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Slovo starosty
Další měsíc nám uplynul a my nejen
že jsme vstoupili do dalšího, už zimního měsíce, ale zároveň do konce
roku. Ano, rok zase uplynul - jsme zase
staršími, zkušenějšími a moudřejšími.
Prosinec je pro některé z nás období zklidnění, adventu a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem
času, protože mají nutkání stihnout vše, co nestihli a k tomu
ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra, uklidit a napéct cukroví… Někdy to je pěkný shon a mnozí z nás, ale především ženy, si možná oddychnou až po štědrovečerní večeři.
Vánoce jsou obdobím, kdy můžeme blízké, ale i ostatní neznámé potěšit, udělat jim radost pomocí, poděkováním i třeba jen úsměvem. Úsměv a vlídné slovo potěší vždy, i mimo
čas vánoční, nešetřeme tedy jím nebo nečekejme jen na Vánoce.
Když se řekne prosinec všichni a zejména děti ho spojí s Vánoci. Nejen, že se nemůžeme dočkat, co pod stromečkem
najdeme, těšíme se na radost, kterou dárky našim blízkým
přinesou. Dárkem, dobrou náladou, dobrou večeří, radostí,
smíchem a hlavně časem stráveným s blízkými si uděláme
radost největší. A asi největší radost a uspokojení máme,
když vidíme onu radost, ty jiskrné oči zejména našich dětí při
rozbalování dárků.
Vánoce máme všichni také spjaty s časem rodinných setkání, radostí z dárků, vzpomínek na blízké, ale také odpočinku.
Odpočinek to není jen pohoda v teple domova, ale také čerpání vánoční atmosféry třeba z výzdoby města a za normálních okolností i kulturního programu.
O vánocích máme možnost stát se alespoň na chvíli takovým vánočním andělem, který hledá, komu by radost přinesl.
Takže milí vánoční andělé, napište přáníčka, zabalte dárečky,
přispějte na dobročinné účely, usmívejte se… prostě rozdávejte radost! Užijte si ten pocit při rozdávání radosti, vánoční
nálady a nezapomeňte, že radosti není nikdy dost a můžete
ji rozdávat celý rok.
Vážení Hornoslavkované, přeji vám všem, abyste Vánoce
prožili v klidu, v pohodě se svými blízkými a setkali se s mnoha dobrými lidmi.
Váš starosta Alexandr Terek

Poděkování paní Evě Bělohlávkové
Toto krátké poděkování nemůže zcela vystihnout míru přínosu městu a jeho občanům za milý přístup k našim občanům
a zejména ochotu dojíždět v jarních měsících každý pátek
z Chodova testovat občany na přítomnost koronaviru v budově radnice. Paní Bělohlávková se rozhodla navíc ještě přispět
našim skautům finanční částkou 20 tisíc Kč. Děkujeme.
Starosta města

Blahopřejeme

Zlatá svatba
Dne 23. října 2021 oslavili v rodinném kruhu 50. výročí ZLATÉ
SVATBY manželé Dana a František Matouškovi. Srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších společných let hodně lásky, zdraví
a vzájemné tolerance.
Městský úřad Horní Slavkov

V měsíci říjnu oslavila výjimečné 95. narozeniny paní Marie
Benešová.

Informce ze zubní ordinace
MUDr. Sochůrkové

V listopadu oslavil úžasné jubilejní 90. narozeniny pan Otakar
Keluc.
Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál oběma oslavencům
starosta města a předsedkyně SPOZ.

OZNÁMENÍ O ULOŽENÝCH
ZTRÁTÁCH A NÁLEZECH
V současné době jsou na MěÚ Horní Slavkov, odbor správní
a vnitřních věcí, uloženy tyto ztráty a nálezy:
•
•
•
•
•
•
•

2 ks jízdních kol (08/2019; 04/2021)
1 ks paruka (02/2020)
finanční hotovost (02/2021)
1 pár kolečkových bruslí (03/2021)
1 ks fotoaparátu (03/2021)
4 ks mobilních telefonů (04/2020)
1 pár inline bruslí (10/2021)

U nás ve městě

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že se šíří různé dezinformace na
sociálních sítích chtěla bych veřejnost informovat o skutečných
možnostech ošetření v naší zubní ambulanci v souvislosti s covidem-19.(podobné podmínky jsou zavedeny ve většině zubních ordinací v naší republice). Stále platí a vždy platilo, že na objednané
výkony by měli chodit pouze zdraví klienti bez projevů infekčních
chorob. Způsob, jakým prokážou svojí bezinfekčnost, se řídí aktuálním vyhlášením vlády.
Jiná situace nastává, pokud jste v karanténě, covidpozitivní nebo
už nemocní a máte akutní zubní potíže.(bolesti, otoky...). V tomto
případě nejezděte na pohotovost, kde se pohybuje velké množství
lidí, které můžete nakazit. Ošetříme vás samozřejmě v naší ordinaci, ale za speciálních podmínek, t.j. po předchozí telefonické
domluvě a po skončení ordinační doby. Není možné, aby covidpozitivní pacient seděl v čekárně se zdravými. Při těžkém průběhu covidu-19, u hůře pohyblivých pacientů nebo těžkých zubních
potíží, které už nemůžeme řešit ambulantně, je možné domluvit
ošetření na specializovaných pracovištích. Ošetření covidpozitivních u nás je bezplatné.
Rozhodně se nikdo nemusí bát, že nebude ošetřen, když ho bolí
zub a je pozitivní, ale čas návštěvy je opravdu potřeba domluvit
předem, abychom neohrozili zdraví dalších spoluobčanů.
Drobné problémy (např. tečky na zubech, potíže s dětskými zoubky a dásničkami při prořezávání atd.) můžeme řešit u covidpozitivních dětí pomocí fotografií. Některé maminky jsou velice schopné
fotografky.
Vše, co jsem dosud napsala, se týká našich registrovaných pacientů. Pokud u nás nejste zaregistrováni, máte zubní bolest, covid19
a nemáte svého zubního lékaře, ošetříme vás též, ale podmínky
bude třeba pečlivě domluvit předem. Když budete mít nějaké obavy či dotazy ve vztahu ke covid-19a zubní bolesti, volejte 602 353
001, sestřička vám ráda poradí a eventuálně domluví další postup.
S pozdravem VIRU ZMAR MUDr. Magdalena Sochůrková,
prakt. zub. lékař, Sportovní713, Horní Slavkov
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Regenerace sídliště - dokončena další etapa
Sídliště, největší a nejvíce obydlená část města si již zasloužila
úpravu a modernizaci. Vždyť od jeho výstavby již uplynulo několik desítek let - doba, možnosti i potřeby obyvatel se výrazně
změnily.
V roce 2017 začaly první práce v horní části ulice Poštovní, dopravní částí mezi bytovými domy č.p. 664-669, dopravní částí
v ul. Školní a úpravou vstupu a veřejného prostranství před budovou školy v letošním roce. Celkové náklady činili 31 mil. Kč. Další
etapy modernizace budou pokračovat v ulici Zahradní. Fotografie
vám připomenou, jak to vypadalo před modernizací a po ní.
Odbor majetku a investic MěÚ

Varování: Pozor na podomní prodejce zejména elektřiny!
Městský úřad obdržel několik oznámení na podomní prodejce. Mnohdy se vydávají za pracovníka ČEZ nabízející jako zástěrku levnější
elektřinu, změnu smlouvy, kontrolu plnění smlouvy, další slevu… Tito prodejci někdy kontaktují občany nejdříve telefonicky a po svolení
občana pak i v místě bydliště (zde však upozornění, vyslovením souhlasu s návštěvou není již porušením zákazu podomního prodeje).
Doporučujeme nesjednávat si žádné schůzky, nic nepodepisovat, s ničím nesouhlasit a pamatovat si, že seriózní prodejce nepotřebuje uzavírat smlouvy ve dveřích bytu. Podomní prodejci se zaměřují hlavně na seniory.
Při kontaktu s podomním prodejcem doporučujeme obrátit se hned na naše Obvodní oddělení Policie ČR tel. 723 585 575 nebo 352
688 334. Podomní prodej je ve městě zakázán na celém jeho území Nařízením rady města č. 1/2016 - Trží řád.
Tajemník

4

Jak je to s těžbou lithia v našem městě? Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové
Obecně známou informací, je, že na tzv. odkališti za Kounicí je je- občany a seniory
den z mála zdrojů lithia v ČR. Že je o tento prvek zájem je rovněž
obecně známou skutečností zejména v souvislosti s elektromobilitou. Jak to tedy vypadá s těžbou?

1. Pozemky od roku 1998 nepatří městu Horní Slavkov.
2. Dobývání nerostných surovin umožňuje územní plán města
z roku 2011.
3. Město nemá žádnou možnost jak těžbě zamezit, může a také
tak od počátku činí, podávat námitky a návrhy (a je v tomto
úspěšné).
4. Vliv na životní prostředí (tzv. EIA) byl posuzován Ministerstvem životního prostředí ČR v letech 2015 - 2017.
5. Doprava jako prioritní a připravovaná má být uskutečněna
prostřednictvím uzavřeného pásového dopravníku převážně
uloženého v zemi k železnici u Ležnice a po ní do Krásného
Jezu. Malá část dopravy (lithiové slídy) by byla uskutečňována
nákladní dopravou (cca 22 naložených nákl. vozidel za den)
z odkaliště k železnici.
6. Povolení k výstavbě vlečky v katastru Ležnice bylo vydání
v únoru t.r. Drážním úřadem v Plzni.
7. Povolení k těžbě bylo vydáno v dubnu t.r. Obvodním báňským
úřadem v Sokolově.
8. Aktuálně je vedeno MěÚ Sokolov řízení o umístění separační
linky v prostoru tzv. odkaliště. Veřejné projednání bylo v budově MěÚ dne 15. 11. Připomínky bude možné ještě vznášet do
data uvedeného na úřední desce.
9. Případná těžba není pro rok 2022 plánována.
Dokumenty a další informace získáte na webových stránkách
města www.hornislavkov.cz v záložce „město“ - „těžba lithia“
a aktuální otevřená řízení také na úřední desce (webové stránky města nebo na digitální úřední deska na budově naší radnice). Dotazy vám rád zodpovím.
Starosta

Od 1.9.2022 platí zákaz provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy (v provozu budou smět být minimálně 3. emisní třídy, tedy
zpravidla s rokem výroby po roce 2000). Je však možné požádat
o dotaci na výměnu. Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována fyzickým osobám na výměnu kotle
nesplňujícího emistní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Kdo může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele
platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020
nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů
představují následující případy:
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je
jediným vlastníkem nemovitosti;
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;

Kdy budu moci o dotaci požádat?
Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběř žádostí a realizace bude
probíhat v roce 2022.
Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?
Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků zálohově.
Co mám nyní pro získání dotace učinit?
V případě, že splňujete podmínky uvedené v tomto letáku, kontaktujte krajský úřad na níže uvedených kontaktech.
Kontakty:
Agáta Holá
354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kamila Caháková 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
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Soutěž je určena pouze pro děti od 6 do 15ti let včetně s trvalým pobytem v katastrálním území
Horní Slavkov. Nápovědy jsou označeny znakem ᴥ a jsou ukryty pouze v katastrálním území
Horní Slavkov. Indície se nesmí ničit, aby zůstaly i pro ostatní soutěžící. Výhru získá pouze ten,
kdo projde všechny nápovědy (bude ústně ověřováno). Nalezení mobilu bude zveřejněno na
Facebooku Jitka Lapešová (sledujte profil) popř. na stránkách https://hlbohemia.cz.

Hodní lidé

Sponzoři:

HL Bohemia, s.r.o.
MMCV studio Karlovy Vary
Hodní lidé

U nás ve městě

Výhra:
mobilní telefon
Samsung M22
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DDM
Krásný den všem čtenářům zpravodaje. Máme za sebou měsíc listopad, ve kterém jsme rádi pomohli svou účastí, na akcích pořádaných Městským kulturním střediskem Horní Slavkov. Dne 5.11. to
byla Strašidelná stezka v Lesoparku a 13.11.2021 Svatomartinské
slavnosti. Na Svatomartinských slavnostech se představili tanečnice
a tanečník ze zájmových kroužků DDM – Mix dance – pod vedením
Kačky Ciperové, a Shuffle dance začátečníci a pokročilí – pod vedením Martiny Dandové. Děti předvedly to, co si nacvičily během pár
společných tréninků (někteří dokonce pouze po jednom tréninku).
Máme tedy v našem domečku velmi šikovné tanečnice a dokonce
i tanečníka, kteří překonali svůj ostych a rádi se vám všem, ve velmi
nepříznivých podmínkách, představili. Za to jim patří náš velký dík
a těšíme se na další taková vystoupení.

Ve školní družině se chystáme na krásný čas Adventu. Máme za
sebou týdenní řemeslné dílny v souladu se školním vzdělávacím
plánem, kdy společně cestujeme časem. V rámci řemeslných dílen
jsme si vyzkoušeli pečení chlebových placek na dřevěném uhlí, výrobu medové svíčky, výrobu ručního papíru, zdobení perníčků a výrobu
mýdel. Dětem se tato činnost velmi líbila a někteří si pro rodiče vyrobili pěkné vánoční dárky. Pokud nám situace dovolí, máme v plánu
návštěvu statku Bernard a také hradu Loket s výstavou Korunovačních klenotů.

V měsíci prosinci nebudou chybět vánoční besídky, vůně pečeného cukroví, rachot čertích řetězů a andělský úsměv s mikulášskou
nadílkou. Stromečky, zpěv koled a Adventní výzdoba je pro nás samozřejmostí. Přejeme všem krásné a klidné prožití Adventního času,
Vánočních svátků a jen ten nejšťastnější vstup do nového roku 2022.

MŠ SPORTOVNÍ
POŘÁD SE NĚCO DĚJE!
Letošní podzim v naší mateřské škole byl plný hravého učení.
Přišel nás navštívit pan řezbář. Ukázal nám své nástroje a výrobky.
Poutavě vyprávěl o lese a o dřevě, které nám les dává. O důležitosti
stromů. Dokonce jsme si mohli sami vyzkoušet jednoduché opracování dřeva a své výrobky si ponechat. Každý si dohladka upravil
své malé dřevěné zvířátko.

Společně jsme uspořádali malý, pěší výlet ke kostelu sv. Jiří. Prohlédli jsme si ho sice jen zvenčí, protože kostel se právě renovuje,
ale popovídali jsme si o historii a architektuře. Cestou jsme se zastavili také u morového sloupu a Pluhova domu.
Další akcí, na které jsme se mnoho naučili a zároveň si krásně pohráli se staršími dětmi z pátého ročníku základní školy, byla Interaktivní výuka dopravní výchovy. Už víme jak se chovat na chodníku,
jak jezdit na kole a jak přecházet silnici. V základní škole v Nádražní ulici se nám moc líbilo.

Na sv. Martina, navzdory deštivému počasí jsme vystoupili na náměstí. Malé taneční vystoupení sklidilo potlesk.
Martin nás posouvá do zimy. Začíná těšení se na Vánoce. My se
těšíme na slavnostní adventní neděle. Na zpívání koled. Pečení
cukroví. Přípravu dárečků.
Vám všem přejeme klidné a pohodové Vánoce.
Děti a kolektiv zaměstnanců mateřské školy.

Omluva
Vážená paní ředitelko, vážení rodiče, milé děti, v minulém čísle Slavkovského zpravodaje se nám nedopatřením podařilo zveřejnit článek Mateřské školy ve Sportovní ulici, který byl již jednou zveřejněn v zářijovém
čísle. Nepamatujeme, že by se nám to někdy stalo, ale stalo se. Omlouváme se čtenářům a nejvíce této Mateřské škole za toto nedopatření.
Tajemník
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PODZIM V MŠ U SLUNÍČKA
Měsíce podzimu jsme si v naší školce pořádně užili. Se zahradníčkem jsme se dozvěděli o podzimní práci na zahradě, o sklízení
různého ovoce a zeleniny – které jsme pak i ochutnali, abychom
do tělíček dostali nějaké vitamíny. Pomocí dýní jsme si vyzdobili
společnými silami vchod do školky, aby se nám do ní chodilo ještě
s větším úsměvem na tváři. S dráčky jsme si pak povídali o znacích podzimu, o podzimních plodech a o měnící se přírodě a počasí. Nakonec jsme si pověděli, že některá zvířátka se připravují
k zimnímu spánku a tak jsme jim společně popřáli dobrou noc. Za
chviličku nám už snad vše přikryje bílá peřinka a my se budeme
těšit na Vánoce a zimní radovánky.

Výlet za vědou

V listopadu děti ze starších tříd
vyrazily do Sokolova navštívit ZŠ
Švabinského. Žáci 9. třídy společně s paní učitelkou pro ně připravili akci s názvem: „MapSokra-Veselá věda „V hlavní roli cukr“.
V učebně chemie jim paní učitelka předvedla na uvítanou kouzlo
„Semafor“. Děti žasly, jak obarvená voda v lahvi mění barvu od
zelené, červené až po oranžovou.
A rovnou si zopakovaly, co každá
barva na semaforu znamená. Po
úvodní ukázce přišly na řadu fyzikální a chemické pokusy. Hnědou
vodičkou zjišťovaly přítomnost
škrobu v různých potravinách
a dozvěděly se jeho užití v kuchyni. Z kostky cukru si zahřátím
vyrobily karamel a sestavily ze stavebnice molekuly. S robotickou
beruškou si každý vyzkoušel programování. Školáci dětem vysvětlili práci s pipetou, pomocí které si vyrobily želatinové žížalky.

Černošín

V říjnu vyrazili třídy „Berušek a „Myšek“ na ekoskládku do Černošína. Pro děti zde byla připravená interaktivní přednáška o zpracování základního tříděného odpadu. Děti poznaly důležitost a pečlivost
při třídění plastů pro další zpracování. Po přesunu do venkovního
areálu si děti prohlídly techniku na zpracování odpadu, měly možnost se zvážit na průmyslové váze a pozorovat přijíždějící kamiony
a nákladní auta s dalším odpadem. Dále venku viděly třídění veškerého odpadu do různých kategorií a vývoz odpadu komunálního.

Vánoční a novoroční přání

Vážení rodiče, spoluobčané, milé děti. Chtěli bychom Vám za celý
kolektiv naší MŠ „U Sluníčka“ popřát klidné prožití Vánočních svátků a do Nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a aby Vám
nastávající rok 2022 přinesl spoustu pozitivních zpráv, příležitostí
a vzpomínek.
Školství
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ZŠ ŠKOLNÍ
O ptačích budkách

Listopad byl ve škole měsícem pracovních aktivit. Pro žáky 2. stupně jsme z projektu Podporujeme inkluzi 3, registrační číslo CZ.02
.3.X/0.0/0.0/20_080/0017037, pořídili 18 dřevěných stavebnic, ze
kterých v rámci předmětu pracovní činnosti a zájmového kroužku
BADATEL montují ptačí budky – závěsné, na parapet i k pevnému
přichycení na strom.
Mohou si tak ověřit schopnost číst technický výkres i vlastní manuální zručnost při práci s nářadím, vybrat vhodné umístění pro
každou budku a nainstalovat ji. Pozorováním ptactva pak získají
další informace, např. jaké druhy ptactva v našem městě zimují
a využívají přikrmování v krmítkách.

Polytechnický projektový den

V pátek 15. října odpilotovala třída 4. B aktivitu zaměřenou na rozvoj technických dovedností v rámci projektu Podporujeme inkluzi
3, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017037.
Žáci se dostavili v pracovním oblečení a celý den strávili v nové
školní dílně. Učili se zacházet s nářadím, náčiním, barvami, přípravky a rozličným materiálem. A nestačili se divit, kolik na ně čekalo
překvapení.
Nejprve přišla na řadu výroba dřevěné házecí kostky, kterou občas
potřebujeme při matematice, angličtině nebo češtině. Děti pilovaly, brousily, začišťovaly, natíraly, objevovaly kouzlo svěráku … a ze
smrkového polotovaru se jim k všeobecnému údivu vyloupl skutečný výrobek. Podobně byli všichni nadšení ze splétání náramků
na vlastnoručně zhotoveném kulatém stávku, při jehož přípravě
využili své dovednosti z geometrie. Nejvíce sil stála žáky třetí aktivita: drátování kamínků a modelování stromečků s korálky na konci větví. Titěrná cizelérská činnost se stala opravdovou zkouškou
trpělivosti. Naproti tomu za odměnu měly děti vtipnou sprejerskou
akcičku: celá třída si nastříkala týmová trička, protože turnaj ve
vybíjené se blíží, a kdybychom náhodou nevyhráli, aspoň nám to
bude slušet. Z triček měly děti obrovskou radost. A nejen z nich.
Celý den se vydařil, a to především díky vynikajícímu vedení paní
Mgr. Anny Hadáčkové, která jako odborník z praxe zaštiťovala projekt. Stála u jeho realizace od samého začátku, dodávala nápady,
sháněla materiály, vedla výuku. Velký dík patří nejen jí, ale i p. asistence Netolické, p. Svobodovi ze Šance a všem, kteří s projektovým dnem naší třídě pomáhali.
Mgr. Jana Petraschková

Některé budky byly během listopadu rozmístěny v areálu školy
a zavěšeny v lesoparku. Doufáme, že se s péčí o ptáčky k našim
žákům připojíte a budeme je přes zimu přikrmovat společně.
Ing. Lucie Novotná Ružová

Tělocvik trochu jinak

I v tomto roce se naši druháci zúčastnili projektu Škola v pohybu. Přijel za námi Marek Kratochvíl, trenér mládeže OFS Sokolov
a předvedl dětem i pedagogům úžasnou ukázkovou hodinu tělesné výchovy.
Náplní byla posilovací cvičení s netradičními pomůckami, hry družstev zaměřené na manipulaci s míčem a závodivé hry s pomocí
žíněnek. Zejména poslední disciplína děti natolik uchvátila, že ji od
té doby zařazujeme téměř do každé hodiny TV. Děti byly nadšené
a hry si užily v závodivém duchu.
Pro skvěle zvládnutou hodinu jsme se domluvili s p. Kratochvílem
na další spolupráci. Navštívit by nás měl opět v prosinci a naším
společným tématem bude gymnastika.
Už teď se moc těší děti i paní učitelky.
Simona Bachmannová a Petra Kovářová
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ZŠ Nádražní si doběhla pro bronzové medaile
Dne 30. 9. proběhlo v areálu
Baníku Sokolov okresní kolo
žáků I. st. ZŠ v přespolním
běhu. Akce se zúčastnilo celkem 11 družstev. Za morální
podpory p. učitele Lukeše
vybojovalo našich 12 malých
závodníků krásné 3. místo.
Pouze o jediný bod nám těsně unikla druhá, postupová
příčka. Za bojovnost a kolektivního ducha všem našim
mladým borcům děkujeme
a dodatečně gratulujeme.
Kerbelová Lenka

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Nastává adventní čas v ZUŠ
Ani jsme se nenadáli a je téměř u konce rok 2021. Nastává nejkrásnější období roku, tedy
advent a svátky vánoční. V ZUŠ je pro Vás připraveno spoustu krásných uměleckých dárečků, které Vám snad předvánočním shonu přijdou vhod.
Ve druhé polovině října jsme se staršími žáky shlédli v rámci projektu Šablony II životopisný
film Karel v kině Admira na Březové u Sokolova. Žákyně Aneta Weinlichová a Adéla Svobodová nás perfektně reprezentovali na pěvecké soutěži Karlovarský hlas – Adéla získala 3.
místo a postup do finále soutěže – držíme palce. Poděkování patří kolegům D. Kaplanovi
a A. Ptáčkové za přípravu žáků na soutěž. 28. 10. 2021 jsme uspořádali koncert k výročí
naší republiky – v podání Karlovarského symfonického orchestru zazněl Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast pod vedením dirigenta Jiřího Štrunce. Před samotným
koncertem byl slavnostně pokřtěn kalendář „Horní Slavkov v obrazech“, který zobrazuje
památky města Horní Slavkov. 11. listopadu se v koncertním sále Pluhova domu konala
Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů. Účastnilo se téměř 50 zpěváčků,
mezi nimi pochopitelně nechyběl pěvecký sbor ZUŠ pod vedením A. Ptáčkové, který navíc
od odborné poroty získal ocenění za hlasovou kulturu. Odměnou pro všechny účinkující
byl lahodný dort z ostrovské cukrárny. Pluhův dům ožil v tomto měsíci ještě jednou a to při
Interpretačních kurzech ve Hře na klarinet a lesní roh. Celý víkend 12. – 14. 11. 2021 zde
pracovalo přes 20 žáků základních uměleckých škol a konzervatoří pod vedením Mgr. Jindřicha Koláře – člena České filharmonie a pedagoga Konzervatoře Plzeň a dále pod vedením
Mgr. Milana Poláka – pedagoga pražské konzervatoře a Janáčkovy Akademie múzických
umění v Brně. Žáci se věnovali jak sólové, tak komorní hře a třešničkou na dortu byl nádherný závěrečný koncert kurzů v koncertním sále Pluhova domu. Poděkování patří kolegům
Tomáši a Zuzaně Kolářovým za organizaci celého víkendu.
Pokračovala i Akademie umění a kultury v Horním Slavkově, Krásně a nově
i v Lokti – lektory byli Milan Hloušek,
Petr Rojík, Lenka Herzogová.
Co nás čeká do konce roku 2021 ?
Věřím, že především krásné koncerty mladších i starších žáků ZUŠ a to
v Horním Slavkově, Lokti i Krásně.
V koncertním sále Pluhova domu budou již tradičně probíhat čtyři adventní
koncerty – tentokrát s velmi pěkným
obsazením. Dovolte mi, abych jménem
kolektivu zaměstnanců ZUŠ Horní Slavkov poděkoval za Vaši přízeň v roce
2021 a popřál Vám klidný adventní čas
prožitý v rodinném kruhu, v plném zdraví a do roku 2022 optimismus, energii
a samozřejmě dobré lidi okolo sebe.
Základní umělecké škole Horní Slavkov,
která v roce 2022 oslaví 50 let své samostatné působnosti přeji, aby se tohoto jubilea dožila v plné síle.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
Školství

Hrátky s LOGIKOU
V roce 2021 se soutěže zúčastnilo
(e-mailem odpovědělo alespoň v jednom
kole) opět více soutěžících než v roce
předchozím. Asi se na vyšší účasti podepsala doba, kdy jsme museli být z důvodu výskytu koronaviru covid-19 doma.
Také se zapojilo více soutěžících v době
vyhlášení nouzového stavu. Je škoda,
že se tito soutěžící nezapojili hned na
začátku roku. Protože odpovědi nových
soutěžících byly většinou správné. Jsem
rád, že Vás logické úlohy baví a řešíte je.
Díky trénování logiky postoupili 3 žáci
Základní školy Horní Slavkov, Školní ulice
786, do krajského kola Logické olympiády, kde rozhodně nezklamali. Logickou
olympiádu pořádá Mensa ČR a dobrovolně se do ní v letošním roce zapojilo více
než 75 000 žáků a studentů.
V soutěži vyhráli:
1.místo
Jan Říha

2.místo
Eva Hesová

3.místo
Jiří Holota

Děkuji všem za účast, přeji krásné prožití
vánočních svátků a těším se na odpovědi
v příštím roce.
Ing.Petr Čavojský
místopředseda Mensy ČR
Správné výsledky za listopad:
1. C
2. 7 Nejmenší množství otvorů je sedm.
Jeden pro hlavu, jeden pro trup, dva
pro ruce, dva zepředu trička. Vzadu
může ovšem být při tomto zadání jen
jedna díra, skrz kterou vidíme modré
pozadí.
3. A
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Pečovatelská služba v Horním Slavkově
Jsme příspěvkovou organizací města Horní Slavkov a mottem naší služby je „pomáháme s tím, co sami již nezvládáte“.
Spravujeme byty zvláštního určení v Horním Slavkově na adrese Poštovní 656 a Nad Výtopnou 1010.







pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid
domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla),
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(např. doprovod k lékaři, na městský úřad atd),
ubytování v bytech zvláštního určení v ulici Poštovní a Nad
Výtopnou, a to pro cílovou skupinu pečovatelské služby.

Kde a jak pečovatelskou službu poskytujeme?
Služba se sjednává formou konkrétních pečovatelských úkonů.
Individuální smlouvou na dobu určitou či neurčitou jsou sjednány druhy a četnost služeb, konkretizován je i čas prováděných
úkonů. Služba je poskytována v domácnostech klientů, případně v ambulantní koupelně v objektu Nad Výtopnou 1010 v Horním Slavkově.

Co je pečovatelská služba?
Individuální, na míru přizpůsobená pomoc seniorům, nemocným či zdravotně postiženým v jejich přirozeném prostředí za
pomoci pečovatelky. K dispozici je pomoc pečovatelek při osobní hygieně i v ambulantní koupelně v objektu Nad Výtopnou
1010 v Horním Slavkově.
Kdo může pečovatelskou službu využívat?
Osoby, žijící ve vlastních domácnostech na území měst Horní
Slavkov a Krásno a v domech s byty zvláštního určení v Horním
Slavkově, kteří mají sníženou soběstačnost, nebo mobilitu z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení apod, a tento jejich stav vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Kdo je tedy cílovou skupinou pečovatelské služby?
Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let věku a zdravotně postižení lidé od 27 let věku.
Co pečovatelská služba poskytuje?
Zejména:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, oblékání
a svlékání včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci a samostatném pohybu, při přesunu na lůžku nebo
vozík atd.),

Kdy pečovatelskou službu poskytujeme?
V pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin. V případě individuální potřeb klienta zajišťuje organizace nezbytně nutné úkony
do 21.00 hodin; v sobotu, v neděli a o svátcích pak od 8.00 do
21.00 hodin
Kolik za službu zaplatím?
Cena je stanovena dle platného Ceníku úkonů pečovatelské
služby schváleného radou města. Ceník vychází ze zákona č.
108/2006 Sb., zákona o sociálních službách a jeho prováděcí
vyhlášky. Je umístěn na webových stránkách města www.hornislavkov.cz, k dispozici je přímo v kanceláři ředitelky a sociální
pracovnice. Účtujeme skutečně strávený čas u uživatele.
Co mám udělat, pokud potřebuji pečovatelskou službu?
 zavolejte na tel. č. 602297606 nebo 722982468,
 napište na e-mail ps.hslavkov@hornislavkov.cz,
 navštivte nás osobně v objektu s byty zvláštního určení na
adrese Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
 neváhejte oslovit kteréhokoliv zaměstnance pečovatelské
služby,
 informovat se můžete i z propagační vitríny, umístěné
v blízkosti náměstí.

Mgr. Elvíra Holinková, ředitelka

Nešťastná událost z roku 1977
Rok 1977 se stal rokem nešťastným. Při přípravě výzdoby na
májové oslavy chtěli požárníci přivézt větve chvojí. Na zpáteční
cestě jim v zatáčkách směrem k Bošířanům selhali brzdy a vůz
PV3S se převrátil. Následkem toho došlo k usmrcení člena sboru pana Červeňáka a dalších pět osob bylo zraněno. Toto místo
donedávna připomínala malá mohyla ozdobená požární sekyrou.
Tragickou událost zavinila skrytá závada, kterou neodhalila ani
technická kontrola.
Dne 30. 10. 2021 jsme slavnostně předali opravený pomník rodině zesnulého p. Červeňáka. Věříme, že toto tiché pietní místo
bude připomínkou na člověka, který už nemůže být mezi námi.
Děkuji touto cestou přátelům, Františku Exnerovi a Petru Weissovi, kteří věnovali svůj čas a úsilí, společně se mnou, na opravě tohoto pomníku.
Michaela Široká
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Předání pomníku rodině zesnulého

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI OBRAZEM

Svatomartinské slavnosti jsme zahájili příjezdem Martina na bílém koni v podání dětí z MŠ U Sluníčka

Děvčata navštěvující Domeček Horní Slavkov roztančila náměstí v tanečním stylu „Shuffle dance“.

Děti z MŠ Duhová kulička nám připomněly pranostiky vázající se ke Sv. Martinovi a také zatancovaly.

Stylově zakončili dětská vystoupení Medvídci
z Domečku Horní Slavkov.

V rámci programu slavností byly připraveny
dětské dílny, kde si malí tvořitelé nazdobili své
svatomartinské koně.

Čekání na příjezd toho skutečného koně a Martina
zpříjemnil koncert kapely Jožin Band.

Děti se pobavily u pohádky Divadla Z bedny
a navíc si vyslechly legendu o Svatém Martinovi.

Tradice příjezdu zůstala zachována, a tak Sv. Martin dorazil za znění písničky Tři oříšky a provedl lampionový průvod městem.
Pečovatelská služba | MKS

Ohňová show Toma a Míši byla skvělou tečkou za kulturním odpolednem
a my děkujeme všem, kteří se s námi spolupodíleli na organizaci a všem,
kteří svou přítomností tuto akci podpořili.
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
1. 12. – 30. 1. 2022

Výstava Betlémů
So – Ne 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00 Muzeum
Přijďte se vánočně naladit a prohlédnout betlémy z různých materiálů.

4. 12. 2021

O čertovi a jiné vánoční pohádky
16:00 Kinosál
Film Česko, Animovaný/ Pohádka/ Loutkový/
Povídkový, 2021, 63 min, titulky
Vstupné: 120,- Kč

18. 12. 2021

Divadlo Agáta: O princezně, která ráčkovala
16:00 divadelní sál
Muzikálová pohádka podle filmové předlohy
s písničkami Zdeňka Rytíře.
Vstupné: 95,- Kč v předprodeji/ 130,- Kč na
místě

25. 12. 2021

Předsilvestrovská 90´party
20:00 Taneční sál
DJ Jirka a Vojta Němec
Vstupné 100,- Kč

29. 12. 2021

Matrix Resurrections
19:00 kinosál

6. 12. 2021

Čtěňata
16:00 Knihovna
Klub pro děti – předškoláci a 1. Stupeň ZŠ

7. 12. 2021
Bookstart
10:00 Knihovna

10. 12. 2021

Klan Gucci
19:00 Kinosál
Film USA, Thriller/ Drama/ Krimi/ Životopisný,
2021, 164 min, titulky
Vstupné: 140,- Kč

11. 12. 2021

Encanto
16:00 Kinosál
Film USA, 2021, Animovaný/ Komedie/ Rodinný/ Fantasy, 99 min.
Vstupné: 140,- Kč

17. 12. 2021

Spider–Man: Bez domova
19:00 Kinosál
Film USA, 2021, Akční/ Dobrodružný/ Sci-fi
Vstupné: 140,- Kč
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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
A ODSTÁVKY

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
Odstávky ČEZ: www.cezdistribuce.cz/cs/
pro-zakazniky/odstavky

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

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: 
úterý, čtvrtek: 
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 

8.00 – 17.30
8.00 – 15.00

9.00 – 17.00

Recepce (ústředna): 354 229 666
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
354 229 677, 602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
354 229 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
monika.volfova@hornislavkov.cz
354 229 680, 602 110 499
Ing. Michaela Weinlichová
zástupce vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
tel. 354 229 675, 602 324 341
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
354 229 661, 725 430 562
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
354 229 676, 602 284 661
Karolína Tesařová
zástupce vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
karolina.tesarova@hornislavkov.cz
354 229 674, 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.

Tel.: 352 688 334, Mobilní tel.: 723 585 575
Důležité kontakty
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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

Horní Slavkov už má super
rychlý optický internet od ČEZ
s rychlostí až 1000 Mb/s
HORNÍ
SLAVKOV

s cenou od 199 Kč měsíčně
na první dva měsíce zdarma

A co vy?

Je čas na změnu.
211 046 688

www.ceznet.cz

Veselé Vánoce

www.hornislavkov.cz

