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Slovo starosty

„A máme tu jaro, sláva.“ Pro mnoho z nás nastává nejhezčí roční období. Pravda, v letošním roce  netradičně, bez velikonočního veselí,
bez společenských kontaktů.  Smutné, ale snad ty přicházející jarní
dny nás zahřejí na duši a přinesou po smutné zimě radost a optimismus. Nastává období, kdy naše ranní vstávání je doprovázeno  
zpěvem ptactva, teplými a slunnými dny i obdobím nám známých
jarních vůní. Vždy rád vzpomínám na dětská léta, kdy jsme běhali s partou kluků a holek v trávníku rozkvetlých pampelišek a nejen
tam….
Jaro je nesmírně fotografické období. Připravili jsme pro vás, vedle
již tradiční Logické soutěže, soutěž novou - fotografickou. Zapojit se
může opravdu každý. Fotografie budou zveřejňovány mimo jiné na
webových stránkách města a na radnici. Hodnoceny budou komisí,
ve které bude i nám všem známý místní mistr pan Josef Šimeček.
Autoři nejlepších snímků budou v lednu příštího roku veřejně oceněni. Budu se těšit na vaše snímky.
Mnozí z nás budou realizovat své plány připravované za zimního
období ať již na zahrádkách, chatkách či realizací svých cestovatelských záměrů.
Stejně tak jako vy, i my budeme realizovat plány, které jsme v rozvoji  
a modernizaci města připravovali.  Že toho je hodně jsem už sliboval v minulém svém slově. V tomto zpravodaji tak tento slib splním
a v samostatném článku uvnitř zpravodaje vám bude představeno,
co vše jsme na tento rok připravili. Je toho tak hodně, že by se to
do tohoto mého slova skoro nevešlo…  nebo vešlo, ale bez plánků
a fotografií a to by byla škoda.
Trochu to poodhalím, tou největší investicí v tomto roce je první etapa revitalizace kostela sv. Jiří. Dominanty našeho města, které osud
po druhé světové válce, ostatně jako celé historické části města,
nepřál. O tom, že se jedná o cennou památku města, není pochyb.
Po mnoha pokusech, po mnoha letech se nám podařil velký zázrak
- získání dotace na první etapu jeho opravy i jeho okolí. Je to také
velký finanční výdaj – dotace zde činí  11,1 mil. Kč a zbývajících 12
mil. Kč si půjčíme od České spořitelny. Finanční kondice města je
dobrá, můžeme si to dovolit. Každá takto velká investice do jisté
míry dočasně trochu sníží investiční výdaje do dalších částí města.
Všichni víme, co je potřeba ve městě vylepšit, vybudovat, opravit… je
toho pořád hodně, je to nekončící proces a vždy s nedostatkem finančních prostředků. Postupně však dojde i na ta další slabší místa
v našem městě, jen se musíme obrnit určitou trpělivostí.
Přeji vám krásné jarní dny, veselou mysl a radost ze života.
U dalšího zpravodaje se na vás zase těší
Váš starosta Alexandr Terek

Gratulace

Na viděnou!

V měsíci březen oslavila úžasné 91. narozeniny paní Jarmila Lexová a krásné jubilejní 70.
narozeniny pan Josef Fulerčík. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišla oběma gratulantům
popřát členka SPOZ.

Společně s orchestrem Police Symphony
Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu
i v našem městě.

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2021
Kdo vyrábíte, tvoříte něco zajímavého na území Karlovarského kraje, zapojte se do internetové soutěže Tradiční výrobek
roku!
Můžete se přihlásit, i když nepodnikáte a vaše tvoření je pouze pro vaši zábavu. Nebo můžete nominovat někoho blízkého, kdo vytváří hezké, inspirativní věci.
Do 30. 4. 2021 na webových stránkách www.sokolov-vychod.
cz/prihlaska-do-souteze vyplňte jednoduchý formulář a připojte fotografie výrobku, který přihlašujete nebo nominujete
k soutěži v roce 2021.

Pravidla soutěže:
Cílem soutěže „Tradiční výrobek roku” je získat přehled o zajímavých produktech na zájmovém území a případně motivovat výrobce k tomu, aby v nejbližší době usilovali o značku
„Original product of Sokolovsko“.
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže „Tradiční výrobek roku“ je Mikroregion Sokolov
- východ.
Kdo se může přihlásit nebo kdo může být nominován?
• kdo vyrábí, tvoří něco zajímavého v zájmovém území
• jedná se o :
· obyvatele s trvalým bydlištěm v zájmovém území - nebo
· podnikatele, který podniká v zájmovém území - nebo
· zemědělce, který hospodaří v zájmovém území.
Co může výherce v soutěži získat?
• certifikát s označením „Tradiční výrobek roku 20XX“
• organizátor soutěže ho bude propagovat (tisková zpráva)
• bude zařazen do katalogu tradičních regionálních produktů
Soutěž je zdarma.
Přihlášky přijímáme do 30.dubna, hlasování na internetu probíhá od 7. do 21. května. Předání certifikátu proběhne v červnu daného roku.
Kontakt pro bližší informace: hurkova@sokolov-vychod.cz

U nás ve městě

Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne všechno dokáže zprostředkovat
on-line prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z Police Symphony
Orchestra (PSO) z Police nad Metují se
také nevzdávají a připravili projekt “Na
viděnou!” a než se budou moci se svými
posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se
vstoupit do veřejného prostoru s novým
typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali
za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních
sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR
kódy, které budou výtvarně zpracované.
Pod každým z nich se skrývá jiná skladba
z koncertů Police Symphony Orchestra
a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte
převážně koncertní provedení skladeb,
které má orchestr takzvaně v šuplíku,
s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený
sbor, Balet Národního divadla a mnoho
dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna zhruba ve 100 městech a obcích, které
se připojili k projektu “Na viděnou!”. Pro
zpříjemnění Vaší procházky po městě
pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které pro
Vás Police Symphony Orchestra připravil.
Variant “hrajících plakátů” je hned několik
a nabídnou Vám i u nás ve městě sice
zaznamenanou, ale přesto vlastně živou
kulturu. A tak v dubnu sledujte plakátovací plochy!
Tak Na viděnou a my doufáme, že brzy
i v Městském kulturním středisku v Horním Slavkově ;-)
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou
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Seznam plánovaných investic v roce 2021
Rekonstrukce opěrné zdi a zajištění svahu
mezi ulicemi Přilehlá a Kostelní
Kamenná opěrná stěna v úseku, která je
v havarijním stavu bude rozebrána, materiál bude roztříděn a očištěn k opětovnému
využití. Bude vybudována nová základová
konstrukce, na které bude vystavěna nová
opěrná zeď. Rub stěny bude odvodněn pomocí odvodňovacích otvorů. Zajištění svahu je navrženo pomocí kotvené ocelové
dvou zákrutové sítě, která bude zamezovat
spadávání uvolněných kamenů a zeminy.
Předpokládaná cena rekonstrukce opěrné
stěny je 1.500.000,-Kč bez DPH, předpokládaná cena zajištění svahu je 656.000,-Kč
bez DPH.  

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří – dopravní stavby
V loňském roce byla realizována generální oprava části ul. Kostelní, provedeny byly
nové obruby ze žuly a kryt ze žulové dlažby,
obnoveny byly také konstrukční vrstvy komunikace. Tato plánovaná stavba je součástí projektu revitalizace areálu kostela
sv. Jiří, v jejím rámci bude provedena další
část vozovky ze žulové dlažby vč. přejezdových prahů do obytné zóny, nová parkovací plocha u bývalé latinské školy, veřejné
osvětlení a komunikace z valounové dlažby
k budově děkanství. Náklady stavby byly
vysoutěženy ve výši 3.590.000 bez Kč DPH,
realizace prací bude probíhat od května do
října letošního roku.
Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1.
etapa – objekt kostela
Hlavní část rekonstrukce bude probíhat
v lodi kostela. Budou opraveny kompletní
podlahové konstrukce. Bude provedena
stavební příprava pro zrestaurování historických omítek a stropů. Vybudování nového hygienického zázemí vedle západní
věže kostela. Nová výstavba areálového
osvětlení. Stavba byla vysoutěžena v hod-

Kostel sv. Jiří – restaurování dřevěných
prvků
V presbytáři kostela bude restaurován dřevěný barokní hlavní oltář včetně dřevěné
menzy se zděným základem v cenovém
rozsahu 1.400.000,-Kč vč. DPH. Dřevěné
prvky oltáře a menzy budou muset být demontovány a převezeny do restaurátorského ateliéru, kde budou restaurovány. Předpokládaná doba realizace je od června do
konce října.
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Jedná se o opravu konstrukce střechy, kde
budou znehodnocené dřevěné prvky konstrukce odstraněny a nahrazeny novými, případně dle rozsahu poškození budou protěžovány. Doplněná tesařská konstrukce bude
vyrobena jako replika původní konstrukce.
Stávající střešní krytina bude sejmuta a nahrazena novou střešní krytinou z falcovaného plechu. Realizace bude probíhat od
května do konce září. Vysoutěžená cena
2.520.082,-Kč bez DPH.
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notě 12.582.836 Kč bez DPH, realizace
bude probíhat od května 2021 a trvat
bude 14 měsíců.
Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní
ulice
Stavba bude dokončena po přerušení prací
v roce 2020 z důvodu pandemie COVID-19.
Dokončeny budou tartanové povrchy. Vysoutěžená cena byla 5.644.393,53 Kč bez DPH.
Stavební úprava kuchyně MŠ u Sluníčka,
Dlouhá 620/1 – stavební práce
Při rekonstrukci kuchyně budou provedeny
kompletně nové připojení elektřiny, vytápění,
vzduchotechnická zařízení a zdravotně technické instalace. S tímto budou provedeny
stavební úpravy pro tyto instalace a následné
izolace s nátěry, malby a obklady. Gastro zařízení není součástí této zakázky. Vysoutěžená cena stavby je 3.050.492,58 Kč bez DPH.
Město bez bariér, Základní škola Horní
Slavkov, Školní 786 - SO 01 - Bezbariérové
úpravy - 2. etapa
Předmětem 2. etapy bezbariérových úprav
budovy školy ve Školní ulici je prostor šaten
na I. stupni,   včetně manipulačních ramp
z šaten I. stupně do prostoru školního atria
a na hřiště z pavilonu tělocvičen. Tato veřejná
zakázka je spolufinancována Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. Dodavatelem stavebních prací, společnosti TIMA, spol.
s r.o. - obchodně výrobní služby byla uzavřena smlouva o dílo za cenu  4.700.539,26 Kč
bez DPH
RPS – 18a a 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č. p.
786, Horní Slavkov
Realizace staveb z programu regenerace
sídliště pokračuje v letošním roce dokončením 3. etapy staveb, předmětem je architektonicky výrazná úprava celého vstupního
schodiště za použití ramp a teras, které jsou
stupňovitě uspořádány a určeny k odpočinku
žáků školy před a po výuce. Navazuje také
netradiční plocha z tartanu, která spolu s doprovodnou zelení a světelným mobiliářem
bude navozovat dojem vodní plochy. Zhotovitele stavby bude TIMA, spol. s r.o. - obchodně
výrobní služby, za cenu za 10.452.870,88 Kč
bez DPH.

Město bez bariér, mobilita - ordinace dětského lékaře, odstranění bariér
Odstranění bariér v objektu MŠ Sportovní,
ve kterém se nacházejí ordinace praktických
lékařů pro děti a dorost je součástí Záměru
bezbariérové trasy č. 1, zahrnují úpravu přístupové komunikace, úpravu vstupních dveří, osazení výtahu, rekonstrukci WC na 2. NP
a drobné dispoziční úpravy na 2. NP Celkové
předpokládané náklady na realizaci akce jsou
2.856.443,- Kč vč. DPH, dotace z programu
Ministerstva zdravotnictví ČR činí 80 %, tj.
2.285.154,- Kč.
Zubní ordinace v budově mateřské školy č.
p. 713, pavilon na st. p. č. 1038, H. Slavkov
Jedna z ordinací uvolněná po dětské lékařce
v objektu MŠ Sportovní bude rekonstruována
za účelem umístění ordinace zubního lékaře.
Vzhledem ke koordinaci s prováděním bezbariérové úpravy budovy bude zajištěn dobrý
přístup do ordinace nejen pro imobilní nebo
jinak hendikepované občany, ale také pro
maminky s kočárkem. Předpokládaná výše
nákladů je 0,7 mil. Kč.
Stavební úpravy WC - 2. stupeň - ZŠ Horní
Slavkov, Školní 786
Z rozpočtu Základní školy ve Školní ul. bude
realizována stavební úprava sociálního zařízení v budově 2. stupně, ve třech podlažích
pro chlapce i dívky. Jde o kompletní výměnu
rozvodů vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, nově bude provedeno odvětrání z části
novým VZT potrubím a z části využitím stávajících větracích šachet, nové zařizovací
předměty i změna dispozičního řešení. Zhotovitelem stavby je společnost TIMA, spol.
s r.o. - obchodně výrobní služby, za cenu za
2.596.368,- Kč bez DPH.
Stavební úpravy a HW a SW vybavení IT
učebny 2. Základní školy
Jedná o společně realizovaný projekt ve spolupráci školy a města, jehož součástí není
pouze samotná oprava prostoru třídy, elektrorozvody a počítačová síť, ale také doprovodná část projektu v rámci, které bude vysazeno 5 stromů a stavba zahradního domku
na školním pozemku. Celkové předpokládané
náklady projektu jsou 2,4 mil Kč. Zhotovitelé
jednotlivých částí budou vybráni ve výběrových řízeních.

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 2021 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Ivan je pomalejší než Petr, ale rychlejší
než Andrej. Markéta je pomalejší než
Ivan.
Kdo je nejrychlejší?
2. úloha (3 body)
Kolik malých krychlí o délce hrany 2 cm
se vejde do velké krychle o objemu 216
cm krychlových?
3 .úloha (5 bodů)
Do obrázku doplň číslice od nuly do 9
tak, aby v každém paprsku i na každé
kružnici byl součet čísel 12. Střed se do
součtu nezapočítává, tam doplň zbývající
číslo. Žádná číslice se nesmí vyskytnout
dvakrát.

Jaké číslo bude ve středu obrázku?
Správné odpovědi za měsíc březen:
1.
36
2.
75
3.
čtvrtek
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

U nás ve městě
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje:
První on-line čtení
Během měsíce března probíhalo
na sociálních sítích předčítání
z knihy Antoine de Saint-Exupéry
Malý princ. Celkem se do čtení
zapojilo 21 čtenářů, původem
Slavkováků, kteří nám četli nejen z území České republiky, ale
také z Rakouska, Anglie, Španělska nebo dokonce z Nového
Zélandu. On-line čtení se setkalo s velmi příjemnou a pozitivní
odezvou. První zveřejněná videa
se už dnes těší tisícímu shlédnutí. Jednu ze čtenářek dokonce inspirovala účast v této akci
k namalování úžasného obrazu. Andulka Červeňáková její Malý
A protože Vás chceme inspirovat princ
i nadále, rádi bychom Vás tímto
pozvali k dalšímu čtecímu projektu, který proběhne v dubnu, a připomeneme si jím významné ženy.
Děkujeme všem zúčastněným!

průkazka, kterou čtenář obdrží v knihovně. Do této průkazky budou
pracovníci knihovny razítkem, datem a podpisem potvrzovat jednotlivé výpůjčky. Každý soutěžící čtenář, který splní podmínky, obdrží 1
volnou vstupenku do ZOO a BZ Plzeň na rok 2022.
Zaměstnanci knihovny jsou Vám i v době uzavření knihoven pro veřejnost stále k dispozici. Proto neváhejte a domluvte si vyzvednutí
nebo vrácení knih na tel. 773 688 368.
Provozní doba:
Pondělí		
Úterý – pátek 	

9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
9:00 – 12:00 12:30 – 15:00

Soutěž o vstupenky do ZOO Plzeň
Soutěž je pro děti do 15 let. Podmínkou je v průběhu roku 2021 min.
12x navštívit knihovnu a přečíst nejméně 12 knih o přírodě. Při každé
návštěvě je třeba si vypůjčit alespoň jednu knihu o přírodě (vypůjčí-li si při jedné návštěvě takových knížek několik – počítá se to jako
jedna výpůjčka). Pro zájemce o tuto soutěž je připravena speciální

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, přísp. organizace

ZÁPIS

ZÁPIS DO 1. TŘÍÍD
Žádost o přijetí do 1. třídy je k vytisknutí na www.zs2hslavkov.cz
nebo k vyzvednutí v sekretariátu školy

ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683,
příspěvková organizace

dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 se koná ve dnech
1. – 30. dubna 2021 DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Rodiče mají k dispozici na webových stránkách školy
www.zs1hornislavkov.w1.cz
zápisový lístek, který vyplní a doručí nejpozději do 30. 4. 2021 do školy, a to
těmito způsoby:
1, poštou
2, datovou schránkou
3, v obálce přímo do schránky školy – vedle dveří
4, emailem na adresu zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz,
a to OVĚŘENÝ ELEKTRONICKÝM PODPISEM. V PŘÍPADĚ
NEPODEPSÁNÍ ELEKTRONICKÝM PODPISEM, MUSÍ BÝT LÍSTEK DO 5
DNŮ POTVRZEN ŠKOLE.
Jinak na přihlášku nemůže být přihlíženo, z nařízení MŠMT.
Zákonní zástupci doloží k zápisovému lístku KOPII rodného listu dítěte.
Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nebo oznámit, kde bylo dítě u zápisu a
sjednat si náhradní termín zápisu u výchovného poradce Mgr. L. Novákové.
Rodiče mají ze zákona právo na volbu školy, ve které se bude jejich dítě
vzdělávat!!!

Žádost je třeba doručit do školy v době 1. 4. - 30. 4.2021,
a to jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - 87pmkpa
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!) zs2hslavkov@volny.cz
3. poštou na adresu
Základní škola, Školní 786, 357 31 Horní Slavkov, obálku označte "Zápis"
4. osobně, do sekretariátu školy
denně 8.00 - 14.30
5. odklad školní docházky, včetně doporučení PPP a dětského lékaře
- osobně, po předchozí domluvě s ředitelkou školy (telefonicky, e-mailem,
zprávou ve Škole On-line)
Po podání žádosti bude vygenerován přístup pro on-line setkání s vyučujícím,
který zodpoví dotazy týkající se vzdělávání nebo aktivit školy.
Termín a čas lze dohodnout při podání žádosti
nebo na telefonním čísle 352 688 480.
Součástí schůzky může být i motivační povídání s budoucím školákem.
(dle uvážení rodičů).

Ředitel školy - Mgr. Karel Bernard
Prohlídka školy pro rodiče a děti
bude možná po ukončení opatření proti šíření nákazy.

6

DDM a ŠD

Z důvodu opětovného uzavření našeho zařízení jsme přistoupili
k přípravě online platformy pro vzdělávání a setkávání s pedagogy,
aby děti mohly vidět své vychovatele i své kamarády, mluvit s nimi
aspoň přes počítač. A především proto, abychom mohli pro děti připravovat různé vzdělávací aktivity a dobrodružství, která mohou zažít třeba s rodiči při hledání skrýšek permoníků a jiných kouzelných
bytostí. Rozhodli jsme se pro prostředí Google Workspace, protože
je pro vzdělávací zařízení zdarma a je velmi intuitivní a všestranný.
Tomuto tématu se budu věnovat podrobněji v příštím článku.
Uzavření školní družiny nás mrzí, ale nenechali jsme se odradit
a stále připravujeme pro děti nová překvapení, až se k nám vrátí.
Vytvořili jsme relaxační tělocvičnu pro odreagování a uvolnění. Její
výmalba evokuje mořské prostředí. Je celá modrá a na stěnách jsou
obrázky velryb, ryb a mořských rostlin. Je zde suchý bazének s míčky, molitanová stavebnice, pěnové puzzle na podlahu a různé míče.
Jediné co tomu chybí, je dětský smích. A tak se všichni těšíme, až
se jím místnost rozezní.

MŠ U SLUNÍČKA: Jak probíhá
distanční výuka v MŠ U Sluníčka
Jak jistě víte z médií, v březnu byly z nařízení vlády mateřské školy
pro děti uzavřeny. Školka bez dětí je osiřelá a my všichni pevně věříme, že tento stav bude trvat jen krátce.
V rámci povinného předškolního vzdělávání jsme s dětmi začaly
také pracovat distančně. Naše společné činnosti tak dostaly zcela
nový kabátek. Připravujeme úkoly, které si rodiče s dětmi vyzvedávají a odevzdávají před školkou. Cílem je, co nejlépe přenést učivo
a hry do domácího prostředí. Je to pro nás všechny nové, ale celý život se přece učíme. Hlavní je, aby připravené hry a různá cvičení byly
pro děti srozumitelné, zábavné a motivovaly je. Aktivity vymýšlíme
tak, aby je zvládly samy nebo jen s malou pomocí.
Tento měsíc se tvořilo, malovalo a cvičilo na téma pohádky. Rodiče
si s dětmi vyzkoušeli, jak vyrábět knižní záložky, zahráli si třeba pexeso, připravily jsme pro ně i návod na venkovní cvičení s pohádkovými postavami. Kluci si jako správní rytíři vyrobili meč podle šablony
a holčičky se zase ozdobily korunkou. A protože krásná princezna
a udatný rytíř potřebují střechu nad hlavou, postavily jim děti zámek.
A jaká čekala na všechny odměna? Každý dostal velké vajíčko, na
které za splněné úkoly nalepuje samolepky.
Chtěly bychom moc a moc poděkovat rodičům našich dětí za spolupráci, za vstřícnost a hlavně za čas, který věnují výuce. Když si prohlížíme fotografie, které nám zasílají, máme velkou radost a věříme,
že se s námi baví i rodiče.
Víme, že to pro nikoho není jednoduché a všichni teprve zjišťujeme,
jak to udělat správně a co je nejlepší pro naše děti. Tak bychom si
mohli popřát, aby se nám v tomto novém vzdělávání dařilo a brzy
jsme se opět mohli vidět v naší školce.
Kolektiv MŠ U Sluníčka

Bc. Pavel Krüger, ředitel

OZNÁMENÍ O ZÁPISECH
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Mateřské školy v Horním Slavkově oznamují,
že zápisy pro školní rok 2021/2022
do obou školek v našem městě budou probíhat
od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
Podrobnější informace budou včas upřesněny
podle aktuální situace.

Školství
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Město Horní Slavkov
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
1. 4. - 31. 12. 2021
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro fyzické osoby amatéry, které se přihlásí do soutěže prostřednictvím zaslání fotografie na email
fotosoutez@hornislavkov.cz
Přihlášená fotografie musí být pořízena v Horním Slavkově a jeho
částech (Kfely, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Třídomí)  musí se jednat
o exteriérovou fotografii.
Kategorie soutěžících:
• Amatérští soutěžící do  15 let věku
• Amatérští soutěžící od  16 let věku.
4. TECHNICKÉ POŽADAVKY
• Do soutěže budou přijaty pouze digitální barevné fotografie, které
budou splňovat následující    parametry:  - formát JPG,
- minimální velikost 1 600×1 200 pixelů,
- maximální velikost jednoho souboru 10 MB.
• Fotografie, které nesplní požadavky stanovené na formát, velikosti
a rozlišení nebude možné do soutěže přijmout). Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí být jakkoliv upravovány (fotomontáže,
užití filtrů apod.).
• Soutěžící může zaslat za každý soutěžní měsíc jednu fotografii,
podmínkou účasti  není zaslání fotografie každý soutěžní měsíc.
• Fotografie je možné zaslat do posledního dne v měsíci na
fotosoutez@hornislavkov.cz.
• Název vkládaného souboru by měl nejlépe obsahovat název fotografie a jméno autora (název souboru by tedy vypadal takto muzeumprizapadunovak.jpg. Do e-mailové zprávy uveďte celé své jméno, věk, můžete uvést další bližší informace k fotografii např., kdy
vznikla; příhodu, která se váže k pořizování fotografie.

ganizátora (veřejná výstava), v materiálech a periodiku vydávaných
organizátorem i např. v rámci propagačních materiálů, a to tištěných
i digitálních. Licence k užití fotografií se organizátorovi poskytuje bez
časového a teritoriálního omezení vždy však s uvedením jména a příjmení autora.
Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor není
oprávněn poskytnout třetí osobě práva z licence vyjma případů zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže.
Účastník výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít
v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení v propagačních a reklamních materiálech.
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních
údajů. Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). Správcem osobních údajů
ve smyslu Nařízení je Organizátor. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro
organizaci soutěže za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry,
kontroly splnění podmínek soutěže a propagace. Poskytnutí údajů
je podmínkou účasti v soutěži. Pro účely kontroly splnění podmínek
a vyhodnocení soutěže, předání výhry budou zpracovávány následující osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení, e-mail.
Souhlas může soutěžící odvolat, musí však brát na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k ukončení
jeho účasti v soutěži. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s uveřejněním jeho jména, příjmení v souvislosti se zveřejněním jeho fotografie.

7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ
Soutěžní fotografie ohodnotí porota složená ze zástupců určených
organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu složení
poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není
možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné s výjimkou případů, kdy bude zjištěno, že účastník soutěže porušil pravidla soutěže.
Členové poroty nemohou být soutěžícími.
Vyhlášení vítězů se uskuteční veřejně na Reprezentativním plesu
města Horní Slavkov v roce 2022. Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, z nichž jsou fotografie odesílány sou5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže soutěžní foto- těžícím.
grafie, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat nebo omezovat
obecná pravidla morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv 8. SOUTĚŽNÍ CENY
způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fo- Autoři vybraných fotografií získají finanční dar.
tografie s politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným
obecně nepřijatelným obsahem.
9. SOUHLAS S PRAVIDLY SOUTĚŽE
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani
6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zasláním soutěžních fotografií na email fotosoutez@hornislavkov. oprávněné zájmy organizátora. U osob mladší 15 let bude organizácz soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských tor kontaktovat zákonné zástupce soutěžících pro zajištění právních
práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních fotografií do záležitostí spojených se soutěží.
soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na webových stránkách a sociálních Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže veřejná a přísítích organizátora (např. facebook), v tištěné podobě v budově or- stupná na webových stránkách města.
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Soutěž

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

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: 12:00–17:00

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
Ing. Michaela Weinlichová
zástupce vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
tel. 352 350 675, 602 324 341
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
352 350 661, 725 430 562
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.

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

veselé
Velikonoce

www.hornislavkov.cz

