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Slovo starosty

Léto je skoro za námi a náš zpravodaj je zase mezi vámi. Zdravím vás
a doufám, že jste si všichni léto užili a že jste se ve zdraví z cest vrátili.
Často vás informuji o tom, jak se nám finančně vede, co v modernizaci
města připravujeme nebo zrovna budujeme. Život města však není jen
o výstavbě, opravách, investicích, ale i o těch nejzákladnějších potřebách, o nichž se tak často nehovoří, ale patří k základu dobrého žití v
každém městě - je to klid, bezpečnost, pohoda, dostupnost služeb a
lékařské péče, veřejná doprava.
A o těch prvních třech se dnes trochu rozepíši. Když píši tyto řádky, už
z facebooku města určitě víte, že připravujeme podklady pro vydání
opatření pro vyhlášení bezdoplatkové zóny. Poprvé jsme o tom uvažovali před dvěma lety. Tehdy jsme ještě seznali, že situace není natolik
vážná, abychom tak poměrně citelně museli zasahovat. A co že je to
ta bezdoplatková zóna?
Tato zóna může být na návrh města vyhlášena v místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožuje mravní vývoj dětí, narušují základy
občanského soužití nebo dochází ke škodám na veřejném či soukromém pozemku. Takovým místem jsou v našem městě oblasti, kde se
soustředí vysoký počet osob pobírající doplatky na bydlení. Bohužel
se tato sociální dávka stala cílem obchodu s chudobou. Principem je
pronajímání soukromých bytů jejich majiteli převážně z jiných měst za
podstatně vyšší nájemné, než je ve městě obvyklé občanům, kteří z
nějakého důvodu ztratili či si ho neumějí udržet. Po vyhlášení bezdoplatkové zóny by již noví žadatelé doplatek na bydlení nedostali. Podle
zákona o pomoci v hmotné nouzi totiž nárok na doplatek nevznikne,
pokud se byt nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů. Taková oblast bude pak pro obchodníky s chudobou již nezajímavá.
Jako kritická byla vyhodnocena situace v domě v Dlouhé ulici čp. 627
a dům č. p. 618 v Zahradní ulici. Pro tyto dva domy připravujeme podklady pro podání žádosti o vydání bezdoplatkové zóny. Situace se tu
už dlouhodobě vymyká normálu. Z našich zjištění, vyjádření dlouholetých obyvatel i po jednání se zástupci naší romské komunity jsme
společně dospěli k závěru, že situace je již dále neúnosná, a že je potřeba pomoci města. Vnímám i kritiku, že námi připravované opatření
není systémové. Ano máte pravdu, není. Ale systém nám žádné řešení
nenabízí ani se žádné nepřipravuje. Po desetiletí se do sociálního systému, nebojím se říci, nalilo miliardy korun a pozitivní výsledek se stále nedostavuje. S kolegy zastupiteli jsme tu od toho, aby se vám zde
dobře žilo a pokud to pomůže, sáhneme i po silnějším opatření, které
našemu městu a jeho občanům pomohou. Nabízí se nám řešení lokální, rychlé a po zkušenostech z jiných měst i účinné, bezdoplatková
zóna. Množství vašich kladných facebookových reakcí nás utvrdilo, že
tento náš postup je podporován. Zejména si cením naší místní romské komunity, která nejen, že nám vyjádřila podporu na facebooku, ale
i osobně.
Přeji vám hezké dny a školákům radost z návratu do školy.
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou

Den se starostou se koná 23. 9. 2020 od 16.00 hodin.

Gratulace - srpen ve znamení dlouhověkosti

Nejstarší občankou města se oslavou svých 97. narozenin
stala paní Valentina Urbelová.

Úžasné jubilejní 95. narozeniny slavila také
paní Zdenka Kramperová.

Životní jubileum oslavila paní Marie Šimečková
svými 80. narozeninami.

Oslavencem byl taktéž pan Karel Tyrner,
který oslavil významné 84. narozeniny.

Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel všem gratulantům popřát starosta města a členka SPOZ.

U nás ve městě

3

Zahájena rekonstrukce hřiště
Základní školy v Nádražní ulici
Dne 31. srpna 2020 bylo předáno a převzato staveniště zhotovitelem Algon, a.s. Nejzazší doba na ukončení prací je dle smlouvy o dílo 120 dnů. Vysoutěžená cena činní

6.829.716,17 Kč s DPH. Spolufinancování realizace je plánováno z dotačních prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj.
Odbor majetku a investic

Souvislá oprava
povrchu v ulici
Hasičská
Z programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ
budeme v září a říjnu letošního roku provádět souvislou opravu komunikace v ul. Hasičská. Provoz bude dočasně v jednotlivých
úsecích stavby sveden do jednoho směru.
Náklady stavby budou zhruba 4 miliony korun a k provádění stavby byla vybrána společnost STRABAG a.s.
Odbor majetku a investic

Zahájení realizace stavby bezbariérového
chodníku v ulici Větrná
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly zahájeny v srpnu letošního roku a potrjsme získali 0,98 mil. korun na realizaci stav- vají zhruba 3 měsíce.
by „Horní Slavkov, chodník Větrná“. Práce Odbor majetku a investic

Realizace první části
3. etapy regenerace
sídliště
Dopravní část této etapy z Programu
regenerace sídliště, kterou tvoří horní
polovina Poštovní ulice od č.p. 669-664
vč. spojovací čísti mezi ul. Školní a Dlouhá bude realizována v měsících srpen až
listopad tohoto roku. Úprava veřejného
prostranství a vstupu do budovy školy je
plánována na léto roku 2021
Odbor majetku a investic
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UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU
POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY
za 2. pololetí 2020
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dne 30. 9. 2020 uplyne splatnost místního poplatku za
odpady a místního poplatku za psy za 2. pololetí 2020.
Dle nové Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2020 jsou od
poplatku za psy osvobozeni držitelé psů umístěných v osadách
Třídomí, Bošířany, Kfely, Ležnice, Ležnička a dále v ul. Tovární
v celém úseku od čp. 533-554, ul. Hasičská čp. 791-794 a v ul.
Ležnická 748-752.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební
kartou), č. dveří 207a ve 2. patře nebo bankovním převodem.

Č. účtu: 19-862175349/0800,
variabilní symbol získáte na tel: čísle 352 350 678
u paní Koškovské a tel. čísle 352 350 668 u paní Genčurové,
příp. email: blanka.koskovska@hornislavkov.cz

Od 1. 1. 2020 byl místní poplatek za odpady
navýšen na 800 Kč/osoba/rok.
Na nedoplatky jsou vystavovány platební výměry
a následně zahajovány EXEKUCE.

Autovraky z parkovišť a komunikací
už mizí, kontroly pokračují
V květnovém zpravodaji jsme
vás informovali, že nabyla
účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která
nově městům zjednodušila
odstraňování vozidel. Takovými vozidly jsou auta, kterým
propadla technická prohlídka,
jsou pro závady na vozidle
nezpůsobilá provozu nebo
nemají registrační značku.
Obecně se pro ně vžil pojem
autovrak. Plošnou kontrolou
jsme takových vozidel zjistili
30, z toho už 24 bylo odstraněno. Bylo také zjištěno, že
někteří provozovatelé vozidel
namontovali na autovraky
registrační značky z vozidel
jiných, aby se vyhnuli odstranění. Taková vozidla jsou však
také autovrakem a odstranění
se nevyhnou!
OVŽP
U nás ve městě

Automatické získávání informací
o veřejných zakázkách města
Jste podnikatel nebo občan a chcete získávat automaticky informace o veřejných zakázkách města? Pokud ano, stačí jen vyplnit
Vaši e-mailovou adresu na stránkách města v záložce „MĚSTSKÝ
ÚŘAD – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PRO VEŘEJNOST - UPOZORŇOVÁNÍ
NA NOVÉ VZ“. Po vyplnění bude na Vámi uvedenou adresu doručen
e-mail pro aktivaci této služby. Služba je zdarma a pro všechny zájemce.
Při každém zveřejnění nové zakázky města Vám bude automaticky zaslán e-mail se základními informacemi o této veřejné zakázce
(název, stručný popis, datum zveřejnění, www adresa). Tuto službu
si můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu.
Vrak u lesoparku

tajemník
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Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje
INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
Volby proběhnou ve dnech:
• v pátek 2.10.2020 od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu 3.10.2020. od 8.00 do 14.00 hodin
Voličem je občan ČR, který alespoň 3.10.2020 dosáhne věku 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu Karlovarského kraje. Překážkou výkonu volebního práva je
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, výkon služby vojáka z povolání v zahradničí nebo služby vojáka v záloze v zahraničí, a dále zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. Případný způsob volby v případě nařízené
karantény vzhledem k onemocnění COVID-19 bude projednáván
a schvalován Parlamentem ČR v průběhu srpna 2020, o možnostech hlasování v tomto případě budete informováni prostřednictvím webových stránek města.
.
Pro voliče v našem městě jsou připraveny 4 volební okrsky:

semné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv).
Poté volič vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Neplatné jsou ty hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, přetržené a dále hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky. Zároveň nesmí být v úřední obálce vloženo více hlasovacích lístků.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který
nemůže pro tělesnou vadu vybrat a upravit zvolený hlasovací lístek, anebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv člen okrskové
volební komise), a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popř. i úřední obálku vhodit do volební schránky.
Odbor správní a vnitřních věcí městského úřadu již v současné
době přijímá žádosti občanů města o vydání voličského průkazu.
Volič je pak s tímto voličským průkazem oprávněn volit „pouze“ ve
Volební okrsek č. 1 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni volebním okrsku, spadajícím do územního obvodu našeho Karlok trvalému pobytu v ulicích: Kounice, Horní Příkopy, Dolní Příkopy, varského kraje.
Hořejší, Smetanova, Nové Město, Na Dole, Tovární, Ležnická, Kostelní, Pivovarská, Školní náměstí, nám. Republiky, tř. Osvoboditelů, Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná, doLuční, Nádražní, Pluhova, U Kovárny, Přilehlá, Hasičská, Hluboká, ručená městskému úřadu prostřednictvím pošty nebo datové
Lánský Dvůr, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Kfely, dále čp. 60. Volební schránky do pátku 25.10.2020. Pokud volič zasílá žádost poštou,
místnost je umístěna v prostorách základní školy na adrese Horní musí být jeho podpis úředně ověřen. Volič může požádat o vydání
Slavkov, Nádražní 683.
voličského průkazu také osobně, v tomto případě příslušný pracovník úřadu sám ověří totožnost voliče a učiní o tom záznam - lhůDalší 3 volební místnosti jsou umístěné v prostorách Městského ta pro podání takové žádosti se posouvá do středy 30.9.2020 do
kulturního střediska na adrese Horní Slavkov, Dlouhá 717.
16.00 hodin.
Volební okrsek č. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Zahradní, Sportovní, Samota, části ulice
Dlouhá čp. 675, 676, 677, 678, 688, 689, 690, 691, 696, 697, 698,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 730, 731, 732, 733,
734, 735, 831, 832, 833, 834, a dále v části ulice Poštovní čp. 685,
686, 687.
Volební okrsek č. 3 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části ulice Dlouhá čp. 619, 621, 622, 624, 626,
627, 630, 634, 635, 638, 643, 644, 649, 650, 652, 661, 1012, 1019,
dále v části ulice Poštovní čp. 628, 629, 636, 645, 646, 647, 648,
655, 656, 662, 663, 664, 665, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 692,
693, 694, 695.
Volební okrsek č. 4 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Školní, Nová, Ke koupališti, Větrná, U Lesoparku, Hornova, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Spojovací, Krátká,
a v části ulice Poštovní čp. 667, 668, 669, 753, 754, 755, 787, 788,
789 a dále čp. 514, 791, 792, 793, 794 a č. 27E.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Volič poté obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku, opatřenou úředním razítkem, na požádání mu komise vydá
i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky
vstoupí volič do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků,
a vybere jeden hlasovací lístek. Na vybraném hlasovacím lístku
může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř
kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost (jiné pí-
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Volič může požádat ze závazných, zejména zdravotních, důvodů
městský úřad nebo ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost.
Vzory hlasovacích lístků a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístků budou zveřejněny ve volební místnosti

DDM a ŠD

Za velký úpěch považuji také zřízení školícího střediska pro další vzdělávání pedagogů ve spolupráci s NPICR (Národní Pedagogický Institut
Prázdniny v DDM a ŠD proběhly především ve znamení oživení a zkrášle- České Republiky) Karlovy Vary. Pedagogové místních školských zařízení
ní zahrady i vnitřních prostor., proto jsme měli o prázdninách zavřeno. tak nebudou muset jezdit na semináře do jiného města. Jejich vzděláV příštích letech však plánujeme prázdninové workshopy a příměstské vání bude možno hradit ze šablon. Témata, která jsou zatím připravená:
tábory. Letos proběhl jen výjezdový tábor do rekreačního střediska Svatý
Štěpán.
1. Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků
Většinu věcí v Domě dětí jsme dělali svépomocí za přispění interních 2. Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávái externích zaměstnanců. Vychovatelky si samy vymalovaly třídy ve škol- ní – spolupráce pedagogických pracovníků na ZŠ
ní družině a odborná firma udělala jen podlahy. Na zahradě jsme všichni 3. Učitel a žák – řešení konfliktních pedagogických situací
poctivě pracovali celé prázdniny, aby děti, až přijdou v září, mohly přijít 4. Výtvarné inspirace
do hezčího prostředí. Udělali jsme kolem zahrady dřevěný plot pro zajištění většího soukromí, který jsme pomalovali z vnitřní strany obrázky Lektorkou vzdělávacích programů bude Mgr. Bc. Michaela Krügerová,
různých zvířat. Tyto obrázky budeme pak využívat ke vzdělávacím hrám Ph.D., zkušená pedagožka s dlouholetou praxí v oblasti etopedie, specia činnostem s environmentální tématikou. Z odřezků a zbylého dřeva ální pedagogiky, školní terapie a arteterapie a v neposlední řadě také ve
z opravy plotu jsem ve volných chvílích pro DDM udělal zahradní lavičky výtvarné, zážitkové a projektivní pedagogice.
a stoly. Postavili jsme domeček (viz foto) se skluzavkami a natřeli ho.
Připravili a zabetonovali jsme akátové kůly pro stavbu nízkých lanových Pavel Krüger, ředitel DDM a ŠD Horní Slavkov
překážek. Na zahradě se něco měnilo každý den a kolemjdoucí se zastavovali a sledovali s potěšením změny.

Témata jednotlivých seminářů:
1. Závislost a prevence (alkohol, drogy, online hry...)
2. Kriminalita, poruchy chování, šikana, ústavní výchova
3. Syndrom CAN, PSD, zneužívání, týrání, zanedbávání, rodič s psychiatrickou diagnózou, kde hledat pomoc
Volby, Školství

Estetické a tvořivé ZK
Jazykové a společenské ZK

Pro základní školy v našem městě jsme připravili cyklus tří vzdělávacích
seminářů s programem prevence sociálně patologických jevů pro žáky
druhého stupně.
Lektoři:
Bc. Pavel Krüger, (etoped),
Mgr. Bc. Michaela Krügerová, PhD., (etoped, léčebný výtvarný pedagog,
arteterapeut)

Ostatní
ZK

Všichni doufáme, že v září otevřeme kroužky pro děti v normálním režimu a nebudou nás omezovat plošná opatření. V tuto chvíli máme připraveny tyto nové kroužky a budou jistě další:
ICT a práce s počítačem
Hra na rytmické nástroje (Vojta Švejnoha)
Přírodověda a myslivost (Tomáš Hrubý)
Dramatikon – osobnostně dramatický a literární kroužek
Výtvarný ateliér (Mgr.Bc. Michaela Krügerová, Ph.D.)
Hudební produkce – improvizace, hudební tvorba, její editace a postprodukce
Angličtina pro druhý stupeň a dospělé (Bc. Pavel Krüger)

Taneční a
pohybové ZK

Sportovní ZK

Nabídka ZK pro školní rok 2020/2021
p.č.

název ZK

vedoucí ZK

místo konání

1.

Florbal

p. Trojan

Tělocvična II.Zš

2.

Kopaná ml.př.I.

Ing. Götzl/p.Procházka

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

3.

Kopaná ml.př.II.

Ing. Götzl/p.Procházka

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

4.

Kopaná st.př.I.

Ing. Götzl/p.Procházka

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

5.

Kopaná st.př.II.

Ing. Götzl/p.Procházka

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

6.

Kopaná ml.žáci I.

Ing. Götzl/p.Procházka

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

7.

Kopaná ml.žáci II.

Ing. Götzl/p.Procházka

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

8.

Kopaná st.žáci I.

p. Jarmar

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

9.

Kopaná st.žáci II.

p. Jarmar

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

10.

Kopaná st. žáci III.

p. Jarmar

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

11.

Kick box I.

p. Heger

prostory DDM a ŠD

12.

Kick box II.

p. Heger

prostory DDM a ŠD

13.

Kick box III.

p. Heger

prostory DDM a ŠD

14.

Karate I.

p. Votrubec

prostory DDM a ŠD

15.

Karate II.

p. Votrubec

prostory DDM a ŠD

16.

Mažoretky mini

pí.Michalcová/Bc. Dandová

prostory DDM a ŠD

17.

Shuffle začátečníci

Bc. Dandová

prostory DDM a ŠD

18.

Shuffle pokročilí

Bc. Dandová

prostory DDM a ŠD

19.

Roztleskávačky

pí.Ciperová/Sl.Ciperová

prostory DDM a ŠD

20.

Latina

pí.Ciperová/Sl.Ciperová

prostory DDM a ŠD

21.

Vaření

Bc. Dandová

prostory DDM a ŠD

22.

Keramika I.

pí. Pagačová

prostory DDM a ŠD

23.

Keramika II.

pí.Pagačová

prostory DDM a ŠD

24.

Šikovné ruce

pí. Ciperová

prostory DDM a ŠD

25.

Šperky

pí. Janáčková

prostory DDM a ŠD

26.

Výtvarný ateliér

Mgr.Bc.Krügerová, Ph.D.

prostory DDM a ŠD

26.

Angličtina MŠ

vedoucí ZK je v řešení

prostory DDM a ŠD

27.

Angličtina 1-3.tř.

vedoucí ZK je v řešení

prostory DDM a ŠD

28.

Angličtina II.st.+dospělí

Bc. Krüger

prostory DDM a ŠD

29.

Deskové a jiné spol.hry

pí. Kerbelová

prostory DDM a ŠD

30.

Dramatikon

Mgr.Bc.Krügerová, Ph.D.

prostory DDM a ŠD

31.

Šachy

p.Kuttner

prostory DDM a ŠD

32.

ICT a práce s počítačem

p. Švejnoha

prostory DDM a ŠD

33.

Hra na rytmické nástroje

p. Švejnoha

prostory DDM a ŠD

34.

Hudební produkce

Bc. Krüger

prostory DDM a ŠD

35.

Naše česko

pí.Ciperová/sl.Ciperová

prostory DDM a ŠD

36.

Turistický

pí. Ciperová

prostory DDM a ŠD
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Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail :
soutez.slavkov@seznam.cz
Městské kulturní středisko
Hrátky s LOGIKOU
Všechny odpovědi zasílejte
jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body k
Kino v znovém
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
správným soutěžícím.Ano, je to tak! Kdo nevěří, ať se přijde podívat. Od září ve slavkovském kině promítáme v disoutěž v logických hádankách.
standartu, a3tak
se i Vy konečně
dočkáte
nových filmů
premiérových
termínech, bod
2. Nemusíte odpovídat gitálním
na všechny
otázky,
stačí
odeslat
jen včást.
Mínusové
Podmínky účasti:
s perfektním obrazem a vyladěným zvukem.
1. Správné odpovědi
zašlete nejpozději do
Předpokládáme, že se bude hrát každý pátek pro dospělé a každou sobotu pro děti. Pokud
nedávají.
20-tého dne v měsíci na e-mail: soutez.
bude zájem, filmové projekce se mohou časem navýšit.
slavkov@seznam.cz
S novým
projektorem však stoupne
i výše vstupného
za kino. Tupro
však které
nestanovujeme
my, přip
3. V prosinci 2020 budou
vyhodnoceni
tři nejlepší
soutěžící,
budou
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
ale určuje ji distributor filmu. Přesto doufáme, že si cestu do slavkovského kina najdete!
ceny
– deskové
e-mailu, aby
bylo možno
přiřadit bodyhry.
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)

Ředitelka MKSHS

Tvořivédílny
dílny
Tvořivé

aneb ,,Výtvarný
,,Výtvarnýkurz
kurzpro
prodospělé“
dospělé“
Kolik trojúhelníků je na obrázku?
aneb
1. úloha (1 bod)
ročník,rok
rok2020/2021
2020/2021
5. ročník,
Kolik trojúhelníků je na obrázku?

říjen:
říjen:

7.10.,14.10.,
14.10.,
21.10.
7.10.,
21.10.
(28.10.
svátek,
dílny
se nekonají)
(28.10.- státní
- státní
svátek,
dílny
se nekonají)
téma:
upcyklace
CD
téma: upcyklace CD

listopad:
listopad:
prosinec:
prosinec:

4.11.,
18.11.,
25.11.
4.11.,11.11.,
11.11.,
18.11.,
25.11.
téma:
barvy
téma:vodové
vodové
barvy
2.12.,
2.12.,9.12.,
9.12.,16.12.
16.12.

leden:

6.1., 13.1., 20.1., 27.1.

leden:

2. úloha (3 body)
Které písmeno v abecedě je čtvrté před
druhým písmenem M.
(5 bodů)
2.3. úloha
úloha
(3 body)

Čtyři manželské páry jdou do divadla.
Všichni sedí ve stejné řadě, ale žádný
manžel nesedí vedle své manželky a na
opačných koncích řady sedí muž a žena.
Jmenují se Adamsovi, Borkovi, Celí
a Dvořákovi.
Paní Dvořáková nebo pan Adams sedí na
jednom z krajních sedadel.
Pan Adams sedí na půl cesty mezi panem
Celým a paní Celou.
Pan Celý sedí ob sedadlo od paní Dvořákové.
Paní Celá sedí na půl cesty mezi panem
a paní Borkovými.
Paní Adamsová sedí vedle jednoho z krajních sedadel.
Pan Dvořák sedí o dvě sedadla od pana
Adamse.
Paní Celá sedí blíže pravému okraji než
levému.

únor:

únor:

březen:

březen:

(23.12. a 30.12. - prázdniny, dílny se nekonají)
(23.12. a 30.12. - prázdniny, dílny se nekonají)
téma: vánoční tvoření

téma: vánoční tvoření

6.1., 13.1., 20.1., 27.1.

téma: šperky – polymerová hmota, provázky, filc

téma: šperky – polymerová hmota, provázky, filc

3.2., 10.2., 17.2., 24.2.

3.2.,,,tvoření
10.2.,na17.2.,
téma:
přání“,24.2.
fotografie
téma:
,,tvoření
na
přání“,
10.3., 17.3., 24.3., 31.3.fotografie
(31.3. ukončení)
10.3.,
17.3.,
24.3.,
(31.3. ukončení)
(3.3.
- jarní
prázdniny,
dílny31.3.
se nekonají)
(3.3. jarní
- jarní
prázdniny, dílny
se nekonají)
téma:
a velikonoční
tvoření
téma: jarní a velikonoční tvoření

INFORMACE:
Které písmeno v abecedě jeDALŠÍ
čtvrté
před druhým písmenem M.

3. úloha (5 bodů)

Počet
celkem 22
DALŠÍ setkání:
INFORMACE:
Frekvence:
týdně, 22
každou středu (dle rozpisu)
Počet setkání: 1xcelkem
Čas
– rozsah:
Frekvence:

1,5
- odkaždou
16:00 do
17:30(dle
hod.
1xhod.
týdně,
středu
rozpisu)

Místo:
v MěKS
v Horním
Slavkově,
1. patro (za obřadní síní)
Čas – rozsah: dílna
1,5 hod.
- od
16:00 do
17:30 hod.
Pomůcky:
Místo:

budou
upřesněny
předem
dílna vždy
v MěKS
v Horním
Slavkově, 1. patro (za obřadní síní)

Čtyři manželské páry jdou doCena
divadla.
sedí ve stejné
řadě, ale
kroužku:Všichni
630,Kč jednorázová
platba
v hotovosti
(30 žádný
Kč / lekce)manžel n
Pomůcky:
budou
vždy upřesněny
předem
vedle své manželky a na opačných
koncích
řady
sedí muž a žena.
Vedení
kurzu:
Bc.
Lucie
Cena kroužku:
630,KčJílková
jednorázová platba v hotovosti (30 Kč / lekce)
Jmenují se Adamsovi, Borkovi,
Celí a Dvořákovi.
INFORMAČNÍ
Vedení kurzu:SCHŮZKA:
Bc. Lucie Jílková
Paní Dvořáková nebo pan Adams
sedí
na jednom
z ve
krajních
sedadel.
Informační
schůzka
se uskuteční
St 30.9.2020
od 16:00 do 17:00 hod.,
INFORMAČNÍ
SCHŮZKA:
kde
budou
k
dispozici
přihlášky.
Na
kurz
je
možné
Pan Adams sedí na půl cesty mezi panem Celým a paní Celou. se přihlásit i v knihovně
Informační
schůzka
se uskuteční
ve St 30.9.2020
od 16:00
17:00 hod.,
během
otevírací
doby. !!Kapacita
kurzu bude
opět do
omezená.
UrčeteCelý
pořadí, jak
manželé
Pan
sedí
ob sedí.
sedadlo od MěKS
paní
Dvořákové.
V
případě,
že
se
nepodaří
naplnit
kurz
z
poloviny,
nebude
otevřen.
Těšíme
kde budou k dispozici přihlášky. Na kurz je možné se přihlásit i v knihovně
Soutěž Celá
pro vás připravil:
Petr půl
Čavojský
Paní
sedí na
cesty mezi
panem
paní Borkovými.
se
na vás.
MěKS
během a
otevírací
doby. !!Kapacita kurzu bude opět omezená.
V případě,zže
se nepodaří
naplnit kurz z poloviny, nebude otevřen. Těšíme
Paní Adamsová sedí vedle jednoho
krajních
sedadel.
se na vás.
8Pan Dvořák sedí o dvě sedadla od pana Adamse.

Městské kulturní středisko informuje:
Prázdninové čtení pro děti
Téměř každou středu jsme se dopoledne setkávali s dětmi a jejich
rodiči při čtení dětských knížek se zajímavými příběhy. Kdo přišel,
seznámil se s životem houseňáka Pepíka, kocourka Matýska, pavouka Čendy, mývala Nemyjsy a kamarádů Kiki a Jaxe... Každý
z příběhů byl napínavý, vtipný, ale i poučný a tak děti se mohly mnohému naučit. Hráli jsme společně loutkové minidivadlo, četli příběh
s piktogramy a naučili se skládat hračky i trička. Děti byly úžasné při
zapojování do aktivit, které po čtení následovaly – detektivní pátrání,
skládání i kreslení – bylo toho mnoho.
Děkujeme maminkám a babičkám, které s dětmi do naší knihovny zamířily a budeme se těšit na další spolupráci s vámi. Od září
odstartujeme Batolata v knihovně – pro nejmenší, Čtenářský klub
– pro školáky a Čtenářský kroužek – pro dospělé. Těšit se také můžete na Herní odpoledne, které se budou konat pravidelně. Sledujte
proto náš FB a webové stránky Městského kulturního střediska Horní Slavkov.
KNIHOVNA

Procházka se zajímavým koncem
V půlce července uspořádalo Muzeum v Horním Slavkově pro veřejnost procházku za houbami se členy Mykologického klubu Slavkovský les, z. s.
Terénní seminář měl jednu nečekanou velmi příjemnou dohru. Sám
organizátor a zaměstnanec Městského kulturního střediska Horní
Slavkov, Zdeněk Heppner, našel zajímavě kořunující houby se silnou
ředkvovou vůní, které se na místě nepodařilo určit. To se podařilo
až po zveřejnění fotek v mykologické poradně. Zde houbu určili jako
vzácnou kořenitku (kržatku) špičatou - Phaeocollybia lugubris. Tato
houba roste nejčastěji ve vlhčích smrčinách na místech s nepoškozeným biotopem. V Červeném seznamu makromycetů ČR je uvedena v kategorii VU - zranitelný druh. Šťastný nálezce zajistil exsikáty,
které dokonce obohatí sbírky Národního muzea v Praze.
MUZEUM

ZUŠ: začal nový školní rok
V úterý 1. září 2020 bylo zahájeno umělecké vzdělávání v Horním Slavkově, Lokti i Krásně v oborech hudební, taneční, výtvarný a literárně
dramatický. Od 23. září do 20. ledna 2021 poběží hudebně pohybový
kurz „Hudebníček“ pro děti od 1,5 do 4 let. Zároveň bude zahájena Akademie umění a kultury pro seniory v Horním Slavkově a Krásně. Zahájení je naplánováno na 10. září, kdy v koncertním sále Pluhova domu v
18.00 hodin zahraje soubor Josef Suk Piano Quartet.
Přijímací řízení do ZUŠ již proběhlo v červnu, kapacita školy je téměř
naplněna, v současné době nabízíme volná studijní místa – Hra na
trumpetu, Hra na hoboj a Literárně dramatický obor (zápis proběhne
7. září, pro více informací kontaktujte p. Jana Zapfa (tel. 725 958 888).
17. září se v kostele sv. Jiří v Horním Slavkově uskuteční 1. benefiční
koncert, jehož výtěžek půjde na opravy kostela. Vstupné je dobrovolné.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Kultura
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Dům služeb Horní Slavkov
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE GASTROPROVOZOVNY
Předmět výběrového řízení
Pronájem nebytových prostor nacházejících se v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 653 Horní Slavkov.
Pronajímané nebytové prostory jsou určeny a vybaveny pro provozování gastronomických služeb.
Vytápění objektu je zajištěno dálkovým topením z centrálního zdroje.
Objekt je napojen rozvod studené vody, TUV a elektrické energie.
Nájemné
Celková cena pronájmu se skládá z:
a) nájemného za nebytový prostor, jehož výši navrhne zájemce ve
své nabídce a to minimálně ve výši 7.800,- Kč / měsíc,
b) nájemného za zařízení ve výši 11.400,- Kč / měsíc,
c) plateb za dodávku tepla, vody a TUV do provozovny,
d) plateb za služby spojené s provozem společných prostor objektu.
Cena pronájmu nezahrnuje náklady nájemce na dodávku elektrické energie pro provozovnu a služeb telekomunikací.
Nájemné za nebytový prostor bude činit pro první 3 měsíce od uzavření nájemní smlouvy 1,- Kč / měsíc. V následujících 12 měsících
bude sníženo o 50 %. Nájemné lze za část připadající na nájem terasy snížit pro období měsíců listopad - březen.
Další informace k výběrovému řízení vám poskytne
odbor správy bytových a nebytových prostor, MěÚ Horní Slavkov
Karolína Tesařová, E-mail: karolina.tesarova@hornislavkov.cz
tel.: 352 350 674, 602 123 366, nebo je naleznete
na www.hornislavkov.cz

Předložení nabídky
Nabídku doručí uchazeč osobně nebo poštou do sídla zadavatele na adresu Městský úřad Horní Slavkov, odbor správy bytových
a nebytových prostor, Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
do 5. 10. 2020, 12.00 hod. v zalepené obálce označené textem
„NEOTEVÍRAT, soutěž gastro“.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Přijďte se podívat do nového Domu služeb ve čtvrtek 1. října od 17. hodin.

U nás ve městě
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KINO
4. 9. 2020

TENET
19:00 kinosál
USA/ Velká Británie, 2020
Drama/ Akční/ Scifi
Scénář a režie: Christopher Nolan
Hrají: J. D. Washington, R. Pattinson, E.
Debicki, A. Taylor-Johnson, M. Caine aj.
Vstupné: 140,- Kč

5. 9. 2020

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
16:00 kinosál
USA, 2020, 91 min.
Animovaný/ Dobrodružný/ Muzikál/ Fantasy
Režie: Walt Dohrn
Scénář: J. Aibel, . Berger, Elizabeth Tippet
Vstupné: 110,- Kč

11. 9. 2020

ŠARLATÁN
19:00 kinosál
Česko/ Irsko/ Polsko/ Slov., 2020, 118 min.
Životopisný / Drama
Režie: A. Holland
Scénář: M. Epstein
Hrají: I. Trojan, J. Trojan, J. Loj, J. Pokorná,
M. Myšička, J. Budař, M. Sitta, J. Vlasák, aj.
Vstupné: 120,- Kč

18. 9. 2020

NOVÍ MUTTANTI
19:00 kinosál
USA, 2020, 95 min.
Horor/ Scifi/ Akční
Režie: J. Boone
Scénář: J. Boone, K. Lee
Hrají: M. Williams, A. Taylor-Joy, Ch. Heaton,
B. Hunt, A. Braga, H. Zaga, C. Gannett, aj.
Vstupné: 120,- Kč

25. 9. 2020

ŹENSKÁ POMSTA
19:00 kinosál
Česko 2020, 118 min.
Komedie
Scénář a režie: D. Rapoš
Hrají:M. Bočanová, J. Paulová, E. Vejmělková, M. Etzler, R. Jašków, P. Rychlý, aj.
Vstupné: 130,- Kč

26. 9. 2020

SCOOB!
16:00 kinosál
USA, 2020, 94 min.
Animovaný/ Dobrodružný/ Komedie
Scénář a režie: D. Rapoš
Vstupné: 120,- Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
9. 9. 2020

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
16:00 Obřadní síň

12. 9. 2020

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
14:00 –18:00 staré město/ Pluhova ulice
Přijďte si projít zábavnou formou památky
našeho města. Vhodné nejen pro rodiny
s dětmi. Doprovodný program: ukázky
řemesel, ražba mincí, občerstvení, stánkový
prodej

14. 9. 2020

PŘEDNÁŠKA
TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY
15:00 –17:00 taneční sál, Zdarma
Přednáška boje proti zapomínání, stárnutí
mozku, prevence Alzheimerovy nemoci,
efektivní učení ve vyšším věku.
Lektor: Aleš Procházka

15. 9. 2020

HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE!
19:00 Divadelní sál
Zábavný večer s českým filmovým a reklamním režisérem, hercem, komikem, moderátorem, spisovatelem a bavičem Jakubem
Kohákem a českým hercem, moderátorem,
konferenciérem a klavíristou Petrem Vondráčkem. Pořadem provází Václav Daniel
Kosík.
Vstupné: 320,- Kč v předprodeji / 450,- Kč
na místě. Možno zakupovat online na www.
mkshs.cz nebo v knihovně.

20. 9. 2020

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
O ČERVENÉ KARKULCE
15:00 Malá scéna, Vstupné 20,- Kč

23. 9. 2020

DIVADLO Za2 - VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉHO BROUKA
10:00 Divadelní sál
Divadlo určené přednostně pro MŠ.
Scénář a režie: Libor Jeník
Hrají: M. Laurinová/ V. Brozmanová, D. Vondráček/ R. Snítil, V. W. Kraus/ J. Zýka, L. Jeník
Vstupné: 45,- Kč

30. 9. 2020

TVOŘIVÉ DÍLNY
ANEB VÝTVARNÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
16:00 – 17:00 1. Patro MKS
První informační schůzka k průběhu a organizaci výtvarného kurzu.
Lektorka: Bc. Lucie Jílková

KNIHOVNA
Podrobné informace k jednotlivým akcím
získáte v knihovně nebo na webových stránkách www.mkshs.cz

16. 9. 2020

Batolata v knihovně
10:00 knihovna

18. 9. 2020

Čtenářský klub pro dospělé
16:00 knihovna

21. 9. 2020

Čtenářský kroužek pro děti
16:00 knihovna

25. 9. 2020

Batolata s Piatnikem
10:00 Knihovna
Ukázky a hraní her pro nejmenší s možností
zakoupení her od firmy Piatnik. Vhodné pro
děti do 5 let.

25. 9. 2020

Herní odpoledne s Piatnikem
16:00 Knihovna
Herní odpoledne s ukázkami her od firmy
Piatnik.

30. 9. 2020

Batolata v knihovně
10:00 knihovna

MUZEUM
12. 9. – 31.10.2020

VÝSTAVA UBROUSKŮ
Výstava ubrousků ze sbírky Mgr. Anny
Hadáčkové.

6. – 27. 9. 2020
19. 9. 2020

HVĚZDY,
JAK JE NEZNÁTE
SLAVKOVSKÉ
SLAVNOSTI
14:00 –21:00 náměstí
Tradiční posvícenská kulturní akce s pouťovými atrakcemi, koncertem, stánkovým prodejem a dalšími doprovodnými aktivitami.
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MUZEUM PRO NEJMENŠÍ
15:00 muzeum
Každou neděli bude v muzeu v Horním Slavkově připraven zábavný program pro děti ve
věku do 8 let.
Vstupné 30,- Kč na osobu, děti do 6 let
zdarma

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

Naše město

www.hornislavkov.cz

