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Slovo starosty

Uplynul měsíc a jsem tu zpět se svým tradičním slovem. Vždy
přemýšlím o čem novém psát, co by vás zajímalo, co by vás potěšilo. Někdy jsou měsíce doslova nabité událostmi a někdy je
tomu zase naopak. A zrovna ten druhý případ je právě teď.
Ale nebojte, přeci jen pro vás pár informací mám. Minule jsem
zde psal o tom, jak se koronavirus podepsal na celosvětové ekonomice… no ani ekonomiku našeho město nevynechal. Prostě je
to prevít. Ale my jsme byli připraveni, a proto nejsme překvapeni! Měsíc uplynul a přinesl milou událost. Nesmím to zakřiknout,
není to ještě úplně úplně jisté…, ale stejně se s vámi o to podělím.
Několik let se snažíme vybudovat moderní hřiště u základní školy v Nádražní ulici z dotačních finančních prostředků. V minulých
letech byla naše snaha/projekt sice vyhodnocen jako vhodný
k realizaci, ale bylo více žádajících než finančních prostředků.
Řekli jsme si „škoda, zkusíme to zase příště“. A to příště, by mohlo být neplánovaně nakonec už letos. Vláda pro minimalizaci
dopadů koronavirových opatření v ekonomice státu uvolnila finanční prostředky v takové míře, že zbyde nejen na hřiště, ale
i na kompletní opravu silnice v Poštovní a Hasičské ulici. Tam
jsme totiž byli také připraveni. Dotace sice nepokrývá všechny
náklady, ostatně to žádná, ale výrazně nám to finančně usnadní.
Na ten zbytek si budeme muset půjčit. Také nic nového ani nic
rizikového. Takto realizujeme mnoho akcí, navíc teď je příhodné
úročení. Banky nám nabízí úročení jen kolem jednoho procenta
- pro mnohé z nás je takové úročení snem, pro město realitou.
Musíme připravit neplánovaně a urychleně výběrová řízení, vybrat toho nejvhodnějšího zhotovitele, uzavřít smlouvy a vše připravit k samotné realizaci. Proto opravy nezačnou hned následující měsíc. Možná se vám to bude zdát jednoduché, ale není
tomu tak. Je to velmi náročné období příprav i z pohledu časového, které vyústí v to, co všichni vidíme nejraději - ve změně k lepšímu. Práce máme tedy dost. Dost trpělivosti budou vyžadovat i
omezení v dopravě, která s tím budou spojena.
Tak vidíte, přeci jen něco nového v tom našem městě. A něco
nového se určitě stane i během léta, o tom se zase rozpovídám
příště.
Přeji vám hezké léto, šťastné návraty ať už jedete kamkoliv, hodně teplých dní a nad zářijovým číslem toho našeho „slavkovského plátku“ zase na viděnou.
Váš starosta Alexandr Terek

BLAHOPŘEJEME…
Letošní školní rok je významným milníkem pro naši kolegyni z MŠ U Sluníčka Danku Tholovou. Oslavuje nejen životní,
ale i pracovní jubileum. Celých 40 let už pracuje jako učitelka v MŠ v Horním Slavkově. Většinu tohoto času věnovala
práci s dětmi předškolního věku. Už několik generací tak
připravila pro úspěšný vstup do základní školy.
Ke gratulantům se kromě kolegyň z MŠ Dlouhá připojilo
i město Horní Slavkov.

SPCCH v čase pokoronavirovém
Konečně částečně skončilla přísná zdravotní opatření, která bylo nutno dodržovat, abychom
koronavirus nešířili dál a nebo se nenakazili, protože senioři a osoby se zdravotními potížemi jsou zvláště rizikovou skupinou. Seděli jsme doma, někteří šili roušky pro své rodiny
a přátele. Chyběly nám aktivity, kterých se běžně účastníme.
Konečně jsme se dočkali. Potěšil nás koncert, který učitelé slavkovské ZUŠ uspořádali pod
okny pečovatelského domu, na který jsme také my, slavkovští senioři, byli pozváni. I naše
organizace se postupně vrací k běžné činnosti. Uvolnění nastalo právě včas, abychom ještě
stihli poslední tři cvičení v tělocvičně. Hned po jeho ukončení jsme se sešli v sále KD při
posezení s harmonikou, abychom si společně zazpívali a pobavili se s přáteli.
A už jsou tady nástupy na týdenní rekondiční pobyty, které jsou pořádány OV SPCCH Sokolov. V pondělí 8. června odjela z Horního Slavkova první pětičlenná skupina do Františkových
Lázní a dalších pět účastníků je vystřídalo 15. června. Naše turistická skupina opět chodí
společně na vycházky v rámci akce „ROZCHODÍME CIVILKY“.
Koncem června se hodně našich členů, kteří navštěvovali Akademii umění a kultury v ZUŠ
těšilo na slavnostní ukončení, které se konalo v krásném prostředí zámecké kaple v Bečově
A už jsou tady prázdniny. V letních měsících se mohou naši senioři těšit na jednodenní zájezd, který tentokrát bude nasměrován na prohlídku krás Karlovarského kraje.
Za výbor ZO SPCCH Horní Slavkov Vl. Kaprová a M. Urbele

Gratulace

Radnice má digitální
úřední desku
Obsah úřední desky, webové stránky města
a seznam kulturních akcí ve městě to vše
vám nabízí nová digitální úřední deska, která
byla nainstalována u vchodu budovy městského úřadu. Ovládání je dotykové a zcela
intuitivní. Deska umí zvětšovat text zveřejňovaných dokumentů, je v nepřetržitém provozu, její ovládání je umožněno i osobám na
invalidním vozíku.
Dokumenty na úřední desku jsou automaticky vyvěšovány přímo z kanceláří úředníků
bez potřeby manuální obsluhy.
Po ukončení testovacího provozu tato digitální deska nahradí současnou papírovou
úřední desku.
tajemník

Změna provozní doby
chirurgické ordinace

MUDr. Jaroslav Pantoflíček
PO
ST
PÁ

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Adresa: Sportovní 659/19
Tel.:
352 688 443
E-mail: pant@centrum.cz

Zákaz hlučných
činností o víkendech,
dodržování doby
nočního klidu

V měsíci červnu oslavila jubilejní 85. narozeniny paní Božena Hanáková. Stálé zdraví a štěstí
do dalších let přišel popřát starosta města.
U nás ve městě

Připomínáme, že pro zajištění klidu a odpočinku občanů platí od roku 2017 zákaz
provádění veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk např. sekaček, pil, křovinořezů, vrtaček,
bouracích kladiv vždy od soboty 18.00 hod.
do neděle 22.00 hod., shodně toto platí i ve
svátcích.
Doba nočního klidu je stanovena od 22. do
6. hodiny, v této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
OVŽP
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Voda v okolí města
Město patří, co do vodních ploch, mezi ty
spíše chudé a ještě výrazně závislé na dešťových srážkách.
Na jaře se očekávalo sucho, které však po
posledních deštích, odeznělo. Koupaliště
Puleček je po dlouhé době až neobvykle naplněno vodou, stejně je na tom i rybník na
Třídomí. Léto s koupáním zde může začít!
Opravou si v loňském roce prošel rybníček
ve Kfelých - byl odbahněn, byla opravena
hráz a na ní položen nový asfaltový povrch.
Na podzim čeká odbahnění v menší míře
i rybníček na návsi v Ležnici.
Většina města je zásobována vodou buď vodovodním řadem nebo vlastní studnou, jinak
je tomu na Třídomí. Tam je k dispozici volně

přístupných pět studní. Všechny jsou funkční, lidmi používané a plné vody. Zajímalo
nás, jaká je její kvalita. V květnu jsme proto
provedli rozbor vody u čtyř z nich - voda sice
netrpí zhoršenou kvalitou, ale není označena
jako pitná. Rozbor vody z páté studny bude
proveden v červenci.
Vodu v krajině zadržují i tůně, jednu z nich
najdete snadno při procházce na Třídomí
vedle silnice. Zrovna tato byla před několika lety městem vybudována. Dnes již plní
roli stabilní vodní plochy a krajinného prvku
s prostředím pro vodní faunu a floru. Další tři
tůně můžete objevit v lese v rámci procházek po okolí podle vyobrazení v mapce.
OVŽP

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
Hrátky s LOGIKOU.
připraveny
cenyceloroční
– deskové
hry.hádankách.
Mensa
ČR si pro vás připravila
soutěž v logických

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)
Přesmyčky fauna a flora:
HAD JÍ NOK
CLO NEHOD
KRTČÍ LEP
ČEKALS PŘI		
KOUŠE
KOL
OBŘÍ KLIK
1.úloha (1 bod)
KEŘ
NEMÁ
H
DUSOT KAPRA		
Přesmyčky fauna a flora:
LIST A KOV
CO JE LITR		
HAD JÍ NOK
CLO NEHOD
KRTČÍ LEP
BRALPŘIEVY
CLO
ČEKALS
KOUŠE
KOL NEHODOBŘÍ KLIK

KEŘ NEMÁ H
CO JE LITR

DUSOT KAPRA
BRAL EVY

LIST A KOV
CLO NEHOD

2. úloha (3 body)
Přesunutím minimálně 1 a maximálně
2 zápalek
vytvořte
3 příklady
tak,
abytak, aby rovnice
Přesunutím
minimálně
1 a maximálně
2 zápalek vytvořte
3 příklady
platila.
rovnice platila.
2.úloha (3 body)

3.úloha (5 bodů)

3. úloha (5 bodů)
Tato
úloha
na jeprázdniny
Vás
provede
1. Kolik
druhů plodin
na sloupové kamenné
zádušní
svítilně v ulicipo
Kostelní?
2. Kdo žil v domě čp.8 na nám. Republiky a jaká byla jeho profese?
našem
městě.
3. Jaké letopočty
jsou na pomníku padlím v 1.světové válce v osadě Kfely?
ostrostřelců (před
Základní
školou Nádražní 683,p.o.) – jaké je
1.4. Pomník
Kolikslavkovských
druhů plodin
je na
sloupové
nejčastější křesní jméno na pomníku?
5. Jaký
je obvod bývalého
popraviště svítilně
(šibenice)? Kdy
poslední poprava a kdo
kamenné
zádušní
v proběhla
ulici Kosbyl popraven?
telní?
6. Jaký
letopočet je na městském kulturním středisku?
kolik šroubů je na modelu rakety?
2.7.8. Raketa
Kdosv.–žil
domě čp.8
nám.
RepubliKaple
JanavNepomuckého
v osadě na
Ležnice
– kolik oken
má kaple?
9. Která budova v Horním Slavkově má nejvíce vchodů do budovy?
ky a jaká byla jeho profese?
10. Jak vysoko je výhledová plošina kostela sv.Jiří? Tolerance 2 metry.
3. Jaké letopočty jsou na pomníku padlím v 1.světové válce v osadě Kfely?
4. Pomník slavkovských ostrostřelců
(před Základní školou Nádražní
683,p.o.) – jaké je nejčastější křestní
jméno na pomníku?
5. Jaký je obvod bývalého popraviště
(šibenice)? Kdy proběhla poslední
poprava a kdo byl popraven?
6. Jaký letopočet je na městském kulturním středisku?
7. Raketa – kolik šroubů je na modelu
rakety?
8. Kaple sv. Jana Nepomuckého v osadě
Ležnice – kolik oken má kaple?
9. Jaký objekt v Horním Slavkově má
nejvíce vchodů do budovy?
10. Jak vysoko je výhledová plošina kostela sv.Jiří? Tolerance 2 metry.

Tato úloha na prázdniny Vás provede po našem městě.

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázdniny. Žádné vstávání do školy, žádné úkoly, jen dva měsíce plné
her, zábavy, dovolených a táborů. O prázdninách však dochází
k velkému množství úrazů, které je zapříčiněno roztržitostí nejen
dětí, ale i mnoha dospělých. Policisté Karlovarského kraje Vás
proto upozorňují před hrozícím nebezpečím, které na Vás může
během letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zásady
bezpečného chování a ochranu zdraví a chraňte před úrazy sebe
i své děti.

Na co si dávat pozor:

Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte je, jak se mají správně
chovat. Naučte je také jak správně volat na tísňovou linku v případě
potřeby. Děti by měly vědět, že nikomu nesmí otvírat dveře ani bavit
se s cizími lidmi, a to ani doma ani na ulici. Poučte je, jak se mají chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí
úrazu hrozí na každém rohu. V případě, že Vaše dítě někam odchází,
mělo by Vám nechat alespoň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho
se tam přibližně zdrží, případně telefonický kontakt na někoho z kamarádů. Klíče od bytu by měly nosit děti skrytě, odděleně od jiných
osobních věcí. Neměly by dávat na obdiv ani cennosti či finanční hotovost, kterou mají při sobě.
V případě, že se budete chtít účastnit turistiky v těžších terénech, nechte si poradit od odborníka. Mějte potřebné vybavení a nepřeceňujte své síly, na túry tohoto typu se nevydávejte raději sami.
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na doporučení
svých známých. Zjistěte si včas, jaké požadavky mají pořadatelé na
Vás a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých podmínkách bude dítě tábor
trávit. Řiďte se požadavky pořadatelů, ať se vyhnete nepříjemnostem.

Při sportovních aktivitách používejte sportovní náčiní určené pro
daný sport. Vždy myslete také na vhodný sportovní oděv, který
by měl obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména sportovců,
kteří se při sportovní aktivitě účastní i silničního provozu. Reflexní prvky nás však ochrání před úrazy i v běžném životě a ne jen
při sportu. Cyklisté by měli mít na paměti užití cyklistické helmy
i přesto, že je povinná jen do 18 let věku cyklisty. Důležité je také
si před každou jízdou zkontrolovat technický stav jízdního kola či
povinnou výbavu.
Město
Hornídbejte
Slavkov
nabízí
k především
prodeji dva
pozemky pro
výstavbu
Zvýšené
opatrnosti
v letních
měsících
při koupáV případě
potřeby volejte na čísla tísňových linek:
ní. rodinných
Zvlášť nebezpečné
může
být
koupání
v
neznámých
a
nestředomů v zastavěné lokalitě Nad Výtopnou. Jedná se158,
o 150, 155, 156, 112.
žených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam kde vodní
zasíťované
parcely
o velikosti
m².
se nachází
10 min
hladinu
neznáte, vyhněte
se skokům
do vody,730
může
VámPozemky
hrozit ne- Krásné
prožití letních
měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského
bezpečí
vážného
úrazu.
Do
vody
neskákejte
ani
ihned
po
příchodu
kraje.
chůze od autobusového nádraží, supermarketu Tesco a od centra
k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem do studené vody Vám
města.
hrozí
kolaps organismu. Rodiče buďte při koupání s dětmi vždy ve nprap. Mgr. Věra Hnátková
střehu,
koupejte se jen v mělkých vodách, které znáte a nenechá- oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
_______________________________________________________
vejte své děti ani chvilku bez dozoru a to ani na koupalištích.
Karlovarského kraje

POZEMKY PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ

Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel. č. 352 350 683 (680), mob. 602 324 386, 602 110 499
nebo osobněpro
na MěÚ
Horní Slavkov
v kanceláři
317, 319
Pozemky
výstavbu
rodinných
domů

Město Horní Slavkov nabízí k prodeji dva pozemky pro výstavbu rodinných domů v zastavěné lokalitě Nad Výtopnou. 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

U nás ve městě
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Aktuality z DDM a ŠD
Provoz domu dětí jsme obnovili ve speciálním režimu, kdy se všechny aktivity odehrávaly ve venkovních prostorách - na naší
zaHRAdě dětí. V posledních dvou týdnech
jsme vytvořili záhon z rostlin, které přinesly
děti, a začali jsme s terénními úpravami. Zapojili se všichni pracovníci a společnými silami jsme zasadili několik ovocných stromů
a keřů. Děti s rodiči přinášely rostliny, které si
samy zasadily a vyplnily své rostlince Rodný
list viz foto 1.

foto 1
V provozu byly tyto kroužky: keramika, fotbal, šachy, korálkování, deskové hry... Kromě
toho probíraly workshopy výtvarné, hudební
a přírodovědné. Z naší zaHRAdy se ozývalo
troubení jelenů, zpěv, africké bubny a hlavně
smích dětí. I přes širokou paletu nabízených
činností děti nejvíce zaujala práce se zeminou a zahradnickými nástroji, spontánně
vznikly hned dvě sopky.

Je vidět, že v dnešní době dětem chybí dotek
Země, zážitek dotknout se třeba i skutečné
hlíny. Děti se tak přirozeně učí spolupracovat
na společném projektu, musí řešit konflikty
bez zásahu nás dospělých. Společná hra je
to, co dětem dnes nejvíce chybí, protože jsou
v zajetí svých digitálních přístrojů. Nejsme
primárně zaměřeni na výsledek, kterým bychom se mohli pyšnit, ale spíše na proces
a autentický prožitek. Chceme se radovat
ze samostatných objevů dětí a pomáhat jim
tím, že vytvoříme pro to podmínky, místo
toho, abychom vše dělali za ně...
V úterý16. 6. proběhla zaHRAdní slavnost,
na které místostarosta dětem 3. ročníku ŠD
předal upomínková trička a dětem z DDM
knihy za mimořádné výkony v různých oblastech.

Během prázdnin chceme zahradu zvelebit
tak, aby byla více přitažlivá pro děti. Uděláme
nový dřevěný plot pro zajištění většího soukromí. Postavíme altán pro venkovní aktivity,
umístíme herní prvek s dřevěným domečkem. Chtěli bychom se pokusit o realizaci nízké lanové cesty mezi stromy, ale to je zatím
pouze sen. Pro začátek potřebujeme dendrologický průzkum a certifikovanou firmu, která
vše vyprojektuje, namontuje na míru a bude
ručit za bezpečnost pravidelnými revizemi.
Zaměstnanci také svépomocí vymalovali třídy a celkově zvelebili vnitřní prostory Domu
dětí a školní družiny, abychom v září mohli
děti přivítat do nového. Mimo jiné v plném
proudu probíhají přípravy na každoroční tábor, o který je velký zájem.
S jistotou již víme, že kromě oblíbených
kroužků, otevřeme v příštím školním roce
také nové:
ICT a práce s počítačem
Hudební produkce
Výtvarný ateliér
Angličtina pro 2.stupeň a dospělé
Přírodověda a myslivost
V zářijovém zpravodaji vám přineseme aktuální informace.
Plánujeme také pořádat bezplatné přednášky
týkající se sociálně patologických jevů (drogy,
šikana, syndrom CAN...) pro žáky základních
škol v Horním Slavkově a to v rámci minimálního preventivního programu. Přednášky se
budou konat v prostorách DDM a ŠD, za hezkého počasí také v altánu na zahradě.
Ještě nás čeká spousta práce, ale v přiložené
minigalerii se můžete podívat na první změny.
Na závěr bych Vám rád popřál krásné prázdniny a doufám, že v září se opět setkáme za
lepších okolností.
Bc. Pavel Krüger, ředitel DDM a ŠD
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MŠ U SLUNÍČKA
Co je u nás nového

MŠ SPORTOVNÍ
Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020
Letošní školní rok začal jako každý jiný. Horečné přípravy na konci
srpna. Výzdoba tříd, příprava dokumentace, přípravy činností ať je
vše prvního září nachystáno pro děti, ať mají co nejlepší podmínky
pro své hry, vzdělávání a celkový rozvoj.
V září si zvykaly děti na nové prostředí, zvláště ty nejmenší. Jen co
se stačily rozkoukat, sešly se spolu s rodiči na Podzimní zahradní
slavnosti, další podzimní akcí byla Drakiáda.
Podzim se pomalu loučil, začínal adventní čas. Po škole vonělo cukroví a zněly vánoční koledy.
Zima nám nenadělila sněhovou pokrývku. Užili jsme si ji i bez ní.
Dělali jsme různé pokusy s ledem a užívali si sportovní aktivity bez
sněhu.

Po omezeném provozu v době mimořádného stavu jsme se opět sešly se všemi svými kamarády ve školce. Přestože byla školka otevřená i v době karantény, chodilo nás méně a někteří naši kamarádi
zůstali doma se svými rodiči.
O to víc jsme si užily náš svátek – Den dětí. Na všech třídách se soutěžilo, tancovalo a řádilo. A potom nás čekalo překvapení – cesta za
pokladem. Získat ho však nebylo vůbec snadné. Musely jsme plnit
rozmanité úkoly. U Berušek a Myšek je dávala pohádková babička
a u malých dětí pak indián Orlí Péro. Úkoly jsme úspěšně zvládly a tak
následovalo hledání dobře ukrytého pokladu. Protože ale máme oči
jako ostříž, jíme přece mrkev, která je na oči výborná, poklad jsme bez
problémů objevily a mohly si ho spravedlivě rozdělit.
Další týden jsme se zase proměnily v malé chemiky a zkoumaly, co
všechno umí voda ve spojeni s jinými látkami. Výrobou duhy jsme poznaly, že smícháním dvou správných barev vzniká barva jiná, udělaly
jsme si vlastní lávovou lampu, zjistily jsme, které věci plavou a které
se potápí. Také jsme trénovaly dech foukáním barevných pěnových
hadů a bubláním brčkem do barevné jarové vody. Vyzkoumaly jsme,
že barevné skvrny v mléce utíkají před jarem. Nakonec jsme si vytvořily vlastní chrlící sopku. Báječně jsme si to užily a už se těšíme, co
nás čeká příště.
Ale teď už se blíží konec školního roku a s ním doba prázdnin a dovolených. My vám všem přejeme krásné léto plné nezapomenutelných
zážitků a v září se budeme těšit na naše nové kamarády.
Děti z MŠ Sluníčka

Pak přišlo jaro a s ním celosvětová pandemie. Naše školka zůstala
v provozu. Bylo nás sice málo, ale věnovali jsme se hrám, výtvarným
činnostem a přípravě na školu.
V červnu se vše začalo vracet do normálu. Oslavili jsme den dětí
na školní zahradě. Děti dostaly k svému svátků krásné venkovní kuchyňky. Za krásný dárek děkujeme panu Stanislavu Vašíčkovi, který
dodal materiál a panu Jiřímu Kočovi, který kuchyňky zhotovil.
Koncem měsíce jsme se rozloučili s budoucími prvňáčky.
V červenci je mateřská škola v provozu a děti si užívají léto zejména
na školní zahradě, kde pobývají, pokud to počasí dovolí, již od ranních hodin.
V srpnu je mateřská škola uzavřena. Zaměstnanci si vybírají dovolenou, aby načerpali síly na nový školní rok. Koncem tohoto měsíce
se opět všichni sejdeme a budeme připravovat své třídy pro další
žáčky, na které se moc těšíme.
Kolektiv MŠ Sportovní
Školství
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Noc kostelů poprvé v Horním Slavkově
Historicky poprvé se v Horním Slavkově
uskutečnila „Noc kostelů“. V Karlovarském
kraji mohli diváci navštívit celkem 26 kostelů, z toho tři kostely byly otevřeny v Horním
Slavkově – kostel sv. Anny, evangelický kostel
a kostel sv. Jiří. Zájem veřejnosti byl mimořádný, celkem programy navštívilo 363 diváků, na
místech se dozvěděli také něco málo z historie objektů, tyto informace připravil p. Zdeněk
Heppner ze slavkovského muzea. Koncerty
pro veřejnost se konaly ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, koncert
z kostela sv. Jiří byl přenášen online. Z ochozu kostela sv. Jiří zazněly také slavnostní
fanfáry v podání hornového souboru základní
umělecké školy pod vedením Mgr. Tomáše
Koláře, které měly mimořádný úspěch. Velké
poděkování patří p. Jiřímu Majkovovi, který
umožnil konání koncertu v kostele sv. Anny,
dále p. Radkovi Matuzskovi, díky němuž se
mohl konat koncert v evangelickém kostelíku
a v neposlední řadě pracovníkům veřejně prospěšných prací a p. Halašimu, kteří realizovali
úklid v kostele sv. Anny a sv. Jiří, aby se vůbec
mohly koncerty konat.
V červnu se také uskutečnil koncert žáků pěvecké třídy Dalibora Kaplana „Pavlač fest“, kde
zazněly písně z pohádek nebo nejznámějších
muzikálů, vše s živým doprovodem.
Dovolte mi, abych velice poděkoval za obrovský zájem o studium v ZUŠ, při přijímacím
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řízení na školní rok 2020/2021 jsme se opravdu nezastavili, informace o volných studijních
místech zveřejníme na začátku školního roku
v září 2020.
Od září 2020 opět začne hudebně pohybový
kurz „Hudebníček“, probíhat bude v Horním
Slavkově, v Lokti i v Krásně, a to od 23. září
2020 do 20. ledna 2021, celkem 15 lekcí kurzu, cena 1500,- Kč. Přihlášky na kurz je možné
vyzvednout v kanceláři školy, případně na internetových stránkách ZUŠ. Stejně tak v září
2020 zahajujeme již 4. ročník Akademie umění a kultury pro seniory měst Horní Slavkov

a Krásno, tentokrát koncertem souboru Josef
Suk Piano Quartet, který se uskuteční 10. září
2020 v koncertním sále Pluhova domu a je určen nejen akademikům, ale i široké veřejnosti.
Vzdělávací cyklus Akademie umění a kultury
je otevřen také novým zájemcům z řad seniorů, hlásit se můžete telefonicky v kanceláři
ZUŠ (tel. 607 691 405 nebo 728 342 693) do
konce srpna 2020.
Na závěr mi dovolte jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ popřát všem klidné a pohodové léto.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Kultura
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POVOLÁNÍ,
KTERÉ MÁ
POVOLÁNÍ,

SMYSL
MÁ
SMYSL
SMYSL

KTERÉ
POVOLÁNÍ,

MÁ

KTERÉ

PO ROCE

30 PO
000
Kč
ROCE
JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM
PO ROCE
30
000 Kč
30 000 Kč
JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

JISTÝ SLUŽEBNÍ PŘÍJEM

NABÍZÍME:

110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
110
000 Kč
110 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ:

6 týdnů dovolené
občanství České republiky
příspěvek na dovolenou
věk nad 18 let PRO PŘIJETÍ:
NABÍZÍME:
POŽADAVKY
NABÍZÍME:
POŽADAVKY
PRO
PŘIJETÍ:
13
000
Kč
střední
vzdělání
s
maturitní
6 týdnů dovolené
občanství České republiky
6
týdnů dovolené
občanství
České republiky
zákonné
výsluhové
nároky,
zkouškou
příspěvek
na dovolenou
věk nad 18 let
příspěvek
věk
nadvzdělání
18 let s amaturitní
13 000 Kčna dovolenou
střední
odchodné
fyzická,
zdravotní
osobností
13
000
Kč
střední
vzdělání
s
maturitní
zákonné
výsluhové
nároky,
zkouškou
možnost uplatnění u útvarů
způsobilost
odchodné
fyzická, zdravotní a osobností
zákonné
výsluhové
nároky,
zkouškou
pořádkové, dopravní
bezúhonnost
možnost
uplatnění u útvarů
způsobilost
odchodné
fyzická,
zdravotní
a osobností
a
cizinecké dopravní
policie
bez
stranické
příslušnosti
pořádkové,
bezúhonnost
možnost uplatnění u útvarů
způsobilost
a cizinecké policie
bez stranické příslušnosti
pořádkové, dopravní
bezúhonnost
a cizinecké policie
bez stranickéPERSPEKTIVA
příslušnosti
STABILITA
/ JISTOTA / DLOUHODOBÁ

STABILITA / JISTOTA / DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
STÁLÝ
RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU / KARIÉRNÍ POSTUP
STÁLÝ RŮST SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU / KARIÉRNÍ POSTUP

STABILITA / JISTOTA / DLOUHODOBÁ PERSPEKTIVA
ŘEDITELSTVÍ POLICIE
/ KARIÉRNÍ
STÁLÝKARLOVARSKÝ
RŮST SLUŽEBNÍHO
PŘÍJMUKRAJSKÉ
POSTUP
KARLOVARSKÉHO KRAJE
KARLOVARSKÝ KRAJ
KRAJ
krpk.nabor@pcr.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
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krpk.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE
TEL.: 974 361 (406, 411, 412),
725 389
389 779,
779, 607
607 043
043 643
643
725

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KARLOVARSKÉHO KRAJE
TEL.: 974 361 (406, 411, 412),
725 389 779, 607 043 643

P E Č O VAT E L S K Á S L U Ž B A H O R N Í S L A V K O V

Pečovatelská služba je připravena pomoci seniorům a zdravotně postiženým.
Poskytované úkony pečovatelské služby:
Pečovatelská služba je připravena pomoci
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko a vozík apod.).
• Pomoc při osobní hygieně neboseniorům
poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
(pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlaa zdravotně
postiženým.
sy a nehty, pomoc při použití WC).
Poskytované úkony pečovatelské služby:
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
• Pomoc při
zvládání
běžných
úkonů
péče o vlastní
osobu (pomoc
při oblékání
a svlékání,velkého,
pomoc při např. sezónního úklidu, nákupy,
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(např.
běžný
úklid
a údržba
domácnosti,
pomoc
při zajištění
přesunu na lůžko a vozík apod.).
pochůzky – donáška léků, velký nákup, nákup ošacení).
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech
• Praní a žehlení prádla
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě
jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).

Informace:
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např.
běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
velkého,
např. sezónního
nákupy,
pochůzky
– donáška
nákup,
Pečovatelská služba, p. o., Nad
Výtopnou
1010,úklidu,
Horní
Slavkov,
tel.:
352 léků,
698velký
316,
602nákup
297ošacení).
606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
• Praní a žehlení prádla

Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).

Informace: Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje

U nás ve městě
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MKS PRO DĚTI
17. 7. 2020

JEŽEK SONIC
21:30 Dvůr MKS
USA, Japonsko 2020, 100 min
Animovaný/ Dobrodružný / Akční /Rodinný /
Komedie /Scifi
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč

28. 8. 2020

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
15:00 Lesopark
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi!
Podrobnosti se dozvíte včas ;-)

KINO

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
10. 7. 2020

COUNTRY NA KAVÁRNĚ
18:00 Kavárna
Koncert kapel Výměna 73, Roháči z Lokte
a další hosté
Vstupné: 90,- Kč
Místa rezervujte na kavárně nebo na tel. 702
019 863

1. 8. 2020

V. COUNTRYÁDA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odpoledne, náměstí Horní Slavkov
Zdarma

Letní promítání bude probíhat na dvoře MKS
od 21.30 hod. Počet míst omezen – max.
120 míst.
Vstupné 55,- / 140,- Kč
Vstupenky zakupujte v předprodeji v knihovně MKS nebo on-line na www.mkshs.cz.

31. 7. 2020

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
21:30 Dvůr MKS
Film Česko, 2020, 97 min
Krimi/ Komedie
Scénář: L. Holčák, D. Ziegelbauer
Režie: M. Šmídmajer
Hrají: D. Novotný, H. Vagnerová, M. Pechlát,
L. Příkazký, M. Táborský, M. Šteindler, aj.

14. 8. 2020

MODELÁŘ
21:30 Dvůr MKS
Film Česko, 2020, 110 min
Drama/ Thriller/ Psychologický
Scénář a režie: P. Zelenka
Hrají: K. Hádek, J. Mádl, V. Khek Kubařová,
Z. Fialová, R. Stanke, H. Dvořáková,aj
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Letní zábavné dopoledne pro děti předškolního a školního věku. Práce s knížkou, příběhem a tvoření. Vstupné pro děti registrované
v knihovně zdarma, ostatní 20,- Kč za akci.

1. 7. 2020

MALÝ MÝVAL NEMYJSA
10:00 Knihovna
vhodné pro předškoláky, a žáky 1., 2. a 3.
třídy

15. 7. 2020

Ó, Ó, Ó VAJÍČKO!
10:00 Knihovna
vhodné pro předškoláky a žáky 1. stupně

22. 7. 2020

DOBRODRUŽSTVÍ PAVOUKA ČENDY
10:00 Knihovna
vhodné pro předškoláky a 1. stupně

29. 7. 2020

KOCOUREK MATÝSEK
10:00 Knihovna
vhodné pro předškoláky, 1., 2. a 3. třídy

3. 7. 2020

SAMOTÁŘI: OBNOVENÁ PREMIÉRA
PO 20 LETECH
21:30 Dvůr MKS
Film Česko, Slovinsko 2000, 103 min
Komedie/ Drama
Scénář: D. Ondříček
Režie: P. Zelenka
Hrají: J. Schneiderová, S. Rašilov nejml., L.
Mitevska, I. Trojan, J. Macháček, M. Křen, aj.

KNIHOVNA

5. 8. 2020
21. 8. 2020

DIVADLO ARTUR:
HLEDÁM MILENCE ZN. SPĚCHÁ!
19:00 Divadelní sál
Scénář: J. Kriegel, M. Oupic
Režie: F. J. Zvolský
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce.
Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza…
Situační černá komedie s velmi překvapivým
koncem přibližuje s humorem a ironií co
všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.
Hrají: B. Slezáček, E. Decastelo, V. Korec, M.
Kavalčík, P. Semerád, R. Švec, J. Hervert, J.
Kriegel, L. Linhartová
Vstupné: 230,- Kč na místě/ 180,- Kč v předprodeji
Zakupujte vstupenky v předprodeji v knihovně MKS nebo on-line na www.mkshs.cz

KIKI A JAX – PŘÍBĚK O ZÁZRAČNÉ SÍLE
PŘÁTELSTVÍ
10:00 Knihovna
vhodné pro předškoláky a žáky 1. stupně

MUZEUM
8. 6. 2020 – 25. 8. 2020

POKLADY MAPOVÉ SBÍRKY
PO – NE 9:00 – 17:00 MUZEUM
Expozice Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy představuje unikátní
rukopisné mapy, které nejsou běžně dostupné v jiných sbírkách. Představuje především
zcela nově objevené světové unikáty. Výstava je určena milovníkům geografie, historie,
kartografie, ale i výtvarného umění a grafiky.

12. 7. 2020

POJĎTE S NÁMI NA HOUBY
9:00 Lesopark
Celodenní vycházka za houbami se členy
Mykologického klubu Slavkovského lesa.
Vstupné 30,- Kč
POZOR!
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
PO
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
ÚT, ČT 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
PÁ
9:00 – 14:00

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

hezké
léto

www.hornislavkov.cz

