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Slovo starosty

Vítám vás nad dalším vydáním našeho Zpravodaje.
Uplynul další měsíc, kdy mimořádná opatření ovlivnila vše a každého. Že Česká republika vyšla v boji o zdraví obyvatel úspěšně,
je při pohledu na dění v některých zemích zcela zjevné. Nastala
však již doba, kdy se postupně vše vrací do normálu.
V době, kdy byl provoz městského úřadu pro občany omezen,
pracovali jsme na cílech, které máme vytyčené pro letošní rok.
K těmto cílům potřebujeme finanční prostředky. Jak na tom finančně budeme? Dnes již víme, že daňové příjmy do rozpočtu
města nesplní naše očekávání. Předpokládáme propad přibližně o 12 % oproti předpokladu na letošní rok. My jsme však byli
zodpovědní již při sestavovaní rozpočtu na konci loňského roku
a jako vždy jsme počítali s horší variantou příjmů. Jinak bychom
museli řešit ztrátu cca 8 - 10 mil Kč. Díky naší opatrnosti se budeme muset vypořádat se ztrátou pouze cca 3 mil. Kč. To se však
v závislosti na rozjezdu ekonomiky země a Evropy, resp. celého
světa, může změnit k lepšímu i k horšímu. A protože jsme byli
rozpočtově umírnění, onen úbytek předpokládaných 3 miliónů
korun nás nijak neohrožuje - máme totiž finanční rezervu 10 mil.
Kč z hospodaření let minulých.
Pro letošní rok jsme naplánovali dokončení revitalizace Domu
služeb č. p. 653 i jeho užívání od podzimu tohoto roku. Souběžně
zahajujeme také navazující úpravu parkové plochy. Jejím cílem
není jen výměna zastaralé technologie vodního prvku, ale i doplnění keřů, trvalkových záhonů a laviček. Nejvýraznější změnou pak bude vybudování obloukové pergoly, která odstíní hluk
z přilehlé křižovatky a vytvoří místo pro zastavení a odpočinek.
Na podzim, pokud to zastupitelstvo města odsouhlasí, bude vybudován chodník ve Větrné ulici, na který se nám podařilo získat dotační prostředky. Dokončili jsme nutnou projektovou a restaurátorskou přípravu na zahájení prací na statickém zajištění
budovy děkanství. Letos bychom rádi provedli odborné demontáže truhlářských prvků, sejmutí částí štukové výzdoby a přípravu stavby na sejmutí zbytků krytiny a poškozených částí krovu,
které budou následně nahrazovány. V prázdninových měsících
bude provedeno vysušení zadní části Pluhova domu a statické
zajištění části ohradní zdi hřbitova v ul. Kostelní. V ulici Kostelní bude realizována celková rekonstrukce vodovodu a následně
i povrch komunikace. Součástí investiční činnosti je i rozsáhlá
projektová příprava staveb části ul. Zahradní, která je zahrnuta
do další etapy realizované v rámci Programu regenerace sídliště,
projektová příprava a potřebné průzkumy pro přípravu revitalizace měšťanského domu č. p. 6. na nám. Republiky, příprava nuceného větrání a rekuperace tepla ve třídách Základní školy ve
Školní ulici, projekty pro bezbariérové úpravy ordinací dětských
lékařek v Mateřské škole ve Sportovní ulici a mnoho dalších meších projektových záměrů. To vše nás ještě čeká.
Přeji vám pozitivní náladu a krásné dny.
Váš starosta Alexandr Terek

Popelnice mohou být před rodinným domem
pouze v den jejich svozu
Tak rozhodlo zastupitelstvo, když aktualizovalo Obecně závaznou vyhlášku města č.
3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, odstraňování
komunálního odpadu ve městě. Pro většinu
občanů se nejedná o změnu, protože toto již
plní i bez toho, aby jim to bylo ukládáno.
Tato nová povinnost tak dopadne jen na velmi malou část obyvatel. Vzhled ulic, jako na
fotografii, pak bude minulostí. Vyhláška nabývá účinnosti 6. 6. 2020, porušení uvedené
povinnosti je přestupkem.
tajemník

Vítání občánků
Vzhledem k současné situaci se Vítání občánku namísto 10. 6. 2020 bude konat až 9. 9. 2020
v 16:00 hodin. V případě zájmu se nahlaste na recepci MěÚ.
Za SPOZ Mgr. Anna Hadáčková

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 by se lidé rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním darem, vyhlásilo město v roce 2016 6 veřejnou sbírku 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 výši celkových příspěvků lze sledovat na stránkách města (trvale viditelný odkaz je na titulní stránce). Ode dne vzniku sbírky bylo vybráno 135 642 Kč a čerpáno 30 000 Kč
na opravu vitráží.

JAK POSTUPOVAT?

U nás ve městě

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ
Setkání spolužáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v roce 1966, se bude
opět konat dne 12.06.2020 od 17:00 hodin
v Městském kulturním středisku.
Tímto vás všechny co nejsrdečněji prosím
o účast. Děkuji.
Karel Džupina
tel.: 604 171 044, kareldzupina@seznam.cz

Krmení holubů ve
městě je zakázáno!
Odbor výstavby a životního prostředí
upozorňuje na nutnost dodržování Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích kde činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je mimo jiné
krmení holubů.
Za nedodržení této Obecně závazné vyhlášky hrozí přestupkové řízení a uložení
pokuty.
OVŽP MěÚ

Doprava občanů na
hřbitov obnovena

Vždy ve středu v 10 hodin z autobusového
nádraží.
kancelář starosty

???
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Velká cena CAOKK města Horní Slavkov
O pohár starosty města Horní Slavkov v karate
Dne 7. 3. 2020 proběhl v našem městě již 5.
ročník Velké ceny CAOKK města Horní Slavkov - O POHÁR STAROSTY MĚSTA HORNÍ
SLAVKOV v karate. Pod záštitou našeho pana
starosty Alexandra Tereka, který při vyhlašování vítězů osobně dekoroval mnohé z medailistů na stupních vítězů, turnaj pořádal a organizoval ZK Karate při DDM a ŠD Horní Slavkov
společně s Champions Teamem Chodov.
Fanoušci tohoto bojového sportu se sešli
jako již každý rok v tělocvičně ZŠ Horní Slavkov Školní 786. Závodních klání se zúčastnily
členské kluby CAOKK (Česká asociace okinawského karate a kobuda) včetně několika medailistů z MS a ME. Závodilo se v tradičních
kategoriích Kumite a Kata, zpestřením byla
speciální soutěž s názvem Super kick (kop
na rychlost dolapy). A ve veliké konkurenci se
zde neztratili ani domácí závodníci z našeho
karatistického kroužku-Champions teamu
Horní Slavkov, kteří šli do soubojů naplno.
Akce tohoto typu jsou organizačně poměrně
náročné, nicméně výsledný sportovní zážitek
jistě potěšil všechny příznivce našeho karatistického turnaje. Přítomní diváci dětem i starším závodníkům vytvořili tu správnou sportovní atmosféru.
Děkujeme tímto všem váženým rozhodčím za
celodenní posuzování sportovních výkonů, p.
Kamile Hluché za zdravotnický dozor a také
rodičům dětí ze ZK Karate Horní Slavkov-Champions teamu Horní Slavkov za velikou
pomoc při organizaci a přípravách Velké ceny
CAOKK. Zodpovědnost za hladký průběh závodů však ležela především na p. Miroslavu
Boguském, hlavním trenérovi Champions

teamu Chodov, který odvedl obrovský kus
práce na jejích přípravách. V neposlední řadě
patří náš dík p. Danielu Pekuniakovi, p. Jiřímu
Nosálovi a také všem přihlížejícím divákům
a fandům karate za podporu. Doufáme, že
pro ně byl tento víkendový den příjemně stráveným časem.
Turnaj byl finančně poměrně náročný. V dnešní době si lze proto jen těžko představit konání těchto akcí bez pomoci sponzorů, kteří
nám svým finančním přispěním pomohli realizovat toto závodní klání mladých a mnohdy
velmi nadějných karatistů. Patří jim tedy obrovské poděkování.
Jsou to tito:
p. Jiří Janeček, p. Mgr. Dagmar Dolejší a firma
Tamala system a.s.
Veliké poděkování patří p. Mgr. Čavojské,
ředitelce ZŠ Horní Slavkov Školní 786, jež
poskytla obě tělocvičny a přilehlé prostory
ke konání závodů. Ředitelka DDM a ŠD Horní Slavkov p. Martina Malečíková přispěla
krásnými cenami pro nejmladšího účastníka
a účastnici turnaje a p. ředitelka MKS Horní
Slavkov Mgr. Soňa Kvasničková zapůjčila
veškerou ozvučnou aparaturu, kterou zapojil
p. Josef Němec st.
V neposlední řadě akci jako každý rok nejvýznamněji finančně podpořilo město Horní
Slavkov.
Všem děkujeme a již se těšíme na příští ročník Velké ceny CAOKK v našem městě.
Jindřich Votrubec, ZK Karate
Champions team Horní Slavkov

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.

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
soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno p
správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. M
nedávají.
3. V prosinci 2020 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro kt
ceny – deskové hry.

1. úloha (1 bod)
Představte si, že jsem z papíru vystřihl
níže uvedený tvar.
Jaké(á) písmeno (a)
jsem vystřihl?
1.úloha (1 bod)

Představte si, že jsem z papíru vystřihl níže uvedený tvar.
Jaké (á) písmeno (a) jsem vystřihl?

2. úloha (3 body)

2.úloha (3 body)
Doplňte místo písmen číslice.

Doplňte místo písmen číslice.
B U M

U M
M
MMM

B
U
M
		M
		M
M
M
M

B= ,U= ,M=

,
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Vypočítejte SUDOKU.

3. úloha (5 bodů)
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Hrátky s LOGIKOU - správné odpovědi za květen:

1. zelená-modrá-hnědá-červená-fialová
2. D
3. 1.Synovcem, 2.Pradědečkem, 3.Synem, synovcem (může být synem v případě, že vnukem mojí babičky jsem já;
synovcem v případě, že vnukem mé babičky je můj bratr), 4.Tetou, 5.Matkou, tchyní (může být matkou v případě,
že jde o ženu; tchyní v případě, že jde o muže), 6.Vnuk, 7.Vnučkou, 8.Sestřenicí, 9.Vnučkou, 10.Matkou, tetou
(matkou v případě, že jde o moji manželku; tetou v případě, že jde o manželku mého bratra - obě dvě mohou být
snachami matky naší sestry (naší matky))
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Vypočítejte
SUDOKU.
Odpověď vyfoťte
a zašlete na e-mail.
Odpověď vyfoťte a zašlete na e-mail.

Správné
za duben:
Soutěž
proodpovědi
vás připravil:
Petr Čavojský

1. zelená-modrá-hnědá-červená-fialová
2. D
3.

Zuška se probouzí ke svému životu
11. května 2020 byla zahájena individuální i kolektivní výuka v Základní umělecké škole, ke studiu se vrátil velký počet žáků především v individuální výuce hudebního oboru, někteří žáci projevili zájem dokončit školní rok distančně. V květnovém čísle Slavkovského zpravodaje
jsem informoval o nabídce nových oborů, které od září 2020 budeme
otevírat pro nové zájemce, dovolte mi je tedy představit. V Horním
Slavkově otevíráme v rámci výtvarného oboru „Textilní a prostorovou
tvorbu“ – toto studijní zaměření povede Mgr. Lenka Herzogová, žáci
se zde budou zabývat módní tvorbou, návrhářstvím, textilním designem, dekorací, vytvářet oděvní návrhy, naučí se základy ručního
a později i strojového šití. Dalším novým studijním zaměřením je „Audiovizuální tvorba“ pod vedením p. Roberta Picky, zde se žáci naučí
základům nahrávání videa i zvuku, práci s animačními programy, střih
zvuku, ale také prezentaci umění na veřejnosti. Věřím, že zcela nová
nabídka Základní umělecké školy zaujme a přivítáme nové zájemce
o studium v ZUŠ.
Přijímací řízení pro nové žáky proběhne v čase 15,00 – 17,30 hodin
v následujících termínech:
Horní Slavkov, 11. 6. 2020 (hudební obor – Pluhův dům, ostatní obory – budova Školní náměstí)
Loket , 10. 6. 2020 (všechny obory – budova Sportovní ul.)
Krásno, 10. 6. 2020 (hudební a výtvarný obor – budova Radniční ul.)
Přihlášky prosím zadávejte do systému IZUŠ, ohledně času přijímacího řízení budete kontaktováni – z důvodu mimořádných opatření
bude přijímací řízení probíhat v určeném časovém horizontu, proto
prosíme, abyste se dostavili ve smluvený čas. Pro zákonné zástupce,
kteří nepodají přihlášku před konáním přijímacího řízení bude k talentové zkoušce vyhrazen čas od 17,00 hodin. Podmínky přijímacího
řízení jsou vyvěšeny na úředních deskách a internetových stránkách
školy.
V měsíci červnu bych Vás chtěl pozvat na historicky první „Noc kostelů“ v Horním Slavkově. V pátek 12. června budete mít možnost navštívit celkem 3 koncerty – v kostele sv. Anny, v evangelickém kostelíku
a v kostele sv. Jiří. Poslední zmiňovaný koncert zahájí slavnostní fanfáry z ochozu věže kostela v podání hornového souboru ZUŠ, které
zazní v 19,45 hodin. Koncerty se konají v době mimořádných opatření
a za specifických podmínek, o kterých budete informováni na místě
před konáním akce a na webu Základní umělecké školy Horní Slavkov. Realizace koncertů probíhá ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Pavlač fest 2020
žáci pěvecké třídy D. Kaplana

DO 12. ROČNÍKU SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO
Okno v bytě

V červnu srdečně zveme na tyto akce ZUŠ:
5. 6. 2020

PŘIHLÁŠKA

pavlač Pluhova domu, 17:00

		

Okno v rodinném domě



Jméno a příjmení majitele (nájemce):
...............................................................
Přesná adresa:

12. 6. 2020 Noc kostelů 2020
Kostel sv. Anny, 17:00
Komorní Trio Piacere, koncert klasické hudby
		
Noc kostelů 2020	
Evangelický kostel, 18:30
Riccio quartetto, koncert filmové hudby		

...............................................................

Noc kostelů 2020
Kostel sv. Jiří, 19:45
Slavnostní fanfáry z ochozu věže kostela sv. Jiří
Hornový soubor ZUŠ

...............................................................

...............................................................
Specifikace umístění okna/balkónu:

...............................................................

Noc kostelů 2020
Kostel sv. Jiří, 20:00
Komorní orchestr Karlovarských symfoniků
								
25. 6. 2020 Absolventský koncert  Koncertní sál Pluhova domu, 18:30
absolventi šk. roku 2019/2020

U nás ve městě

Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč
Přihlášku odevzdejte do 14. 8. 2020 na recepci
Městského úřadu v Horním Slavkově, nebo v kanceláři
číslo 206 (sekretariát starosty), případně zašlete
na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz
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DDM
a školní družina
Dobrý den,
dovolte mi, abych představil
nové logo DDM a ŠD a s ním
i změny, které přináším já jako
nový ředitel. Budu zde pravidelně psát o našich aktivitách
a plánech.
Jsem Bc. Pavel Krüger. Nejdříve bych chtěl sám sebe nějak
charakterizovat. Jsem člověk
který má svojí vizi, mám sen,
ale nejsem jenom snílek, snažím se udělat všechno pro to,
abych svojí vizi převedl do reality. Mám taková 3 klíčová slova.
To první je harmonie. Jsem
muzikant, a tak se snažím, aby
všechno spělo k dokonalé harmonii; chci jakoukoliv mezilidskou disharmonii vyladit tak, aby každý hudebník i posluchač - potažmo zaměstnanec i dítě se v tom cítili příjemně, aby to lahodilo
jejich duši. V kolektivu, tak jako v hudební skupině, musí všichni podřídit své ego společné vizi. Kapelník diriguje, ale je vlastně největším
sluhou té společné věci, je přímo odpovědný za to, jak bude “znít”
výsledek.
To druhé slovo je víra. Věřím hlavně, protože jsem pedagog, že nás
jako bytosti utváří naše prostředí a všechna vítězství i rány si neseme celý život v sobě. A věřím v to, že jediné, co dokáže ty rány léčit,
je láskyplná péče. A to mě přivádí k tomu třetímu slovu.
To
třetí slovo je láska. Láska je to, co my cítíme k dětem, se kterými
pracujeme a to je ta hlavní podmínka, protože bez ní nemůže vyrůst
zdravý šťastný člověk. Jsme poctiví a děti nám nesmrdí. A nerozdělujeme je podle barvy, protože lásce nezáleží na barvě, inteligenci ani
sociální úrovni. Víme, že ten, kdo jako dítě zlobí, to nečiní ze zlého
úmyslu, ubližuje ten, kdo je zraněný nebo nedostatečně vnímavý...
... a jako etoped vím, že dokud ho máme tady v DDM a družině,
máme ještě čas něco změnit. A pokusíme se společně pomáhat
dětem se učit, jak přežít v tomto světě a předat jim naše staré dobré
prověřené hodnoty. Může být trochu těžké se soustředit na to, co je
skutečně důležité, když má člověk plné ruce dokumentace a účtů.
Ale nesmíme zapomenout, že „ty papíry“ jsou jen prostředkem
k tomu, abychom dosáhli něčeho většího. A to je změna společnosti
k lepšímu, výchova budoucí generace a to není skromný úkol. Doufám, že vy mi pomůžete...
18. 5. jsme otvevřeli bránu DDM!!!
Z důvodu doporučení MŠMT budou všechny aktivity v DDM a ŠD
Horní Slavkov organizovány venku. Nejsme schopni ve vnitřních
prostorách dodržet nařízená přísná hygienická opatření. Proto budou v provozu jen ty kroužky, které mohou probíhat venku.

Rozhodli jsme se však pro vás připravit náhradní aktivity a zrealizovat projekt svépomocné revitalizace zahrady, který se jmenuje
ZAhraDA dětí.
Na první pohled je vidět, že naše zahrada je na tom špatně, a proto
jsme se rozhodli svými vlastními silami s tím něco udělat. Vy nám
s tím můžete pomoct a zkrášlit si prostředí své družiny a domu dětí.
Jak? Přineste kytičku ze své zahrádky a můžete si ji sami zasadit.
Uvítáme jakékoliv kytičku od dětí i rodičů. Můžete přijít kdykoliv během hodin provozu (8:00-14:00).
Děti, přijďte i s rodiči a se svojí kytičkou, kterou si zasadíte a pak budete moct při pravidelných návštěvách pozorovat, jak roste s vámi.
Stačí se jen podepsat povinné prohlášení o zdravotním stavu, které
bude na místě. Rostliny by měly být trvalky, aby v zahradě vydržely
mnoho let. Nesmí být jedovaté!
16. 6. bude ZAhraDNÍ slavnost, kde to pořádně roztočíme.
Postupně budeme přidávat aktuální informace o plánovaných aktivitách DDM a ŠD v ZahraDĚ na naše webové stránky – jednorázové
workshopy, jako je malování, keramika a další.
Během prázdnin máme v plánu opravit plot a postavit altán, aby děti
příští školní rok mohly trávit venku i čas při vzdělávacích činnostech.
Družinu zachováme ve stejném formátu, ale v DDM připravujeme
po prázdninách novinky:
• přírodovědný a myslivecký kroužek,
• výtvarný ateliér,
• angličtinu pro druhý stupeň (pro dospělé),
• kroužek hudební produkce.
Angličtinu povedu já, protože jsem ji 20 let učil na základních i středních školách (mám FCE, CAE od Cambridge University). Také povedu kroužek hudební produkce, bude zaměřen především na děti
s hudebním nadáním, které nechtějí hrát podle not, nejsou dostatečně ctižádostivé a disciplinované pro ZUŠ stejně jako já, nebo třeba
nemají dostatečné zázemí. Budeme hrát na různé nástroje, nahrávat a upravovat hudbu v počítači. Naučíme se, jak si udělat vlastní
studiovou nahrávku. Naše studio a služby také nabídneme ostatním
muzikantům z Horního Slavkova.
Máme takové přání, chtěli bychom ze slavkovského domečku udělat Dům dětí v širším slova smyslu, tedy dům pro všechny děti a pro
všechny, kdo s dětmi pracují. Aby mohli najít radu, podporu, metodické vedení, supervizi nebo si jen popovídat o dětech.
Doufám, že nám budete držet palce a pošlete k nám opět děti do
družiny a na kroužky.
Těšíme se na Vás.
Bc. Pavel Krüger, ředitel DDM a ŠD Horní Slavkov, p.o.

Junák - český skaut,
středisko Arnika Horní Slavkov, z.s.
srdečně zve všechny na

14.6.2020 OD 14:00 HODIN V LESOPARKU
Finanční a materiální zajištění akce: MŠMT a Město Horní Slavkov
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MŠ SPORTOVNÍ
Spolu to zvládneme, aneb provoz
v době nouzového stavu

Provoz mateřské školy zůstal v této těžké době nepřerušen, ač byl
omezen. Do školky docházely pouze děti zaměstnaných rodičů. Jejich počet se pohyboval od deseti do patnácti, podle toho, jak rodiče
čerpali volno, nebo jak nutně potřebovali umístit do mateřské školy
svá dítka.
Děti situaci zvládaly bravurně. Naučily se umývat důkladně ruce,
správně používat kapesníčky i za zvýšených hygienických nároků. Ani
povinné nošení roušek nebylo překážkou. Děti si na ně zvykly a rodiče
pilně zásobovali čistými rouškami své ratolesti.
Pedagogičtí pracovníci se střídali v práci s dětmi, čerpali dovolené
nebo vypomáhali jiným způsobem. Zřídili jsme rouškoplot na který
jsme denně ušili několik desítek roušek. Zásobovali jsme i jiné organizace města například technické služby i městský úřad. Ušitím roušek
jsme samozřejmě pomohli i našim žáčkům a jejich rodinám. Děkujeme všem, kteří nám poskytli materiál na šití. Děkujeme panu Bedřichu
Vávrovi, který se k nám připojil a ve svém volném čase šil roušky na
náš plot, kde byly zdarma k dispozici pro obyvatele našeho města.
Nyní je naše mateřská škola v plném provozu, za zpřísněných hygienických podmínek pracujeme s dětmi v normálním režimu.
Předškoláci se připravují na rozloučení se školkou a pasování na školáky, které proběhne v obřadní síni.
Všichni doufáme, že to nejhorší máme za sebou. Můžeme konstatovat, že jsme to společně zvládli!
Přejeme všem lidem krásné léto a hlavně pevné zdraví.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

ZŠ ŠKOLNÍ
Distanční výuka
Letošní školní rok byl v mnohém neopakovatelný. A to jsme ještě
netušili, co pro nás připraví jaro. Na začátku druhého pololetí nenasvědčovalo nic tomu, že by nás čekaly nějaké překážky. Jarní prázdniny utekly a běžnou chřipku zastínil koronavirus COVID-19. V rámci
zamezení šíření nákazy bylo zapotřebí nastavit karanténu a to tak
rozsáhlou, že zasáhla všechny lidi v naší zemi. Zavřely se obchody,
podniky, úřady, školy. Ze dne na den zůstali všichni doma a zvykali
si na nová pravidla, která pomáhala chránit zdraví. Ukázalo se, že
přerušení výuky nebude otázkou dní, jak jsme všichni doufali, ale že
je zapotřebí vytvořit nový systém výuky, který bude dostupný všem
našim žákům. Hlavním nástrojem výuky se stala technika – počítače, tablety, mobilní telefony.
Učitelé našim žákům předávali úkoly elektronicky, učili se pracovat
s novými programy, výukovými i interaktivními, aby mohli žákům
pomáhat na dálku. Společným zájmem bylo upevňovat vědomosti
a dovednosti žáků, které získaly do období, než se náš známý školní svět na určitou dobu proměnil. Místo sešitů se využívala Škola
OnLine, platforma Fred nebo e-maily, místo tabule výukové programy. Třídu nahradil Skype, Messenger, ZOOM či jiné aplikace. Kdo
neměl internet, získával informace telefonem a dostával úkoly jiným, individuálně domluveným, způsobem.
Úsměvy se schovaly za roušky, známky za slovní hodnocení, lidé za
monitory. A přesto byla všude cítit ochota pomáhat, spolupracovat
a získávat nové dovednosti.
I přes všechny technické nebo legislativní překážky, se kterými jsme
se museli vyrovnat věřím, že nám toto období přineslo i zajímavé
poznatky. Tím nejpodstatnějším je zjištění, že jsme společně schopni čelit různým nástrahám a i to, že naši učitelé i žáci dokázali společně, ve velmi krátkém čase, proměnit tradiční vzdělávání v moderní školu 21. století.
I přesto se však těšíme, až se všichni vrátí, zdraví a odhodlaní spojit
své síly pro zvládnutí dalšího školního roku.
Děkujeme našim učitelům, že se přes noc proměnili v IT odborníky
a zmodernizovali své přípravy i požadavky tak, aby je bylo možné
realizovat distančním způsobem.
Děkujeme asistentkám pedagoga za individuální podporu některým
žákům a přípravu pomůcek pro domácí procvičování.
Děkujeme našim žákům, kteří se aktivně zapojili do svého sebevzdělávání a nebáli se získávat nové kompetence formou samostudia.
Děkujeme rodičům za pozitivní zpětné vazby, ale i za několik připomínek, které nám pomohli doladit činnosti tak, aby byly pro všechny
strany přijatelné.
Děkujeme paní sekretářkám, kuchařkám, školnicím, uklízečkám
a pánům údržbářům za to, že nám pomáhali překonat provozní záležitosti a nenechali nás v tom samotné.
Děkujeme zřizovateli za operativní komunikaci, pomoc při zajištění
dezinfekce a rozvoz obědů pro naše spoluobčany.
A díky tomu jsme to všechno zvládli. Společně!
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy

Děkujeme firmě LajsiNet s.r.o. za darování
ochranných štítů, kterými nám pomohli zvýšit
bezpečné prostředí pro naše pracovníky ve škole
a pracovnicím mateřské školy Duhová kulička za
ušití rezervních roušek a návleků pro potřeby návratu dětí do školy.
Vedení školy

U nás ve městě
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MKS PRO DĚTI
13. 6. 2020

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
16:00 Kinosál/ dvůr MKS (letní kino)
USA, 2019, 123 min
Dobrodružný / Akční / Rodinný / Komedie /
Fantasy

20. 6. 2020

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
19:00 Kinosál/ Dvůr MKS
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 55,- / 140,- Kč

Každý v životě někdy něco nezvládneme …
Každý si zasloužíme druhou šanci… Taková
šance může přijít, i když je člověk mrtvý…
Hudba: Jiří Švec
Zdarma

MUZEUM
8. 6. 2020 – 25. 8. 2020

27. 6. 2020

SUPER MAZLÍČCI
16:00 Kinosál/ dvůr MKS (letní kino)
Německo, Čína, Velká Británie, 2019, 93 min
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný /
Komedie
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč

KINO
5. 6. 2020

V SÍTI
19:00 Kinosál
Přístupné od 15 let!
Film Česko, 2020, 110 min, Dokumentární
Scénář a režie: B. Chalupová a V. Klusák
Nejnavštěvovanější český dokument všech
dob. 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458
potenciálních sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma
zneužívání dětí na internetu.
Hrají: T. Těžká, A. Pithartová, S. Dlouhá, K.
Zachová, V. Klusák,
B. Chalupová, B. Potužníková, J. Vlček, K.
Kroupová, M. Petriláková aj.
Vstupné: 100,- Kč

Zakupujte vstupenky v předprodeji v knihovně MKS nebo on-line na www.mkshs.cz.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
12. 6. 2020

NOC KOSTELŮ
Mezinárodní kulturní akce umožňující navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen
jejich kulturní hodnotu. Poprvé v Horním
Slavkově.
17:00 Kostela sv. Anny
18:30 Modlitebna sboru Českobratrské
církve evangelické
20:00 Kostel sv. Jiří

KNIHOVNA
5. 6. 2020

BOBBY CONROY VSTÁVÁ Z MRTVÝCH
17:00 – 18:00 Knihovna
Petra Richter Kohoutová a Vladimír Kalný
v interpretaci povídky Joa Hilla.

Nové knihy a hry do knihovny
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POKLADY MAPOVÝCH SBÍREK
PO – NE 9:00 – 17:00 MUZEUM
Expozice Mapové sbírky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy představuje
unikátní rukopisné mapy, staré atlasy
a digitalizované glóby, které nejsou běžně
dostupné v jiných sbírkách. Představuje
především zcela nově objevené světové unikáty, zejména Gijsbertsonovu mapu Evropy,
De Witovu mapu Německa nebo Camociův
plán obléhání Malty Turky. Výstava je určena
milovníkům geografie, historie, kartografie,
ale i výtvarného umění, grafiky a řemesel.

OTEVÍRACÍ DOBA

Městské kulturní středisko Horní Slavkov
se umístilo na 3. místě 7. kola grantového programu Nadačního fondu Tesco „Vy
rozhodujete, my pomáháme“ a získalo pro
svou knihovnu grant ve výši 10 000,- Kč. Do
knihovny bylo v těchto dnech nakoupeno 27
knižních novinek a byly doplněny hry, které
budou využívány v rámci oblíbených herních
odpolední a zároveň budou k dispozici návštěvníkům knihovny. Tak neváhejte a přijďte si vybrat čtení na léto!

12:30 – 18:00

Ředitelka MKSHS

12:30 – 15:00

PO, ST, PÁ
9:00 – 12:00

ÚT, ČT
9:00 – 12:00

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
- 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

společně to
zvládneme

www.hornislavkov.cz

