ OSOB.
•Vyhněte
NEZDRŽUJETE
SE Vnávštěvám
MÍSTECH Svelkých
VYŠŠÍ obchodních
KONCENTRACÍ
OSOB.
se například
domů
či jízdě v hromadVyhněte
se
například
návštěvám
velkých
obchodních
domů
či jízdě
v hromadných dopravních prostředcích. Případně omezte délku pobytu
v těchto
prosných
prostředcích.
pobytu vosob
těchto
prostorechdopravních
na co nejkratší
dobu a Případně
dodržujteomezte
odstupdélku
od ostatních
alespoň
torech
2 metry.na co nejkratší dobu a dodržujte odstup od ostatních osob alespoň
2 metry.
• Pokud možno ODLOŽTE OSOBNÍ NÁVŠTĚVY V ORDINACI U LÉKAŘE.
• Pokud možno
ODLOŽTE
OSOBNÍ
NÁVŠTĚVY
V ORDINACI
U LÉKAŘE.
Kontaktujte
svého
lékaře pouze
telefonicky
a domluvte
se s ním
na dalším posKontaktujte
svého
lékaře
pouze
telefonicky
a
domluvte
se
s
ním
na dalším
postupu. Léky vám mohou zajistit vaši blízcí nebo si recepty od lékaře
můžete
tupu.
vám
mohou
zajistit
vašitelefonů.
blízcí nebo si recepty od lékaře můžete
nechatLéky
zasílat
formou
SMS
do svých
nechat
zasílat
SMS
do svých telefonů.
• VYHNĚTE
SEformou
ÚZKÉMU
KONTAKTU
S OSOBAMI, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ,
NEBO
SE VRÁTILY
ZES ZAHRANIČÍ
(PLATÍMAJÍ
TO IPŘÍZNAKY
PRO VLASTNÍ
• VYHNĚTE SE
ÚZKÉMU
KONTAKTU
OSOBAMI, KTERÉ
NARODINU)
CHLAZENÍ, NEBO SE VRÁTILY ZE ZAHRANIČÍ (PLATÍ TO I PRO VLASTNÍ
RODINU)
• VE ZVÝŠENÉ MÍŘE DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ZÁSADY.
Často
a důkladně
si myjte
ruce pomocí
desinfekčních
přípravků
na alkoholové
• VE ZVÝŠENÉ
MÍŘE
DODRŽUJTE
ZÁKLADNÍ
HYGIENICKÉ
ZÁSADY.
bázi
nebo
mýdlem
a
teplou
vodou
alespoň
po
dobu
30
sekund.
Nesahejte
si na
Často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové
obličej.
bázi nebo mýdlem a teplou vodou alespoň po dobu 30 sekund. Nesahejte si na
•obličej.
DODRŽUJTE PRAVIDLA RESPIRAČNÍ HYGIENY.
Při
kašli a kýchání
si zakrývejte
ústa papírovým
kapesníkem, který po použití
• DODRŽUJTE
PRAVIDLA
RESPIRAČNÍ
HYGIENY.
ihned
vyhoďte
do koše.
Nemáte-liústa
kapesník,
použijte
rukáv předloktí.
Při kašli
a kýchání
si zakrývejte
papírovým
kapesníkem,
který po použití

ihned vyhoďte do koše. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv předloktí.
POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI, VOLEJTE NA:
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•POKUD
Informační
centrum
Karlovarského
kraje, které
je v provozu
MÁTE
JAKÉKOLIV
POCHYBNOSTI,
VOLEJTE
NA: nepřetržitě na telefonních
číslech 950 380 180 a 950 370 180.
• Informační centrum Karlovarského kraje, které je v provozu nepřetržitě na telefonních
číslech
380 180
a 950 370
180.
Veškeré950
aktuální
informace
o koronaviru
najdete na internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/
Veškeré aktuální informace o koronaviru najdete na internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

Zahrádkáři zbystřete! Blíží se zase
sucho a sním i regulace užívání vody

Město promíjí všem podnikatelům,
spolkům a klubům nájemné

Loňský rok patřil mezi ty velmi suché a zřejmě tomu bude stejně
i v letošním roce. Protože zima byla bez sněhu, meteorologové předpovídají pro následující měsíce opět sucho. Česko vysychá, vody je
už teď jako ve vrcholném létě. Původci nynějšího sucha, které se
začíná stále více projevovat, jsou vedle teplého dubna i teplá zima
s nedostatkem sněhu a rovněž loňské sucho. Vláha v povrchových
vrstvách půdy rychle dochází. Pokud se bude prognóza sucha naplňovat, je pravděpodobné, že může dojít i ze strany města k vydání
opatření, které omezí užívání pitné vody pro zahrádkářské účely.
Zahrádkáři, kteří využíváte pitnou vodu k zalévání, zvažte, kdy
a k čemu pitnou vodu na zahrádce použijete!
Prognózy sucha můžete sledovat na www.intersucho.cz.

Doprava občanů na hřbitov

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ
za použití zdrojů z www.intersucho.cz

Z důvodu mimořádných karanténních opatření nebude do odvolání
provozována doprava občanů na hřbitov.

Rada města rozhodla o prominutí nájemného všem subjektům
v nebytových prostorech města (včetně prostor příspěvkových
organizací města), které nemohou provozovat svou činnost na
základě realizace opatření učiněná vládou ČR ke zdolávání nákazy COVID 19 z důvodu povinného uzavření provozoven/kluboven
včetně případné doby nařízené karantény. Opatření je činěno na
podporu podnikatelů, spolků a jiných skupinových aktivit.

PROVOZ INSTITUCÍ VE MĚSTĚ

v době nařízených opatření pro zamezení šíření nákazy COVID - 19
PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad se vrací dnem 20.4. k normálnímu provozu a standardním
úředním hodinám platným před zavedením opatření proti šíření koronaviru. Všechny agendy budou veřejnosti k dispozici v běžném režimu.
Nadále však platí, že občané mají v co největší míře upřednostňovat písemný, e-mailový a telefonický kontakt před osobním ve všech případech,
kdy je to možné. Při vstupu do budovy úřadu je nutné provést dezinfekci
rukou v prostoru recepce.
Pokud se už vydáte na městský úřad osobně, pamatujte, že i nadále je
třeba dodržovat preventivní opatření proti šíření nákazy. Patří mezi ně povinnost používat ochrannou roušku na obličeji, dodržovat dvoumetrový
odstup, využívat desinfekční prostředky a neshlukovat se v místech, kde
se čeká na vyřízení žádostí. Pokud si nejste jisti, zda musíte kvůli vyřízení
své záležitosti na úřad osobně, kontaktujte nejdříve s dotazem příslušný
odbor a jeho úředníky prostřednictvím telefonu na čísla telefonů uvedená
v kontaktech na webu města nebo na str. 13 zpravodaje.
Úřední hodiny jsou:
PO, ST		
od 8 do 17.30 hodin,
ÚT, ČT		
od 8 do 15 hodin,
PÁ		
od 8 do 13 hodin.
PROVOZ JÍDELNY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VE ŠKOLNÍ ULICI NEPŘERUŠEN
Jídelna zajišťuje pro všechny občany včetně dětí obou základních škol
možnost zajištění oběda včetně jeho rozvozu do místa bydliště. Jídlo nebude vydáváno osobně u okénka, výhradně do jídlonosičů a rozváženo do
místa bydliště. Objednávku učiňte telefonicky na tel: 602 540 900 nebo
352 688 421. Cena jídla u osob starších 75 let činí 59,- Kč, pro další cizí
strávníky 66,- Kč.
SBĚRNÝ DVŮR JE OPĚT OTEVŘEN
Provozní doba:
letní období
od 1.4. do 31.10.
PO - ČT 		
7:00 - 10:45, 11:30 – 15:00
PÁ		
7:00 - 10:45, 11:30 - 17:00
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

U nás ve městě

ÚŘAD PRÁCE JE UZAVŘEN
Pro komunikaci použijte pro evidenci podpory a zprostředkování zaměstnání tel. 950 161 216, 950 161 219, pro hmotnou nouzi tel. 950 161
220, 950 161 221, pro státní sociální podporu tel. 950 161 231.
OMEZENÍ PROVOZU ORGANIZACÍ MĚSTA
DDM, ZUŠ, MKS a Základní školy jsou do odvolání uzavřeny. Mateřské
školy jsou otevřeně pro děti rodičů docházejících do zaměstnání. Děti
rodičů, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu doma (nezaměstnaní, mateřská
dovolená, ošetřování osoby blízké apod.) nebudou vpuštěny. Nadále platí
předchozí opatření, každému dítěti bude před vstupem změřena teplota,
dítě s teplotou 37.5°C a vyšší nebude vpuštěno.
KNIHOVNA
Do 11.5. otevřena v PO, ČT od 13.00 do 15.00 hodin.
Od 12.5. již plně v provozu.
MUZEUM
Otevřeno od 11.5., PO - NE 09.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Od 26.3. jezdí autobusy podle letního/prázdninového jízdního řádu.
Nástup je opět předními dveřmi a za cestu se od 14.4. zase platí.
ČESKÁ POŠTA
Provoz bez omezení v době
PO - PÁ 		
8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.
SO		
zavřeno
ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB
OBČANŮM BEZ ROZDÍLU VĚKU
Občané, kteří jsou v karanténě či v izolaci a nejsou schopni si zajistit základní potraviny či hygienické potřeby, mohou kontaktovat níže uvedené
linky informačního centra IZS, které jsou v provozu nepřetržitě. Vaše požadavky předají operátoři obratem vedení vašich měst a obcí.



950 380 180

950 370 180

Pokud občan města nemá blízkou osobu nebo jinou možnost, jak v případě
potřeby obstarat nákup nebo léky, kontaktujte starostu nebo vedoucí odboru správních a vnitřních věcí paní De Stefanisovou na uvedených číslech:

724 796 727
Uvedené informace jsou aktuální k datu 27. 4. 2020.

602 284 680
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Výzva vlastníkům nepojízdných vozidel, vozidel bez
registračních značek, vozidel bez platných STK
V dubnu nabyla účinnost novela zákona
o pozemních komunikacích, která nově
městům výrazně zjednodušila odstraňování autovraků z komunikací a tedy i z parkovišť. Nově nám umožní odstraňovat vozidla, která nesplňují podmínky provozu na
pozemních komunikacích. Jedná se zejména o vozidla, která budou mít minimálně

šest měsíců propadlou technickou prohlídku, budou pro závadu na vozidle nezpůsobilá provozu nebo budou bez registračních
značek.
Město již zahájilo plošnou kontrolu a kroky
k odstraňování těchto vozidel/autovraků.
Odbor výstavby a životního prostředí

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.

Kamenná zádušní svítilna
V loňském roce bylo provedeno celkové re- Odbor majetku a výstavby MěÚ
staurování kulturní památky kamenné zádušní svítilny u cesty mezi kostelem sv. Jiří
a bývalým děkanstvím.
Kamenná zádušní svítilna byla rozebrána
a převezena do restaurátorského ateliéru,
kde proběhlo její čištění, odstranění nepůvodních a nevhodných výspravků. Narušené
a chybějící části byly doplněné umělým kamenem. Během restaurování byl také proveden nový betonový základ, na který byla zrestaurovaná kamenná zádušní svítilna opět
osazena.
Na obnovu této kulturní památky byl čerpán
příspěvek 177.000,-Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2019
vyhlášeným Ministerstvem kultury ČR. Výše
celkových nákladů byla 265.716,-Kč vč. DPH.
Sloupková pískovcová zádušní svítilna pochází z druhé poloviny 16. století a nachází
se při přístupové cestě ke kostelu sv. Jiří
z Kostelní ulice, v pramenech je také nazývána jako Hässlerův sloup. Původně stávala
u hrobu Georga Hesslera (Häslera). Dle dobové obrazové dokumentace byla zádušní
svítilna původně zasklená. Památkově chráněna od 20. prosince 1963.
Kamenná zádušní svítilna po obnově
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3. úloha (5 bodů)
Napiště správné rodinné vztahy.
1.Strýc syna mojí sestry je čím mému
strýci?
2.Otec bratra mé matky je čím mému
synovci?
3.Syn vnuka mojí babičky je mi čím?
4.Manželka bratra mého otce je mi čím?
5.Matka matky mé dcery je mi čím?
6.Otec syna mého vnuka je mi čím?
7.Dcera sestry mého bratra je čím mému
otci?
8.Dcera sestry mé matky je mi čím?
9.Babička vnuka mojí dcery je čím mé
matce?
10.Snacha matky mojí sestry je čím mé
dceři?
Poznámka: U některých otázek může být
více odpovědí. Všechny odpovědi správně
- 5 bodů. Za každou chybu mínus 1 bod.
Minimum bodů – 0 bodů.
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Správné odpovědi za duben: 1. Kdo lže, ten krade. 2. 7 vlasů, Modrá, Bílá, Bob, Václav a Helena

Vozidlo z Poštovní ulice, které splňuje nově definici autovraku

2. úloha (3 body)
Šťastné narozeniny.
Krásné narozeniny bleško Veško! Sešla se
tu celá rodina a všichni ti zpívají
„Happy birthday to you …“
Tvé děti Kiri a Koro.
Děti Kiri, Didi a Dodo.
A děti Koro, Lili a Lulu.
Která věta je pravdivá?
A: Kiri je sestřenice Lili.
B: Lulu je bratr Dodo.
C: Didi je bratr Koro.
D: Lili je setřenice Dodo.

3. 40 čtverců

1. úloha (1 bod)
Poskládejte kostky od největší po
nejmenší.
Víte že :
 modrá kostka je větší než hnědá kostka, ale menší než zelená;
 hnědá kostka je větší než červená kostka, ale menší než modrá;
 červená kostka je větší než fialová, ale
menší než hnědá.

Výuka v Základní umělecké škole
probíhá „na dálku“

Fotografie z vítání občánků 2020

Ještě na začátku měsíce března se zdálo, že vše probíhá jak má,
výuka všech oborů v ZUŠ, Akademie umění a kultury pro seniory,
Hudebníček pro nejmenší, přehrávky, koncerty, Ples ZUŠ, Krajské
postupové přehlídky, zkrátka jako každý školní rok. Nikdo z nás
ovšem nečekal takovou radikální změnu, které jsme se museli ze
dne na den přizpůsobit. Pojmy jako skype, whatsApp, messenger
atd…se staly pro pedagogy i žáky ZUŠ nedílnou součástí života
a distanční výuka začala záhy po vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Dovolte mi touto cestou poděkovat zákonným zástupcům za spolupráci, za to, že i přes náročné probíhající distanční vzdělávání na
základních školách reagují i na pedagogy ZUŠ a výsledky distančního uměleckého vzdělávání jsou více než povedené.
Spousta z Vás se dotazuje, jakým způsobem bude probíhat zápis
do ZUŠ na školní rok 2020/2021. Nejdůležitějším krokem, pokud
máte zájem o studium v ZUŠ od 1. 9. 2020 je podat přihlášku přes
systém IZUŠ (www.izus.cz), mimo tradičních oborů připravujeme
i nová studijní zaměření, a rozšiřujeme naši nabídku – více informací najdete na internetových stránkách ZUŠ www.zushslavkov.cz
v průběhu měsíce května 2020. Přihlášky do ZUŠ je možné podávat
v elektronické podobě od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020, upozorňuji na
omezenou kapacitu školy. V případě dotazů ohledně přihlášení Vašeho dítěte do ZUŠ kontaktujte ředitele školy Bc. Jana Zapfa dipl.
um. (email: jzapf@zushslavkov.cz, tel. 725 958 888), pokud dojde
ke zmírnění nynějších opatření, v červnu 2020 budou případně
možné prohlídky školy pro nové zájemce. Nezapomeňte do přihlášky v IZUŠ uvést o jaké místo vzdělávání máte zájem (Horní Slavkov – Pluhův dům, Horní Slavkov – budova Školní náměstí, Loket
– Sportovní 562 a Krásno – Radniční 262). Budeme se moc těšit na
nové šikovné umělce.
S přáním klidných dnů a pevného zdraví
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

U nás ve městě
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PROGRAM REGENERACE SÍDLIŠTĚ
ZAHRADNÍ ULICE 661-619
Město Horní Slavkov zpřístupní na svých webových stránkách videoprezentaci studie řešení veřejných prostranství, která byla zpracována jako navazující stupeň dokumentace
v Programu regerace sídliště. První část by mohla být realizována jako jeho 6. etapa, po
výstavbě parkoviště za „kravínem“.
V současné situaci nemůžeme pořádat veřejné projednání návrhu, jako v předchozích
etapách, volíme proto formu videoprezentace, kterou naleznete na stránkách města
www.hornislavkov.cz nebo možnost nahlédnout do listinné podoby studie přímo na odboru majetku a investic. Vyzýváme proto občany nejen z řešené části ulice Zahradní,
aby vyjádřili své náměty a připomínky ke studii písemnou formou, na adresy Městského úřadu (můžete pouze vhodit sdělení do schránky na budově, odeslat dopis, popř. na
emailovou adresu podatelna@hornislavkov.cz) v termínu do 20.5.2020. Hlavními přínosy navrhovaného řešení je 226 nových parkovacích stání, 1060 m nových chodníků, výsadba minimálně 50 stromů a celková revitalizace zeleně, volnočasová zóna s prvky pro
workout, děti i seniory, pození, nová kontejnerová stání na tříděné i komunální odpady.
Pro zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v krajině jsou parkovací plochy řešeny jako
zasakovací pomocí nejmodernějších zadlážďovacích systémů. Děkujeme za Vaše podněty ke studii, které budou vyhodnoceny a v rámci možností zapracovány do projektové
dokumentace stavby.
starosta

U nás ve městě
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Školní družina
Během nouzového stavu jsme si pro žáky školní družiny připravili
osobní úkoly za každé oddělení. I přesto, že jsme zájmovým vzděláváním, žáci se těchto „úkolů“ zhostili s vervou. Také ve Velikonoční
výzvě „Ozdobte plot DDM a ŠD“ se objevila spousta krásných obrázků pro potěchu a úsměv náhodných kolemjdoucích. Za to moc
děkujeme.
V době přípravy zpravodaje běží výzva čarodějnická. Jsme tedy velmi zvědavi a těšíme se na obrázky „krásných“ čarodějnic.
Vzhledem k nastalé situaci a vládnímu opatření je nám více než jasné, že ve školní družině se již tento rok společně nejspíš neuvidíme,
ale věřte, že i na dálku s vámi budeme dále pracovat. Již máme opět
spoustu nápadů a výzev jak si zpříjemnit tento nemilý čas. Nebojte
se, opět to nebude nic složitého.

ZŠ ŠKOLNÍ
Kluby konverzace v anglickém jazyce

M.Ciperová, vedoucí vychovatelka

DDM
Krásný den všem. Vzhledem k nouzovému stavu jsme byli nuceni
přehodnotit veškeré akce plánované na letošní školní rok. Bohužel
jsme tak přišli o výlety, přespávání v našem DDM a ŠD, taneční soutěže a hlavně o veškerou zájmovou činnost. Tedy vše proč tu pro
vás jsme.
Tuto neplánovanou situaci se nyní snažíme zvládnout a všechen
svůj čas věnujeme přípravě letních akcí, které nám snad budou alespoň částečně povoleny. V době přípravy zpravodaje také pracujeme
s verzí uvolnění nouzového stavu pro činnost zájmového vzdělávání
od 25.5.2020. Podmínkou jsou nyní skupiny v počtu maximálně 5
účastníků, což nám, vzhledem k mnohem vyšší návštěvnosti jednotlivých zájmových kroužků, způsobuje nemalé problémy. Ty jsou
tu však od toho, aby se řešily. Proto nyní připravujeme individuální
plán zájmového vzdělávání od 25.5.2020.
Na letní prázdniny připravujeme tradiční letní výjezdový tábor „Svatý
Štěpán“, který se bude konat od 2. do 12.8.2020. Rovněž chystáme
příměstský tábor na termín posledního srpnového týdne – tedy 24.
– 28.8.2020. V obou případech věříme, že v srpnu již bude konání
letních táborů povoleno.
Vzhledem k nynější situaci není jasné, zda bude povoleno konání
příměstských táborů v červenci 2020. Pokud ano, jsme připraveni
s nabídkou letních příměstských táborů na termíny 1. – 3.7./ 6. –
10.7. a 13. – 17.7.2020.
O všech akcích budeme včas informovat. Proto sledujte naše webové a FB stránky, ať vám nic důležitého neunikne.
Bc. Martina Dandová, DiS., vedoucí pedagog volného času
A nezapomeňte! Společně to zvládneme!

V rámci projektu Podporujeme inkluzi II můžeme našim žákům
již druhým rokem nabídnout Klub anglické konverzace. Vzhledem
k velkému zájmu žáků organizujeme hned dva, pro žáky 1. stupně
s Mgr. Martinou Borovičkovou a pro žáky 2. stupně s paní učitelkou
Monikou Kuklovou. Můžeme tak lépe zohlednit zájmy a jazykové
možnosti zapojených dětí.
V tomto školním roce jsme se potkali s nevídaným zájmem žáků
2. stupně, kteří se dobrovolně a po vyučování věnují rozvoji svých
mluvních a poslechových dovedností. Žáci plní různé zajímavé úkoly, řeší oblíbené tajenky, kvízy, překládají písničky a texty z časopisů,
vzájemně komunikují a učí se vyjádřit svůj vlastní názor na různá
témata. To vše samozřejmě v angličtině. Toto dobrovolné učení tak
dětem pomáhá rozšiřovat slovní zásobu i odbourávat ostych z používání cizího jazyka jako komunikačního nástroje.
Až do letošního března jsme se s dětmi setkávali “živě“, viděli jsme
je, slyšeli, mohli hrát různé pohybové aktivity. Často byl slyšet smích
i pracovní šum. V polovině března však tuto činnost přerušila pandemie, ale my jsme se nenechali odradit.
I když je distanční způsob výuky složitý pro děti, rodiče a v neposlední řadě i pro učitele, naše konverzace v angličtině fungují dál.
S ohledem na dostupnost digitálních technologií a časové možnosti
dětí i vyučujících byl počet žáků upraven. Konverzace v době pandemie se zaměřuje na vizuální kontakt mezi učitelem a žáky, odreagování od běžných povinností a zpříjemnění dne v karanténě. Děti
řeší různé anglické hádanky, které jim předčítá učitel, čtou interaktivní pohádky, vyprávějí si vtipy a hrají různé hry. Učí se využívat interaktivní technologie jako zdroj vědomostí, upevňování jazykových
dovedností i sociálního kontaktu. Počítač či mobil tak už nejsou pro
naše žáky pouze Instagram a hry :) .
Monika Kuklová
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MŠ U SLUNÍČKA

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Zápis dětí do Mateřské školy Duhová kulička,
Spotovní 713 Horní Slavkov, pro školní rok 2020/2021
Na základě opatření MŠMT proběhne zápis do naší Mateřské školy
bez osobní přítomnosti dětí ve školce, jen na základě doručené Žádosti o přijetí do MŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ U SLUNÍČKA
Milí rodiče,
v souvislosti s Opatřením k zápisům do MŠ pro školní rok
2020/2021 (č.j. MŠMT-15657/2020-1) bude zápis do MŠ U Sluníčka probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
TERMÍN ZÁPISU: 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020
JAK NA TO?
1. VYTISKNOUT POTŘEBNÉ TISKOPISY
NEBO JE OSOBNĚ VYZVEDNOUT V MŠ
Tiskopisy volně k dispozici u vchodu MŠ
Tiskopisy k vytisknutí na www.msdlouha.estranky.cz nebo na
webových stránkách města www.hornislavkov.cz

Žádost je třeba doručit do MŠ v době 4. 5. - 15. 5. 2020
a to jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy – 8nxkrja
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – skolka7@seznam.cz
3. poštou – Mateřská škola, Sportovní 713, 357 31 Horní Slavkov,
obálku označit „Zápis“
4. osobně, do ředitelny (spodní vchod do MŠ z ulice směrem k fotbalovému hřišti) - denně 9.30 - 11.30
Žádost si můžete stáhnout na stránkách školky www.mssportovni.estranky.cz nebo na stránkách města či si ji můžete vyzvednout
osobně v podatelně městského úřadu, případně osobně v naší školce.
S žádostí prosím také doručte:
1) kopii očkovacího průkazu (zdarma vám kopii samozřejmě v MŠ
uděláme)
2) čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno
3) kopii rodného listu (zdarma vám kopii samozřejmě v MŠ uděláme)
Jakýkoliv dotaz vám rády zodpovíme na telefonním čísle:
602 444 683

2. VYPLNĚNÉ DORUČIT MATEŘSKÉ ŠKOLE
JEDNOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH VARIANT:
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
- skolkadlouha@hornislavkov.cz
• poštou na adresu: MŠ HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 620/1,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Dlouhá 620/1, 357 31 Horní
Slavkov
• osobně - každé úterý a čtvrtek od 16:30 – 17:00 hodin
• do datové schránky školy - dzfm5i
3. K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ PŘIPOJIT:
• potvrzení od pediatra
• nebo čestné prohlášení o řádném očkování a kopii očkovacího průkazu
REGISTRAČNÍ ČÍSLO - po doručení žádosti obdržíte sms zprávou
(na telefonní číslo, které je uvedeno na žádosti). Pod tímto číslem
najdete informace o přijetí vašeho dítěte do MŠ. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách
MŠ, u vchodu do MŠ a na webových stránkách města. Informace
o přijetí dětí budeme sdělovat i na telefonním čísle 724 726 637.
Jakékoli dotazy vám rády zodpovíme na tel. čísle: 724 726 637
Na vaše děti se těší kvalifikované paní učitelky.
Za všechny pracovnice ředitelka školy: Mgr. Iveta Svobodová

Školství
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ČTEME 24 HODIN
a jak to dopadlo?
Letos v březnu se konal již 5. ročník tohoto
čtenářského maratonu! Na noční čtení se těšilo více než 25 dětí. Bohužel, kapacita naší
knihovny dovolovala pouze 20 nocležníků.

Ostatní nás přišli podpořit svým čtením alespoň přes den, stejně jako další dospěláci. Za
to jim mnohokrát děkujeme! A co statistika?
Mluví jasně ;-)
Četlo se v kuse19 hodin a 48 minut, přečetly
se téměř celé dva díly Harryho Pottera (a byla
to fuška!!!), četlo 5 dospělých a 20 dětí! Což
je skvělé. Nejaktivnějším čtenářem byl Josef

Pozor! Knihovna otevřena s omezením
Od 27. 4. 2020 mohou být znovu zpřístupněny knihovny veřejnosti. Je tomu tak i v Horním Slavkově, ale z důvodu rekonstrukce
vzduchotechniky v městském kulturním
středisku a přesunu knih v knihovně otevíráme v omezené otevírací době. Zpřístupněním knihovny se ruší rozvoz knih do bytu.
Z důvodu zamezení kumulace většího
množství lidí se otevřením knihovny do
odvolání zpřístupňují jen tyto služby:
1) Výpůjčka a vrácení knih
2) Kopírování
3) Prodej vstupenek
Do odvolání upřednostňujeme tento postup půjčování knih:
1) V online katalogu knihovny MKS Horní
Slavkov na http://mkshs.internethornislavkov.cz/ si vyberete knihy z naší nabídky, které chcete zapůjčit.
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2) Vaši objednávku odešlete e-mailem na
knihovna@mkshs.cz nebo zavoláte na
773 688 368
V objednávce nám, prosím, sdělte:
• Číslo čtenářského průkazu, případně
Vaše jméno;
• vybrané knihy (autor, titul)
3) Knihy nachystáme a připravíme pro Vás
k vyzvednutí.

Jedlička (2h 26 min), na paty mu šlapala Terka
Sekaninová (2h 15min) a Naty Pospíšilová (1h
58 min).
Velký dík patří čtenářům, posluchačům a organizačním pomocníkům!
Již nyní se těšíme na příští ročník!
Knihovna

OTEVÍRACÍ DOBA
27. 4. – 7. 5. 2020
PO – PÁ
13:00 – 15:00

od 11. 5. 2020
PO, ST, PÁ
9:00 – 12:00	 12:30 – 18:00
ÚT, ČT
9:00 – 12:00	 12:30 – 15:00

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

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

INZERUJTE

- zasklívání

VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

t: 739 544 446 e: kalabova@mediaas.cz

společně to
zvládneme

www.hornislavkov.cz

