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Slovo starosty
Vítám vás nad naším dalším zpravodajem.
Čas od času se věnuji v tomto svém
sloupku i záležitostem veřejné dopravy.
Když jsem se tomuto tématu věnoval
naposledy, vyjadřoval jsem se ke zrušené
autobusové lince do/z Plzně. Pro připomenutí, dnem 19. 3. 2020 byl v souvislosti s mimořádnými opatřeními do odvolání přerušen
provoz přímých dálkových linek ze Sokolova do Plzně a zpět provozovaných spol. Autobusy Karlovy Vary, a.s. Dočasné přerušení se
ode dne 1. 9. 2020 změnilo na zrušení. Zrušení bylo odůvodňováno
tím, že spoje nebyly pro dopravce lukrativní, protože nebyly zařazeny
do seznamu veřejné linkové dopravy v dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 (ani v letech předchozích).
Zrušením spojů došlo k výraznému zásahu do dopravní obslužnosti
měst Loket, Horní Slavkov a Krásno. U odpoledního spoje ze Sokolova do Plzně došlo ke ztížení dopravy žáků škol domů a u zpátečního z Plzně došlo k výpadku spojení vysokého počtu zejména
studentů vracejících se do uvedených měst a regionu vůbec. Víme
také, že odpolední spoje do Horního Slavkova jsou doslova nacpané
cestujícími až tak, že již z autobusového nádraží v Sokolově (tedy
na samém počátku jízdy) cestující nastupují zadními dveřmi, aby se
do autobusu vešli (a to se opakuje na všech zastávkách po cestě
Sokolovem), stojí na schodech a mačkají se nedůstojně jeden na
druhém. Stav se nám nelíbil a tak jsme společně se starostou města Krásno v září loňského roku požádali o obnovení linky do/z Plzně.
Navrhovali jsme dvě varianty a to:
1. zahrnout zrušené spoje do seznamu veřejné linkové dopravy
v dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s tím,
že všechny zastávky na trase budou v Karlovarském kraji určeny
pro nástup i výstup nebo
2. zařadit do seznamu veřejné linkové dopravy v dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje spoje, které by časově
odpovídaly zrušenému spoji tak, že budou navázány na spoj Karlovy Vary - Plzeň a zpět vždy s možností přestupu v Bečově n. Teplou
s tím, že všechny zastávky na trase budou určeny pro nástup i výstup.
V minulém měsíci jsme obdrželi odpověď, která se však věnovala
jen naší první variantě. Zkráceně, linka je neekonomická a nebyla
by podpořena. Druhé variantě nebyla věnována pozornost žádná!
My to však nevzdáváme! Požádali jsme o realizaci uvedené druhé
varianty, navrhli jsme i konkrétní řešení a to zařadit v pracovní dny
nový spoj v čase 12.25 - 13.20 hod. Sokolov - Bečov n. Teplou tak,
aby bylo možno v Bečově přesednout na spoj Karlovy Vary - Plzeň
(v Bečově je autobus v 14.33 hod). Po zrušení spoje v 14.00 hod.
se kumulace cestujících rozložila do spojů zbývajících a dochází,
jak jsem uvedl, k nedůstojnému cestování nacpaným autobusem.
O kultuře cestování tak nemůže být vůbec řeč a nelze odhlédnout
od toho, že město, ač na dopravu finančně přispívá, dostává pro své
občany ještě horší kvalitu cestování, o modernosti autobusů raději
ani nemluvit.
Pro večerní propojení jsme navrhli pro pracovní dny zařadit připojení
autobusové linky tak, aby autobus, který odjíždí z Horního Slavkova v 18.15 hod. do Sokolova (který zde parkuje a nevrací se zrovna
z žádné jízdy) odjížděl z Bečova v 17.57 hod. a tedy navázal na autobus, který v tento čas přijíždí z Plzně do Karlových Varů a pokračoval na lince H. Slavkov - Sokolov.
Se starostou města Krásno jsme se shodli, že bychom byli i ochotni
finančně na tyto spoje přispívat.
Uvidíme, zda bude tentokrát naše žádost seriózně vyhodnocena.
Budu vás dále informovat.
Krásné dny vám přeje
Váš starosta Alexandr Terek

Jak jsme třídili odpady v roce 2020
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Nejsnad-

1000nějším způsobem jak třídit odpad, je v místě vzniku - v domácnostech. Pokud odpady už doma

správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Kolik odpadu jsme vyprodukovali a jak jsme ho vytřídili v uplynulém roce? Jak tato situace
vypadá v porovnání uplynulých pěti let? Kolik to město stojí? To vše se dozvíte v následujících
řádcích.
Bohužel se nám stále nedaří celkově snížit množství vyprodukovaných odpadů (to je problém
vznikající mnohdy už u výrobců, když obal je větší než obsah v něm) a nedaří se nám správně
třídit biologický odpad. Biodpad plný příměsi plastů, kovu nebo dětských plen nelze ukládat na
500nedalekou kompostárnu, a proto musí být odvážen a ukládán na skládku. Tento způsob jeho
likvidace je pak pro město finančně nákladnější.
Od 1. ledna t. r. platí nový zákon o odpadech, ten stanovuje mimo jiné plán výhledu třídění
odpadů pro příští roky. Snahou je, aby se celostátně od roku 2025 a letech následujících vytřídilo 60%, v roce 2030 a dále 65% a v roce 2035 70% z celkového množství vyprodukovaného
komunálního odpadu. V současnosti se v našem městě ročně vytřídí zatím 49% odpadu z jeho
celkové produkce.
Detailní informace k odpadům naleznete na
0www.hornislavkov.cz/mesto/odpadove-hospodarstvi/.
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Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ
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Hrátky s LOGIKOU

Budova fary dostane letos novou střechu

Budova děkanství leží v těsné blízkosti bývalého farního kostela sv. Jiří a sloužila jako
sídlo duchovní správy, která byla společně
s kostelem nepostradatelnou součástí každého středověkého sídlištního celku. K buPodmínky účasti:
dově děkanství náležela zahrada a objekty
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do
hospodářského zázemí. Od roku 1958 je
20-tého dne v měsíci na e-mail: soutez.
areál děkanství zapsán v seznamu chráněslavkov@seznam.cz
ných nemovitostí kulturních památek.
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
Budova je dvoupodlažní podsklepená pozde-mailu, aby bylo možno přiřadit body
ně barokní budova dostavěna roku 1756 stavitelem Johanem Georgem Poperlem, stojící
ke správným soutěžícím.
na místě starší stavby, ze které jsou dochovány podzemní prostory, nejspíše středověké2. Nemusíte odpovídat na všechny 3
ho původu s kamennými klenbami. Při přestavbě získala budova děkanství svůj současotázky, stačí odeslat jen část. Mínusové
ný vzhled. Po vysídlení německého obyvatelstva přestal být objekt děkanství využíván
body se nedávají.
a byl opuštěn. Neudržovaná budova postupně chátrala, vnitřní vybavení bylo rozkradeno
3. V prosinci 2021 budou vyhodnoceni
či zničeno. Nejvíce je poškozena jižní strana objektu, kde došlo vlivem zatékání k částečtři nejlepší soutěžící, pro které budou
nému zřícení krovu a stropů, včetně narušení zdiva.
připraveny ceny – deskové hry.
V říjnu roku 2018 byl objekt děkanství s přilehlými pozemky převeden do vlastnictví
našeho města a od té chvíle započaly projektové práce. V roce 2019 byly zpracovány
1. úloha (1 bod)
jednotlivé průzkumy jako podklad pro projektovou dokumentaci a následně byla zpracoČíselná řada.
vána dílčí část projektové dokumentace na statické zajištění objektu. V roce 2020 byla
1 2 3 5 8 13 ?
zkompletována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, které bylo vydáno v říjHrátky s LOGIKOU.
nu téhož roku.
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Jakéúčasti:
bude číslo místo otazníku?
V letošním roce bude opravována konstrukce střechy, kde budou znehodnocené dřevěPodmínky
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mailné
:
prvky konstrukce odstraněny a nahrazeny novými, případně dle rozsahu poškození
soutez.slavkov@seznam.cz
protěžovány. Doplněná tesařská konstrukce bude vyrobena jako replika původní
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřaditbudou
body ke správným
soutěžícím.(3 body)
konstrukce. Střešní krytina bude z falcovaného plechu. Realizace bude probíhat od květ2 .úloha
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
napřipraveny
do konce
Přesmyčky
3.
V prosinci 2021 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budou
ceny –září.
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.

deskové hry.

Města		
1.úloha
(1 bod)

Místa
SHRNOVAL VÍKO
STOLEK
Číselná řada.
RAKOVY LARVY
PLACENÁ ROK
1 2NÁROK
3 5 8S		
13 ?
A NÁDRŽÍ
OK
SLOVO		
DRACI NE
Jaké bude číslo místo otazníku?
BUDOVATEL POČNE NE ZADRHLO
2.úloha (3 body)

Povolání		

Přesmyčky
JÍTE SRDCOVOU

PROČ
Města

VADA
AČ UTEKLI		
NASEKAT TIS
NEDŘI AKCE

SHRNOVAL VÍKO
RAKOVY LARVY
NÁROK S
OK SLOVO
BUDOVATEL POČNE

Jídlo
NEDOVEZL POLOKEŘ
KTERÁ BANKA
Místa
Povolání
SAMICE ŽENJÍTE SRDCOVOU
STOLEK
PLACENÁ
DNYROKIRSKA PROČ VADA
A NÁDRŽÍ
AČ UTEKLI
VÝVAR
ŽIVÉHO
DRACI
NE
NASEKAT TIS
NE ZADRHLO

NEDŘI AKCE

3.úloha (5 bodů)

Informace o odstávkách elektřiny
Od 15. března t.r. mění spol. ČEZ Distribuce způsob oznamování plánovaných odstávek
dodávky elektřiny. Dosud lety používaný výlep letáků je nahrazen informováním registrovaných zákazníků emailem nebo SMS (blíže k registraci www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba).
Neregistrovaný zákazník se informace dozví ze stránek www.cezdistribuce.cz/odstavky
Jídlonebo také z úřední desky našeho úřadu - odstávky v dodávce elektřiny, tepla, vody.
NEDOVEZL POLOKEŘ
KTERÁ BANKA
SAMICE ŽEN
DNY IRSKA
VÝVAR ŽIVÉHO

Tajemník MěÚ

Sbírka na kostel sv. Jiří

3. úloha (5 bodů)

Váhy
– rovnováha.
Váhy
– rovnováha.

A F

Odbor majetku a investic

M

Město Horní Slavkov je vlastníkem kostela sv. Jiří již 12 let. Od té doby každým rokem ina) M M Fa) M M F
b) M F F b)
F M F F F vestuje do jeho rekonstrukce přes 1 mil. Kč. Po zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho
M A
Z
c)AF F A A Arekonstrukci finančním darem a proto vyhlásilo město v roce 2016 veřejnou sbírku na rekonc) F F A A
strukci kostela sv. Jiří s trváním na dobu neurčitou.
d) Z A A d) Z A A
e) A A Z Z
Z M
?
e) A A Z Z Přispívat do sbírky lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci
městského úřadu a v lékárně nebo na transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800.
Vaše příspěvky i výše celkových příspěvků lze sledovat na stránkách města. Aktuální částka
Vyberte
z možností
takovou, kterátakovou,
váhu nechá v která
rovnováze.
na účtu k datu 26. dubna je 150.132,87 Kč. Děkujeme.
Vyberte
z možností
váhu
nechá
v rovnováze.
Správné
odpovědi
za měsíc duben:
1. Petr
2. 27
3. 9

Správné odpovědi za měsíc duben:
1.
Petr
2.
27
3.
9

Soutěž pro vás připravil : Petr Čavojský

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Těžba lithia - veřejná vyhláška
Obvodní báňský úřad pro území Karlovarského kraje povolil spol. SANAKA Industry, a.s.
hornickou činnost - otvírku, přípravu a dobývání v dobývacím prostoru Horní Slavkov pro
dobývání výhradního ložiska lithiové rudy Horní Slavkov - odkaliště. Zároveň byly stanoveny
podmínky pro různé etapy realizace těžby. Povolení je v čase zpracování zpravodaje nepravomocné, naleznete ho i na webových stránkách města jako i další dokumenty k těžbě.
Starosta

Vývoj ceny tepla do obytných domů ve městě za období 2010 - 2021
2010

2011

2012

Byty -Teplo s.r.o.

2013

2014

2015

2016

2017

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.

2018

2019

2020

2021*

ČEZ Energetické služby, s.r.o

1.

510,63

508,99

489,93

544,18

553,15

555,45

546,33

486,34

481,5

485

469,5

434,3

2.

551,91

554,03

511,52

560,05

569,25

570,4

578,51

502,32

497,3

499,7

483,1

448

1. Bytové domy v ul. Nad Výtopnou a čp. 633, 638, 639, 643, 646, 647
2. Zbývající bytové domy

Odbor majetku a investic MěÚ

PRODEJ POZEMKŮ V NOVÉ
ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII „POD KRCÁLKEM“
Město Horní Slavkov připravilo k prodeji 22 pozemků pro výstavbu nové zahrádkářské
kolonie „Pod Krcálkem“. Pozemky se nachází po pravé straně zahrádkářské kolonie „Čtrnáctka“ a jedná se o parcely o velikosti v rozmezí od 391 m2 do 489 m2. Pozemky budou
mít vlastní celoroční přípojku vody a přípojku NN (1x20A). Jejich prodej bude realizován
se závazkem vybudování inženýrských sítí ze strany města do 31. 12. 2022. Maximální plocha zastavení pozemku je do 10% výměry a chatou do 25 m2. V kupní smlouvě
bude zakotveno ustanovení o výhradě zpětné koupě pro město na dobu 10 let. Pozemky
nejsou určeny pro osoby, které již zahrádku či rekreační objekt na území města Horní
Slavkov včetně jeho částí (Třídomí. Ležnice atd.) vlastní.
Prodej bude realizován podle Předpisu zastupitelstva města č. PZ 01/2021 o prodeji
pozemků v lokalitě „Pod Krcálkem“ dle časového podání žádosti (k dispozici na webových stránkách Města Horní Slavkov https://www.hornislavkov.cz/) zejména za těchto
podmínek (a dalších v Předpise):
• prodejní cena pozemku 413,- Kč/m2 + 21% DPH,
• zahájení příjmu žádostí dne 17. 05. 2021 od 8:00 hodin osobně (ne elektronicky) v
recepci MěÚ,
• každý může podat jen jednu žádost, osoby žijící ve společné domácnosti mohou podat jen jednu žádost,
• povinnost složení zálohy ve výši 2.000,- Kč při podání žádosti,
• podání žádosti výhradně na předepsaném formuláři (k dispozici na odboru majetku a
investic či v recepci MěÚ Horní Slavkov nebo na https://www.hornislavkov.cz/.
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel.č. 352 350 683 (680), mob. 602 324 386, 602 110 499.

Ceny jsou uvedeny v Kč/GJ včetně DPH.
* předběžná cena

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.
Pravidla soutěže jsou po celou dobu
konání soutěže veřejná a přístupná na
webových stránkách města ve Slavkovském zpravodaji č. 4/2021.

U nás ve městě
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Vlaková stanice Horní Slavkov
- Kounice bude opět v provozu

Slavkovský

ZŠ ŠKOLNÍ: Stavební úpravy ve škole

9

Od 1. května je opět v provozu vlaková doprava ze stanice Horní
Slavkov – Kounice.
2013
V letošním roce jsou vlaky opět navázány na trať č. 149
ve směru
Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně, a budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky až do 29.08.2021. Jízdní
řád naleznete na recepci MěÚ, webových stránkách města nebo na
webových stránkách Českých drah, odkaz: www.cd.cz  Jízdní řád
 Traťové jízdní řády  149 - Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně, Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice (a zpět).

zpravodaj

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

SLAVKOV-KOUNICE
Po HORNÍ
16 letech
od 1. 5.
2021 do 29. 8. 2021
jsme
sePlatí
zase
mohli
(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
svézt vlakem
poSlavkov-Kounice do Krásný Jez
Z Horní
Odjezd
Vlak
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)
opravené železnici
více na 7
09:02

Os 27171

11:00

Os 27173

15:03
17:02
18:01

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (09:17-09:20)
> Karlovy Vary dolní nádraží (09:44)

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (11:15-11:38)
> Karlovy Vary dolní nádraží (12:01)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (15:18-15:22)
Os 27175
> Karlovy Vary dolní nádraží (15:46)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (17:17-17:34)
Os 27177
> Karlovy Vary dolní nádraží (17:58)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (18:16-18:23)
Os 27179/8
> Karlovy Vary dolní nádraží (18:48) – přímý spoj

Příjezd

Vlak

Z Karlovy Vary dolní nádraží
do Horní Slavkov-Kounice

Karlovy Vary (8:05) > Krásný Jez (8:30-8:39)
> Horní Slavkov-Kounice (8:54) – přímý spoj
Karlovy Vary (8:55) > Krásný Jez (9:18-9:25)
9:40 Os 27170
> Horní Slavkov-Kounice (9:40)
Karlovy Vary (10:54) > Krásný Jez (11:17-11:40)
11:55 Os 27172
> Horní Slavkov-Kounice (11:55)
Karlovy Vary (14:57) > Krásný Jez (15:20-15:26)
15:41 Os 21174
> Horní Slavkov-Kounice (15:41)
Karlovy Vary (16:54) > Krásný Jez (17:19-17:36)
17:51 Os 27176
> Horní Slavkov-Kounice (17:51)
Upozorňujeme cestující, že mimo výše uvedených přímých spojů je
nutné kupovat jízdenku pouze: Kounice - Krásný Jez, Krásný Jez
- Kounice, protože při přestupu není jízdenka uznávána jiným dopravcem.
Jízdenka pro spoj: Krásný Jez - Karlovy Vary, Karlovy Vary - Krásný
Jez se kupuje u dopravce obsluhujícím trať ML-KV.
8:54
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Os

27166/7

Dlouho připravované úpravy související s modernizací naší školy konečně dostaly zelenou. Díky projektu „Bezbariérové úpravy“ realizovaného Městem Horní Slavkov pokračujeme další etapou změn, ke
které jsme přidali i nutné úpravy hrazené z prostředků školy.
V rámci bezbariérovosti objektu budou ve škole instalovány nájezdové rampy a plošina ze zimní zahrady do atria, malé zázemí pro
uskladnění pomůcek a sprchy, které jistě udělají radost všem sportovcům.
Modernizací prochází i kompletní sociální zařízení pro žáky 2. stupně. Dále šatny 1. stupně, ve kterých budou uzamykatelné skříňky
poskytující zázemí pro každého žáka první až páté třídy.
Naši žáci se mohou těšit i na novou učebnu pro výuku informatiky
a dalších předmětů s využitím počítačů. Ve třídě bude celkem 25
míst s PC stanicí, z toho 1 bezbariérové, interaktivní tabule a barevný nábytek doplňující moderní design učebny. Žákovské počítače
budou propojeny s učitelským tak, aby vyučující viděl nejen to, co
žák právě dělá, ale mohl mu do práce vstoupit a poradit nebo s ním
řešit vhodný postup pro plnění úkolu.
Vylepšení se dotkne i školního pozemku osazením 5 nových stromků a umístěním „domku“ pro uskladnění náčiní pro práci na zahradě.
Velkým překvapením pro všechny děti i dospělé bude změna dispozice schodiště a prostoru před školou, které bude nově obsahovat
i relaxační a herní prvky.
Práce je opravdu hodně, proto jsme začali co nejdříve, jak to bylo
možné, tj. po schválení všech projektových plánů a dotací. Dobu,
kdy byla škola pro žáky uzavřena, jsme využili zejména pro bourací
a hlučné práce.
Bohužel, plánování postupu prací musíme stále upřesňovat, abychom plnili i měnící se podmínky pro návrat žáků do škol, včetně
vyhrazení prostoru pro testování.
Kdo zná prostředí naší školy, jistě si uvědomuje, že stavební úpravy
se dotkly všech částí školy. Vše je zajištěné tak, aby to žáky, kteří se
postupně vrací do školy, ovlivnilo co nejméně. Přesto nemůžeme
slíbit, že se jich některé změny nedotknou. Už proto, že rozsah prací
je velký a svojí podmíněností naplňováním projektů, ze kterých jsou
náklady hrazeny, nelze harmonogram měnit. Období prázdnin by
nám nikdy k takovým úpravám nestačilo.
Věříme, že i přes dočasné snížení komfortu ve škole, které se dotkne
žáků 2. stupně (nutnost využití toalet v jiných částech budovy), otevřeme v září školu s moderním zázemím a příjemnou atmosférou.
Už se těšíme, až se nám všichni žáci vrátí zpět do lavic. Škola bez
dětského smíchu není to pravé. Přesto, že se aktuální rachot sbíječek vyrovná tomu přestávkovému, rádi ho vyměníme za naše děti
a „živou“ práci s nimi. Stejně jako oni nebo jejich rodiče, i my rádi
zavřeme počítače a on-line výuku nahradíme osobním kontaktem.
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy

MŠ DUHOVÁ KULIČKA:
Březen v naší mateřské škole

MŠ U SLUNÍČKA:
Zápis dětí do MŠ

Od 1. března 2020 byla mateřská škola dle vládního nařízení
uzavřena. Protože i výuka dětí
předškolního věku je povinná,
zahájili jsme distanční výuku pro
naše žáčky.
Do výuky se zapojily i mladší
děti. Protože jsou doma a nemohou do kolektivu, nemohou
být v kontaktu ani se svými vrstevníky, ani s pedagogy, připravili jsme aktivity i pro tyto děti.
Jelikož je zrovna březen měsíc
knihy a začínajícího jara týkají se
většinou pohádek, knih a jarních
květin!
Předškolní děti dostaly úkoly odMilí rodiče,
povídající jejich věku. Snažili jsme se, aby v aktivitách byly zahrnuty
v souvislosti s Opatřením k zápisům do MŠ bude zápis do
všechny složky výuky. To znamená, že děti plnily úkoly v oblasti roMŠ U Sluníčka probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupzumové, výtvarné, pracovní, hudební i pohybové.
ců.
Aby se jim doma dobře pracovalo dostal od nás každý balíček s pomůckami, které pomohou plnit úkoly z domova. Na děti také čekala
TERMÍN ZÁPISU: 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021
odměna za dobře odvedenou práci!
To jak děti doma pracovaly a jak si s úkoly poradily jsme měli možJAK NA TO?
nost vidět v třídních skupinách na Facebookových stránkách. Rodiče zde zveřejňovali fotografie i Milí
videa,rodiče,
která dokumentovala nejen to
1.
jak děti plnily úkoly, ale například to jak děti doma pomáhají, pěkné
VYTISKNOUT POTŘEBNÉ TISKOPISY
v souvislosti
s Opatřením
k zápisům
MŠ bude
zápis do VMŠ
byly i fotografie ze zajímavých procházek,
co vše
venku viděly apod.
NEBO do
JE OSOBNĚ
VYZVEDNOUT
MŠU Sluníčka probíhat bez přít
Úkoly, které byly provedeny v papírové
podobě,
děti
s
rodiči
odevzdáTISKOPISY
VOLNĚ
K
DISPOZICI
U
VCHODU
MŠ
zástupců.
Tiskopisy k vytisknutí na www.msdlouha.estranky.cz nebo
vali zpět do mateřské školy, kde si vyzvedávali práci na další týden.
na webových stránkách města www.hornislavkov.cz
Přestože výuka nemohla probíhat společně a ve třídách, byli jsme
spolu! Nic nenahradí osobní kontakt, ale jsme velmi rádi, že spojení
ZÁPISU:
2.5.
2021 – 2.
30.5. 2021
přes sociální sítě fungovalo, dětiTERMÍN
i rodiče s námi
perfektně
spolupraVYPLNĚNÉ DORUČIT MATEŘSKÉ ŠKOLE
covali a byli každý den v kontaktu. Nevytratil se pocit sounáležitosti.
JEDNOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH VARIANT:
Byli jsme stále spolu. Jedna škola, jedna velká rodina.
2
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
JAK NA TO?
skolkadlouha@hornislavkov.cz
Kolektiv pedagogů
na adresu:
MŠ HORNÍ
SLAVKOV, DLOUHÁ
620/1, PŘÍ- V MŠ
 1. VYTISKNOUT POTŘEBNÉ• poštou
TISKOPISY
NEBO
JE OSOBNĚ
VYZVEDNOUT
SPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Dlouhá 620/1, 357 31 Horní Slavkov
TISKOPISY VOLNĚ K DISPOZICI
VCHODU
MŠ od 16:30 – 17:00 hodin
• osobněU- každé
úterý a čtvrtek
• do datové schránky školy - dzfm5i

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ U SLUNÍČKA

Tiskopisy k vytisknutí na www.msdlouha.estranky.cz nebo
3. města www.hornislavkov.cz
na webových stránkách

 2. VYPLNĚNÉ DORUČIT

K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ PŘIPOJIT:
• POTVRZENÍ OD PEDIATRA
• NEBO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ A KOPII
MATEŘSKÉ
ŠKOLE
JEDNOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH VARIAN
OČKOVACÍHO
PRŮKAZU

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - skolkadlouha@hornislavkov
REGISTRAČNÍ
• poštou na adresu: MŠ H
ORNÍ SLAČÍSLO
VKOV- PO
, DDORUČENÍ
LOUHÁ ŽÁDOSTI
620/1, OBDRŽÍTE
PŘÍSPĚVSMS
KOVZPRÁÁ ORGAN
VOU (NA TELEFONNÍ ČÍSLO, KTERÉ JE UVEDENO NA ŽÁDOSTI).
DlouPod
hátímto
620/číslem
1, 35najdete
7 31 informace
Horní Sloapřijetí
vkovvašeho dítěte do MŠ.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webo• osobně - každé úterý avých
čtvrstránkách
tek od 16:30
– 17:00
MŠ, u vchodu
do MŠhodin
a na webových stránkách
města.
• do datové schránky školy - dzfm5i
Informace o přijetí dětí a jakékoli dotazy vám rády

 3. K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ PŘIPOJIT:
zodpovíme na telefonním čísle 724 726 637.
- POTVRZENÍ OD PEDIATRA
Na Vaše děti
se těší kvalifikované
paní učitelky.
- NEBO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O ŘÁDNÉM
OČKOVÁNÍ
A KOPII OČKOVACÍH
Za všechny pracovnice ředitelka školy: Mgr. Iveta Svobodová
-----------------------------------------------------------------------------------------Školství

REGISTRAČNÍ ČÍSLO - PO DORUČENÍ ŽÁDOSTI OBDRŽÍTE SMS ZPRÁVOU (NA TELEFO
7 dí
JE UVEDENO NA ŽÁDOSTI). Pod tímto číslem najdete informace o přijetí vašeho

Příměstské tábory v DDM a ŠD
Připravili jsme letní příměstské tábory
zaměřené na vzdělávání formou hry pro
všechny děti. Díky firmě LajsiNET může
být Slavkovský lovec Pamapalini zdarma a Horní Slavkov v dávných dobách se
slevou. Budeme se těšit na Vaše děti, neváhejte je přihlásit, na našich stránkách
najdete formulář a další informace.
Přihlašování:
http://www.ddmhornislavkov.cz
ddmhslavkov@volny.cz
775 987 100

Tanec je mou vášní – s přespáváním
19. – 23. 7. 2021 8:00 – 16:00
Cena 1996 Kč (včetně celodenní stravy)
Taneční soustředění v rytmu Pomády
a Rebelů, s přespáváním ve stanech na
zahradě Domečku ....V rámci soustředění
procvičíme taneční kroky, rytmiku hudby,
naučíme se nové choreografie a využijeme více druhů tanečních stylů. Vyrobíme
si vlastní taneční kostým - triko (tílko) a tylovou sukni, které nám zůstanou na památku :-)
Těší se na vás Maci a Peťula

na COKOLIV se ti otevře celý náš společný
týden. Naučíš se hry, které hráli tvoji rodiče, když byli malí. Rybičky, Krvavý koleno,
Školku, Zeměkouli…Uslyšíš hudbu, kterou
poslouchali, a poznáš svět, jaký byl v jejich
dětství. Neboj se, jen na týden.
Vedoucí Kristina a Míla

příměstský tábor s jedním přespáním ve stanu

Všeználkovo putování
5. - 9. 7. 2021 8.00 - 16.00
Cena: 1080 Kč (včetně celodenní stravy)
S naším Všeználkem odkryjeme krásy blízkého i vzdáleného okolí. Podíváme se, jak
pracují naše záchranné sbory, a uvaříme si
společný obídek. Užijeme si spoustu her
a zábavy. Všeználek se s námi rozloučí
táborovou písní, pozdravem a odměnou.
Těšíme se na Vás Lucka s Martinou P.

VŠEZNÁLKOVO PUTOVÁNÍ
příměstský tábor

5. - 9. 7. 2021

od 8.00 do 16.00 hodin

Těšíme se na Vás Lucka s Martinou P.

Sportovec tělem i duší
12. - 16. 7. 2021 8:00 - 16:00
Cena 1440 Kč (včetně celodenní stravy)
Rád sportuješ a zdoláváš výzvy a zdravý
pohyb je tvým denním chlebem? V tom případě je tento tábor určen právě pro tebe.
Po náročném roce plném sezení u počítačových strojů v kyber prostoru se budeme
věnovat hlavně sami sobě a svému tělu.
A neboj, i čas na regeneraci se najde :-)
Těší se na vás Maci a Tom :-)

ŗúưƈŗƩǃƈÞŎĆýŎǉžŗƏžǓŹĆǁĉŎǉƩŷưƈŌǔŅćƈƾ

©ĆŷŌįǏϠενϦλϦ϶ζηϦλϦζδζε
ÙÞýįŎßŌǂενϦλϦƩμϠδδ
dŗŎýįŌǂζηϦλϦƩεκϠδδ

Putování s mořskými vlky
26. – 30. 7. 2021 8:00 – 16:00
Cena 1440 Kč (včetně celodenní stravy)
Tábor se ponese v duchu mořských vlků,
procestujeme společně oceány, poznáme
exotické krajiny, vyrobíme si vlastní plavidlo, vlajky, trika a pirátské šátky. Určitě
bude součástí i celodenní výlet s koupáním, naučíme se orientaci v prostoru,
v mapě, budeme pracovat s morseovkou
a naučíme se vázat uzly :-) Prostě vše, co
musí umět starý mořský vlk :-) Ze čtvrtka
na pátek proběhne závěrečné přespávání
na zahradě Domečku ve stanech, s noční hrou, opékáním buřtů a letním kinem.
K dispozici budou dva stany - jeden bude
pro chlapce a druhý pro dívky. Stany mají
kapacitu 8 dětí. Těší se na vás Maci a Tom
:-)

Vedoucí:

Kristina

Strážci GRIŠAVERZA – Výtvarně dramatický tábor
9. – 13. 8. 2021 8:00 – 16:00
Cena 1200 Kč (včetně celodenní stravy)
Vydejte se do krajiny kouzel, kde vládne
nespoutaná magie. Protéká tudy neposlušná řeka a minout vás může poslušná
bouře. Vstupte do měst, ve kterých straší,
a do lesů, ze kterých nevede cesta ven.
Ponořte se do příběhů o mluvících zvířatech a oživlých předmětech. V legendách
je totiž možné úplně všechno. Za každým
rohem číhá...
Ale existuje tajné společenstvo - které
spojuje dohromady zvláštní lidi, kteří jsou
jinde na obtíž a jejich mimořádné schopnosti jsou trnem v oku nepoctivým a zlým
mocnostem. Říkají si Strážci Grišaverza...
Chceš s námi spojit své síly? Tak neváhej
a přijď - za svou odvahu a schopnosti budeš pasován za tajemné noci. Vše, co si
vyrobíte, si vezmete s sebou na své další
magické a nevyzpytatelné cesty života.
Vaši Māsțar Misa a Māsțar Paya (delegátka Consilium Emanationis GrishaVersum)

STRÁŽCI

���������� ����� � ������ ��������� �� �������

������ ����� �� 8:00 - 16:00
Termín: 12. 7. - 16. 7. 2021

Provoz denně od 8:00 do 16:00

od 8.00 - 16.00

©ĉƀǉžǂŎƾƩßǒnÞûǈϡǂƊƏŅƾƾ©ŗǎϦϦϦ

������: 26. 7. - 30. 7. 2021

Příměstský tábor s jedním přespáním ve stanech

2. 8. - 6. 8. 2021

���� �� �� ��� ���� � ���...

GRIŠAVERZA
Příměstský VÝTVARNĚ-DRAMATICKÝ TÁBOR

9. - 13. 8. 2021
od 8.00 - 16.00
Těší Míša

Těší se na vás maci a tom...

Retro-tábor
2. – 6. 8. 2021 8:00 – 16:00
Cena 1060 Kč (včetně celodenní stravy)
Při čekání ve frontě se dozvíš, co byl Tuzex
a jak získáš BONY, za které tě na konci týdne čeká odměna. Zapsáním do pořadníku
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Slavkovský lovec Pampalini
aneb Co nám během roku uteklo a musíme to chytit!
(doučování formou hry) Vedoucí: Míša

(spec. pedagog Mgr. Bc. M. Krügerová,
Ph.D.)
16. - 20. 8. 2021 8.00 - 16.00
tábor je zdarma včetně celodenní stravy
Společně se slavným lovcem Pampalinim
- nenahraditelným a spolehlivým - budeme dopoledne i odpoledne honit zlobivá

SLAVKOVSKÝ
LOVEC

16. - 20. 8.
2021

od 8.00
PAMPALINI do16.00
aneb

Co nám během roku
uteklo a musíme to
chytit!

Těší se Míša!

písmenka a nespoutaná čísla - násobilka
a vyjmenovaná slova se nám jako zebry, lvi, žirafy, ale dokonce i mravenečník
rozběhla. Pokusíme se je za 4 hodiny zábavného procvičování a her s Pampalinim
zase dohonit.
Ve zbylém čase HRY... venku, vevnitř, nahoře i dole a prostě všude okolo :-)
Vyhrnout rukávy a s chutí do toho, půl práce hotovo.
Vaše Pampamiša
Horní Slavkov v dávných dobách
16. - 20. 8. 2021 8:00 - 16:00
Cena 480 Kč (včetně celodenní stravy)
Jsi zvídavý táborník a láká tě dozvědět
se něco nového o historii našeho města?
Chceš být ten, co zná zajímavosti o místě,
kde vyrůstá? Potom je právě pro tebe určen tento tábor.

Městské kulturní středisko
Horní Slavkov informuje:
Knihy si můžete již vybrat sami na místě
S postupným rozvolňováním mimořádných opatření v souvislosti
s Covid-19 se zpřístupňují prostory Městského kulturního střediska
Horní Slavkov. Prvním prostorem, který je možné osobně navštívit, je
knihovna. Pro provoz knihovny a jeho návštěvy platí omezení a pravidla, která se postupně mění. Aktuální informace o nich najdete na
www.mkshs.cz nebo získáte na tel. 773 688 368. Stále můžete využívat možnosti si nechat knihy připravit a pouze si je vyzvednout.

Termín: 16.

8.- 20. 8.

2021

Provoz denně od 8:00 do 16:00

Těší se na tebe Aki a Ewička...

Společně se podíváme na historii města
a projdeme se po okolí. Navštívíme slavkovské a krásenské muzeum a vyrazíme
na výlet na zámek.
Těší se na tebe Aki a Ewička...

Slavkov art
Věříme, že v květnu se už se konečně vyčasí, a proto jsme pro Vás
připravili procházku po městě, kterou doplní obrazy, vytvořené lidmi žijícími nebo pocházejícími z Horního Slavkova. Udělejte si čas,
projděte se a podívejte se, co umí a jak tvoří Vaši přátelé, známí,
sousedé, ale i neznámí… prostě duchem slavkováci. Obrazy hledejte
v oknech, výlohách, ale i na plotech. Kde všechny obrazy najít se
dozvíte z plakátovacích ploch, na stránkách www.mkshs.cz a facebooku mkshs.cz, kde začátkem května bude zveřejněna mapa.

Četlo se o ženách a bude i o mužích
Další z čtecích projektů knihovny měl připomenout významné ženy.
Podle reakcí našich posluchačů na sociálních sítích určitě pobavil
a věříme, že v dobrém inspiroval. Děkujeme všem účastnicím za jejich nadšení a spolupráci! Zároveň zveme všechny k poslechu květnového čtení tentokrát o významných mužích.
A pamatujte: „Každý velký sen musí nejprve někdo snít. A je důležité
vědět, že hluboko v sobě máme dost síly, trpělivosti i touhy vztáhnout ruku po hvězdách a změnit svět.“ (Harriet Tubmannová)

Školství
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Jednotka hasičů Horní Slavkov
O zajištění požární ochrany se ve městě stará především Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov. Ta je zřízena Městem
Horní Slavkov jako její organizační část. Úkolem místních hasičů je
kompletní zajištění bezpečnosti obyvatel města z hlediska požární
ochrany. Plní úkoly vyplívající ze zákona, tedy likvidace požárů a dalších mimořádných událostí, které ohrožují život, zdraví osob či zvířat
a také ohrožující majetek nebo například životní prostředí. Zároveň
plní úkoly vyplívající z aktuální bezpečností situace, které vyžadují
neodkladnou reakci. Spektrum zásahové činnosti je opravdu široké
a hasiči se tak v rámci svých výjezdů setkávají stále s novými úkoly
a činnostmi.

Slavkovští hasiči dlouhodobě patří mezi nejvíce využívané jednotky
v kraji. V období posledních šesti let zasahovali u 716 událostí, to je
v průměru 120 výjezdů ročně, tedy 2 až 3 výjezdy každý týden. Poměrně ustálený je i poměr jednotlivých typů událostí, kdy nejčastějším typem zásahu je technická pomoc. Likvidace požárů tvoří dlouhodobě pětinu všech výjezdů.
Výjezdy v letech 2015 – 2020:
Požáry

145

Dopravní nehody

57

Únik nebezpečných látek

55

Záchrana osob a zvířat

29

Technická pomoc

417

Planý poplach

13

CELKEM

Požární ochranu v České republice zajišťuje primárně Hasičský záchranný sbor České republiky, zřizovaný Ministerstvem vnitra. Podle spočítaného požárního nebezpečí pak každá obec zřizuje vlastní
jednotku hasičů. Tyto takzvané dobrovolné jednotky jsou rozděleny
do tří kategorií a to právě podle zmiňovaného požárního nebezpečí. Tento výpočet je ovlivněn počtem obyvatel, strukturou průmyslu, množstvím památek či zařízeních a objektech se speciálním
režimem, vzdáleností nejbližší stanice profesionálních hasičů, tedy
všechny aspekty, které mohou způsobit mimořádnou událost jakéhokoliv charakteru. S ohledem na všechna tato nebezpečí zřizuje
Město Horní Slavkov jednotku hasičů v té nejvyšší kategorii, označené JPOII. Oproti těm ostatním kategoriím jsou na členy jednotky
kladeny větší nároky, co se týká jejich znalostí a dovedností, zároveň
pro zřizovatele to znamená vyšší nároky na techniku a vybavení.
Dalším velkým rozdílem je povinnost rychlejší reakce, zatímco ostatní kategorie mají od vyhlášení poplachu povinnost vyjet na místo
zásahu do 10 minut, kategorie JPOII, kam spadá i jednotka Horní
Slavkov, má tento limit ze zákona zkrácený na 5 minut. V Karlovarském kraji je zřízených 80 jednotek dobrovolných hasičů, z toho jen
11 v nejvyšší kategorii JPOII, vč. jednotky z Horního Slavkova.

716

Mezi technickou pomoc patří odstraňování spadlých stromů,
transporty pacientů, otevírání uzavřených prostorů, odstraňování
překážek či nebezpečných stavů, čerpání vody, měření koncentrací, likvidace obtížného hmyzu či další spolupráce se složkami IZS.
V období 2015 až 2020 se během uváděných sedmi stovek událostí řešených slavkovskými hasiči zranilo 21 osob, zemřelo 26
osob a celkem 117 osob hasiči zachránili. Také se zranili dva hasiči, naštěstí vždy jen lehce. V tomto období hasiči ve Slavkově evidují celkovou škodu způsobenou požáry 18 872 000 Kč.
Kromě zajištění úkolů požární ochrany obyvatel města Horní Slavkov jsou slavkovští hasiči využívání i při pomoci v okolních městech a obcích. Rozsah jejich činnosti je možné vidět na přiložené
mapě.
Technika
Pro zvládnutí všech úkolů je nutné mít k dispozici odpovídající prostředky pro tuto činnost. Základem je hasičská technika. V průběhu posledních let se podařilo díky vstřícnosti Města Horní Slavkov
a s využitím dotačních programů Karlovarského kraje, Ministerstva
vnitra i Evropské unie vybavit jednotku Horní Slavkov technikou na
úrovni profesionálních hasičů. K takzvané prvovýjezdové automobilové cisterně přibyla další cisterna, tentokrát velkoobjemová, dále
nový dopravní automobil a také terénní čtyřkolka. K tomu disponují
slavkovští hasiči velitelským osobním automobilem či člunem pro
záchranu z vody.
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Vybavení
Zásahová vozidla jsou doslova v každém místě zaplněna zásahovou výbavou. Pro opravdu velké spektrum činností potřebují hasiči
opravdu velké množství nejrůznějšího vybavení. Pro lepší představu,
ve vyhlášce stanovující minimální vybavení hasičského zásahového vozidla je seznam 102 položek, od hadic přes nářadí až po záchranné pomůcky. I zde se jednotce daří obnovovat vybavení na té
nejvyšší úrovni. Například v loňském roce se podařilo zakoupit zcela
novou sadu hydraulických vyprošťovacích nástrojů. Jednotka získala nejmodernější nástroje výrobce Lukas řady eDraulic. Jedná se
o hydraulické nástroje, které místo motorové jednotky využívají pro
pohon akumulátor. Tato sada, kterou tvoří hydraulické nůžky, rozpínací nástroj a teleskopický válec, je doplněna o ruční střihač automobilových pedálů, stabilizační klíny, vyprošťovací řetězy a náhradní
akumulátory. Celková cena byla 600 tisíc korun a 80 procent pořizovací ceny bylo pokryto z krajské dotace. Hydraulické vyprošťovací
nástroje se používají při dopravních nehodách, kdy je potřeba z havarovaných vozidel vyprostit zaklíněné osoby, jako byla například
u dopravní nehody dvou osobních aut na silnici směrem na Kfely
v prosinci 2020 nebo vážná dopravní nehoda na konce dubna na silnici u slavkovské porcelánky.

Speciální vybavení
Od začátku roku 2020 se slavkovští hasiči zapojili do řady úkoly spojených s epidemiologickou situací, tedy v souvislosti s onemocněním COVID-19. Pro potřebu plošné či objektové dezinfekci bylo nutné
dovybavit jednotku i naprosto speciálním vybavením, určeným právě
pro dezinfekce škol, školek, úřadů či dalších vybraných prostorů. Byl
tak pořízen přístroj Swingfog, tepelný generátor dezinfekce, a k tomu
odpovídající ochranné pomůcky. Tento přístroj zvládne dezinfikovat
velké prostory v krátkém čase, kdy použitá dezinfekce nezanechává
žádné nežádoucí stopy po použití. Stejné přístroje používají i profesionální jednotky hasičů například pro dezinfekce nemocnic.

Školství

Personální oblast, aneb HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Technika a vybavení jsou samozřejmě důležité, to klíčové jsou ale samotní členové jednotky. Minimální početní stav jednotky daný legislativou je 12. Tento početní stav jednotka plní. Pro zajištění akceschopnosti, tedy plnění všech úkolů výjezdové činnosti, údržby či školení, je
tento minimální početní stav velmi hraniční. Slavkovští hasiči proto
hledají další kolegy, kteří by rozšířili početní stav jednotky. Horní hranice početního stavu není dána.
Základní požadavky pro členství v jednotce jsou plnoletost a dobrý
zdravotní stav. Každý žadatel o členství absolvuje vstupní lékařskou
prohlídku a poté každé dva roky opakující se preventivní zdravotní
prohlídku.
Všichni členové jednotky mají se zřizovatelem, tedy Městem Horní
Slavkov, uzavřenou dohodu o provedení činnosti, jsou tak zaměstnanci města. Dohoda zajišťuje pracovněprávní vztah a rovněž vztah
odpovědnosti k případnému zranění či vzniku škody. Zároveň z dohody mají všichni členové jednotky za svojí činnost finanční odměnu.
Jednotka hasičů zajišťuje akceschopnost 24 hodin denně, 365 dní
v roce. Pro zajištění akceschopnosti jsou stanovené pohotovosti členů jednotky. Každý den jsou v pohotovosti minimálně čtyři členové
jednotky připraveni pro okamžitý výjezd. Tuto pohotovost vykonávají
členové jednotky v místě svého bydliště. V praxi to znamená, že člen
jednotky zařazený do pohotovosti se musí po vyhlášení poplachu
nejpozději do pěti minut dostavit do hasičské zbrojnice, převléci se
do zásahového obleku a v zásahovém vozidle vyjet k zásahu. Pro
splnění limitu 5 minut na výjezd je tak zřejmé, že člen jednotky v době
své nařízené pohotovosti prakticky nemůže opustit katastr města
do vzdálenosti, kdy je schopen se v těchto pěti minutách bezpečně
dostavit na výjezd. Právě systém pohotovostí je důležitou součástí
fungování jednotky a zároveň je pro členy jednotky velmi časově náročný. Rozdělení do pohotovostí je vždy dle individuálních možností
každého člena na daný měsíc, nicméně se pohybuje v průměrném
rozmezí 150 až 300 hodin. Finanční odměna pro členy jednotky je za
vykonané pohotovosti a za čas během samotné zásahové činnosti.
Odměna za pohotovost je v průměru 20 Kč za hodinu, u výjezdu je
to pak 90 Kč za hodinu. Nejedná se tak o plnohodnotnou mzdu, ale
o kompenzaci času stráveného činností pro potřeby jednotky.
Každý člen jednotky před zařazením do pohotovostí a do výjezdové
činnosti musí absolvovat povinnou odbornou přípravu, tedy školení
základních činností a dovedností, musí se seznámit s vybavením
jednotky a jeho používáním a rovněž získat několik specifických odborností, například používání dýchacích přístrojů. Školení je pak pravidelně opakováno.
Jak přesně funguje jednotka, co vše je nutné umět, zvládat, na co
všechno se připravit a jaká je skutečná časová náročnost, je vždy
nejlepší vysvětlit a ukázat osobně. Zájemce o činnost v jednotce tak
může kdykoliv navštívit stanici hasičů v ulici Hasičská, pokud by zde
nebyl nikdo přítomný, je možné zkontaktovat se s jednotkou například na telefonním čísle 728 404 708.
Ing. Martin Kasal
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ZUŠ: Koncert „Hrajeme ve výloze“ se povedl
Březen 2021 se zapsal do historie ZUŠ něčím zcela výjimečným. Jak
bylo napsáno na facebookové stránce celorepublikového festivalu
ZUŠ OPEN - výjimečná doba vyžaduje výjimečné nápady a odvahu
hledat pro ně cestu. Tu naše škola společně s městským úřadem evidentně našla a pro možnost sdílení živé hudby v čase pandemie se
koncertním sálem stal prostor za prosklenou výlohou úřadu.
Popravdě řečeno, pro žáky i pedagogy to musel být zvláštní pocit, hrát
ve výloze. I tak to ale zvládli skvěle a hlavně po dlouhé době měli příležitost si zahrát nebo zazpívat. Nejen sobě, ale i publiku venku za
výlohou.
Děkuji všem, kteří se za mimořádných podmínek tohoto koncertu
účastnili, zároveň velké poděkování patří zřizovateli školy za poskytnutí prostor v přízemí budovy Městského úřadu Horní Slavkov.

Další z realizovaných akcí byl koncert „Ke dni učitelů“, který byl jakousi
formou poděkování všem pedagogům za jejich práci v době pandemie koronaviru. Koncert byl streamován přes facebookové stránky
ZUŠ a Západ.cz, sledovanost přesáhla 5 tisíc diváků. Velmi pěkná
byla i reportáž na Západ.cz týkající se online koncertů, která koncerty
z Horního Slavkova označila za velmi kvalitní a sledované.
Jaký bude provoz ZUŠ v květnu a červnu ? Momentálně je již povolena výuka v individuálním hudebním oboru, v kolektivních oborech probíhají individuální konzultace po domluvě s pedagogy. Věříme, že budeme moct uspořádat alespoň akce menšího rozsahu pro veřejnost
– třídní přehrávky, festival ZUŠ open, absolventský koncert, koncert
pod okny pečovatelských domů. V průběhu května uveřejníme také
program Noci kostelů 2021, která se v loňském roce setkala s mimořádným ohlasem veřejnosti. V letošním roce se vzhledem k začínající
rekonstrukci kostela sv. Jiří uskuteční v kostele sv. Anny a v evangelickém kostelíku. Pokud nebude možná účast veřejnosti, koncerty se
uskuteční online.
Blíží se také přijímací řízení do ZUŠ na školní rok 2021/2022 – v případě Vašeho zájmu můžete již teď vyplnit přihlášku ke studiu na www.
izus.cz. O termínu přijímacího řízení budete včas informováni (uskuteční se v červnu 2021).
Aktuální informace o všech aktivitách ZUŠ Horní Slavkov najdete na
www.zushslavkov.cz.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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ZUŠ

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 
úterý, čtvrtek 

8.00 – 17.00
8.00 – 15.00

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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SLEVA 40 % na majetkové pojištění MŮJ MAJETEK

SLEVA 40 % na majetkové pojištění MŮJ MAJETEK

Nabízíme trvalou 40% slevu na majetkové pojištění pro krytí rizik:
Stavba, domácnost, movité věci, jiná stavba, rekreační domácnost, odpovědnost z občanského života.

Nabízíme trvalou 40% slevu na majetkové pojištění pro krytí rizik:
Stavba, domácnost, movité věci, jiná stavba, rekreační domácnost, odpovědnost z občanského života.

SLEVA 30 % na havarijní pojištění a povinné ručení

SLEVA 30 % na havarijní pojištění a povinné ručení

Nabízíme základní slevu ve výši 30 % na všechny produkty v rámci pojištění osobních motorových
vozidel: havarijního pojištění i povinného ručení.

Nabízíme základní slevu ve výši 30 % na všechny produkty v rámci pojištění osobních motorových
vozidel: havarijního pojištění i povinného ručení.

SLEVA až 20 % na životní pojištění MŮJ ŽIVOT

SLEVA až 20 % na životní pojištění MŮJ ŽIVOT

Nabízíme unikátní životní pojištění určené pro všechny členy rodiny s exkluzivní slevou až 20 %

Při uzavření standardní smlouvy Můj majetek na dům a domácnost s pojistným 7 500 Kč získáte slevu
3 000 Kč, kterou můžete využít na pojištění dalšího majetku, nebo pojištění členů rodiny v rámci životního
pojištění. Případně můžete ušetřené peníze využít na investování do podílových fondů, nebo jako splátku
hypotečního úvěru. Všechny tyto možnosti můžete konzultovat s našimi poradci.

Nabízíme unikátní životní pojištění určené pro všechny členy rodiny s exkluzivní slevou až 20 %
Slevy mohou čerpat zaměstnanci a policisté ve služebním poměru s Policií ČR i jejich rodinní příslušníci.
Při uzavření standardní smlouvy Můj majetek na dům a domácnost s pojistným 7 500 Kč získáte slevu
3 000 Kč, kterou můžete využít na pojištění dalšího majetku, nebo pojištění členů rodiny v rámci životního
pojištění. Případně můžete ušetřené peníze využít na investování do podílových fondů, nebo jako splátku
hypotečního úvěru. Všechny tyto možnosti můžete konzultovat s našimi poradci.

JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ:
Generali Česká pojišťovna
obchodní místo Horní Slavkov, Městský úřad - 3. patro
kontakt : Jiřina Parkmannová 774 190 469, Vít Zapletal 774 811 527

JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ:
Generali Česká pojišťovna
obchodní místo Horní Slavkov, Městský úřad - 3. patro
kontakt : Jiřina Parkmannová 774 190 469, Vít Zapletal 774 811 527

Nabídka je platná do 31. 12. 2021. Vzhledem k situaci nabízíme i možnost virtuální schůzky. Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.

Nabídka je platná do 31. 12. 2021. Vzhledem k situaci nabízíme i možnost virtuální schůzky. Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.

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

