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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas je neúprosný, ocitli jsme se na
prahu nového roku. Každý toto období vnímá odlišně, někdo nostalgicky,
někdo euforicky, někdo s očekáváním
a jiný zase s předsevzetím. Jedno je však
vždy společné - nastává nové, další období našeho života,
našeho města, naší republiky.
Máme za sebou rok, a doufejme, že již naposledy, rok netradiční. Proč netradiční asi není potřeba blíže uvádět, vždyť
i teď mění naše zažité představy trávení nejen volného času
– času kulturních akcí, setkávání. I když je epidemická situace v našem městě oproti začátku roku výrazně příznivější, přesto nebude možné uspořádat pro vás tradiční setkání u ohňostroje na náměstí. Měli jsme pro vás připravenou
epidemicky bezpečnou variantu ohňostroje. Bohužel zase
nebude. Personál dodavatele byl postižen epidemií a není
schopen jeho provedení pro nás zajistit.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se jakkoliv pozitivně podílejí na fungování města, rozvoji různorodých aktivit
ať kulturních, sportovních či společenských. Podnikatelům,
zástupcům spolků a všem dalším, kteří svůj volný čas věnují i druhým. Děkuji zastupitelům a zaměstnancům města za
odvedenou práci. Bez vás všech by Horní Slavkov nebyl fungujícím městem. Velmi si vážím každého, kdo i jen malou pomocí, radou, ale i připomínkou dokáže přispět nebo pomoci
k tomu, aby se nám zde žilo stále lépe.
Nový rok je rokem nadějí, realizací plánů, předsevzetí a také
příležitostí. Věřím, že bude rokem, kdy se bude naše země
i naše krásné město dále úspěšně rozvíjet. A že nám ten
nový rok přinese i složité situace, životní zkoušky i nemilá
překvapení? Bohužel i to k životu patří. Přeji nám všem, aby
takových situací bylo co nejméně, aby se nám podařilo vše,
nač sáhneme nebo ještě lépe, nač si vzpomeneme.
Každému z vás pak přeji, aby každý den nového roku byl
dnem úspěšným, veselým a ať máte plno důvodů zářit štěstím po celý rok. Nebojte se pochválit za úspěchy a při cestě
životem, ať se Vám daří dojít tam, kam si přejete.
Váš starosta Alexandr Terek

Vánoční stromek Naděje
Město Horní Slavkov se opět stalo partnerem této charitativní akce, kterou pořádalo Interní oddělení nemocnice Sokolov
pro Dětské domovy Cheb, Horní Slavkov, AŠ, Mariánské Lázně
a Planá u Mariánských Lázní.
Ve vstupu městského úřadu byl vedle recepce umístěn stromek s vánočními přáníčky dětí z dětských domovů. Kdo chtěl
rozzářit vánoce dětem, mohl si od 1. prosince vyzvednout přáníčko. Splněná přání se do 17. prosince nosila zpět na recepci
i s původním přáníčkem, aby ježíšek dohledal, komu dárek patří. Na stromku bylo celkem 20 přání a z toho se jich 16 splnilo.
Městský úřad Horní Slavkov

Blahopřejeme

Z jednání zastupitelstva a rady města
 Zastupitelstvo města neschválilo žádost spol. ČEZ Energetické služby s.r.o. o mimořádné úpravě/zvýšení ceny tepla na
základě neočekávaného strmého nárůstu ceny zemního plynu
v druhé polovině roku 2021 pro příští rok.
 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok
2022. Ten je tvořen příjmy ve výši 114,334 mil. Kč a výdaji
109,192 mil. Kč.

V měsíci listopad oslavila úžasné jubilejní 90. narozeniny
paní Marie Křížová. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál
starosta města a předsedkyně SPOZ.

Pozor! Blíží se zákaz používání
starých kotlů na tuhá paliva
Máte doma kotel v nejnižší emisní třídě a zatím neplánujete výměnu? Velmi brzy byste měli začít. V roce 2012 vyšel nový zákon
o ochraně ovzduší, který ukládá povinnost provozovat od roku 2022
pouze kotle splňující emisní třídu 3 a vyšší. To jsou většinou kotle vyrobené po roce 2000. Emisní třídu najdete většinou na štítku
u vašeho kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud tuto informaci nenaleznete, pravděpodobně limity kotel nesplňuje. Za porušení hrozí
pokuta až 50 000 Kč.
Zkuste kotlíkové dotace
Výměna kotle a všech prací kolem není levnou záležitostí, a ne
každý si to může dovolit. Existují však kotlíkové dotace. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci (předběžný zájem je potřeba vyslovit u Karlovarského kraje do
31. 12. 2021 - informovali jsme podrobněji v listopadovém zpravodaji). Vyměnit si kotel s dotací mají možnost i ostatní domácnosti.
Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního
programu Nová zelená úsporám. Podrobné informace naleznete
na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/.
Městský úřad Horní Slavkov

U nás ve městě

 Schválilo akční plán projektových záměrů na rok 2022 - 2027.
Akční plán přípravy a realizace projektových záměrů 2022
- 2027 představuje indikativní seznam akcí, které budou v letech 2022 - 2027 připravovány nebo realizovány. Na rok 2022
jsou zařazeny:
- Úpravy ordinace praktického lékaře Dlouhá 635, 0
- Revitalizace č. p. 318 (1. etapa - průzkumy, PD skutečný
stav) projektová příprava
- Obnova děkanství č. p. 178 - statické zajištění objektu realizace
- Veřejné osvětlení - výměna svítidel 1. etapa realizace
- Dokončení inženýrských sítí realizace v ul. Nad Výtopnou
- Revitalizace kostela sv. Jiří - etapa 1 realizace
- Snížení energetické náročnosti SZTE - rekonstrukce zdroje
projektová příprava
- Koncepce přípravy na stárnutí obyvatelstva realizace
- Bezbariérové úpravy č. p. 497 a 211 (etapa 1) realizace
- Chodník Tř. Osvoboditelů projektová příprava
- Inženýrské sítě zahrádky „Pod Krcálkem“ realizace
- Zasíťování vlastních pozemků Větrná projektová příprava
- Revitalizace brownfieldu - Areál výtopny (V část - malá verze)
projektová příprava
 Rada města schválila podání žádosti o dotaci ve výši
5.708.494,- Kč na rekonstrukci místní komunikace Horní Slavkov - Třídomí ve výši celkových předpokládaných nákladů
8.251.878,63 Kč vč. DPH.
Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města naleznete na
www.hornislavkov.cz.
Městský úřad Horní Slavkov

Bezplatné měření radonu
v bytech a domech pro občany
Nechte si změřit obsah radonu ve vašem domě či bytě.
Měření zajišťuje zdarma
Státní ústav radiační ochrany. Měření radonu pomocí
stopových detektorů lze provést u domů užívaných k bydlení. Probíhá v délce 2-12
měsíců (můžete si vybrat).
Měření si objednáte přes
kontaktní formulář www.radonovyprogram.cz/kontaktni-formular/. Maximální hodnota doporučená v legislativě pro byty je
300 Bq/m3. Je-li překročena, doporučuje se provést protiradonová opatření.
Podle informací serveru www.suro.cz bylo v Hormím Slavkově změřeno 44 objektů, z toho u 21 z nich bylo naměřeno více
než 400 Bq/m3 a u osmi byla koncentrace radonu vyšší než
1000 Bq/m3. Aritmetický průměr činí 659 Bq/m3.
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Stavební úpravy ul. Kostelní
Celá trasa komunikace v ul. Kostelní byla v 90. letech provedena
z betonové dlažby, která se nacházela ve stavu téměř za hranicí
sjízdnosti a nemohla tak řádně soužit svému účelu. Naplánovali jsme tedy souvislou stavební úpravu v provedení ze žulových
dlažeb, které patří do památkové zóny vč. veřejného osvětlení
v historizujícím stylu. Vzhledem ke značné finanční náročnosti
projektu jsme část komunikace zařadili do stavby Revitalizace
areálu kostela sv. Jiří spolu s povinně budovanými parkovacími
plochami, obnovou valounové dlažby pro pěší ke spodní bráně
hřbitova, rekonstrukcí kamenné opěrné zdi a zábradlí se žulovými
sloupky. Veřejné osvětlení a zbylou část trasy jsme realizovali ve
dvou etapách z vlastních zdrojů. Zhotoviteli jednotlivých etap byly
v roce 2020 a 2021 naše Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
a v letošním roce v projektu revitalizace areálu kostela pak Druhá
severočeská stavební společnost spol. s r.o., celkový náklad byl
7,9 mil Kč, z čehož bylo z dotačních prostředků projektu hrazeno
cca 4,2 mil korun.
Odbor majetku a investic MěÚ
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Veřejná sbírka na kostel sv. Jiří

Strop lodi kostela před obnovou
Menza po obnově

Menza před obnovou

váno a rekonstruováno na doplňovaných prvcích. Po restaurování proběhlo osazení menzy a dřevěných stupňů zpět na
původní místo v presbytáři kostela.
I. etapa restaurování stropních maleb zahrnovala restaurátorskou konzervaci a zajištění dochovaných zbytků stropních
omítek a maleb v lodi kostela a restaurování transferované
středové fresky „Kázání na hoře“ v restaurátorském ateliéru. Restaurování transferované fresky znamenalo obroušení jednotlivých kachlí, vytmelení prasklin a zpevnění rubové
strany. Nyní jsou transferované kachle připraveny k osazení
na původní umístění v lodi kostela. Navrácení středové stropní fresky „Kázání na hoře“ je součástí II. etapy restaurování
stropních maleb na rok 2022.
Celková výše příspěvků z veřejné sbírky na kostel sv. Jiří, využitých v roce 2021 je 160.169Kč.

Od vyhlášení veřejné sbírky bylo využito příspěvků na II. etapu
restaurování vitrážových výplní v roce 2017 ve výši 30.000Kč
V roce 2021 bylo využito příspěvků z veřejné sbírky na restaurování dřevěné menzy kostela a na I.etapu restaurování
stropních maleb.
Restaurování dřevěné menzy znamenalo rozebrání a převezení značně poškozené menzy včetně dřevěných stupňů do
restaurátorského ateliéru. Tam byly chybějící a znehodnocené části dřevěné menzy doplněny. Menze byla navrácena její
původní povrchová úprava šedého iluzivního mramorování,
která byla překryta béžovým celoplošným nátěrem. Béžový
nátěr byl sejmut a původní šedé mramorování bylo restauroTransferované kachle středové fresky v ateliéru - před obnovou

Menza před osazením

U nás ve městě

Transferované kachle středové fresky v ateliéru - po obnově
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Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.

POZEMKY PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ
KOLONIE „POD KRCÁLKEM“

Město Horní Slavkov připravilo k prodeji 22 pozemků pro výstavbu nové zahrádkářské
kolonie „Pod Krcálkem“, které se nachází po pravé straně zahrádkářské kolonie „Čtrnáctka“. V této chvíli je volných ještě 11 pozemků a jedná se o parcely o velikosti cca
Podmínky účasti:
450 m². Pozemky budou mít vlastní celoroční přípojku vody a přípojku NN (1x20A). Je1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do
jich prodej bude realizován se závazkem vybudování inženýrských sítí ze strany města
20-tého dne v měsíci na e-mail: soutez.
do 31.12.2022. Maximální plocha zastavení pozemku je do 10% výměry a chatou do 25
slavkov@seznam.cz
m². V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o výhradě zpětné koupě pro město na
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
dobu 10 let. Pozemky nejsou určeny pro osoby, které již zahrádku či rekreační objekt na
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body
území města Horní Slavkov včetně jeho částí (Třídomí. Ležnice atd.) vlastní.
ke správným soutěžícím.
Prodej bude realizován podle Předpisu zastupitelstva města č. PZ 01/2021 o prodeji po2. Nemusíte
odpovídat na všechny 3
Hrátky s LOGIKOU.
Mensa ČRstačí
si pro vás
připravila jen
celoroční
soutěž
v logických hádankách.zemků v lokalitě „Pod Krcálkem“ dle časového podání žádosti (k dispozici na webových
otázky,
odeslat
část.
Mínusové
Podmínky účasti:
stránkách
Města Horní Slavkov https://www.hornislavkov.cz/) zejména za těchto podbody
nedávají.
1. se
Správné
odpovědi zašlete nejpozději do 20 dne v měsíci na e-mail
:
soutez.slavkov@seznam.cz
mínek (a dalších v Předpise):
3. V prosinci
2022 budou vyhodnoceni
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke
tři nejlepší
soutěžící,
správným
soutěžícím. pro které budou
2.
Nemusíteceny
odpovídat
na všechny 3 otázky,
body se cena pozemku 413,- Kč/m2 + 21% DPH,
- prodejní
připraveny
– deskové
hry. stačí odeslat jen část. Mínusové
nedávají.
- budou
příjem
žádostí osobně (ne elektronicky) na odboru majetku a investic MěÚ,
3. V prosinci 2022 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
připraveny
ceny – deskové hry.
- každý může podat jen jednu žádost, osoby žijící ve společné domácnosti mohou po1.úloha (1
dat jen jednu žádost,
1. úloha
(1bod)
bod)
- povinnost složení zálohy ve výši 2.000,- Kč při podání žádosti,
- podání žádosti výhradně na předepsaném formuláři (k dispozici na odboru majetku
+
+
= 30
a investic či v recepci MěÚ Horní Slavkov nebo na https://www.hornislavkov.cz/.

+

+
-

-

= 20

Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel. č. 352 350 683 (680), mob. 602 324 386, 602 110 499.

= 1
-

= ?

2.úloha (3 body)
Zaměňte písmena za číslicemi tak, aby platila rovnice.

2. úloha
(3= DCBA
body)
ABCD*D
Zaměňte
písmena za číslicemi tak, aby
3.úloha (5 bodů)
platila rovnice.
10 dělníků postaví 10 domů za 10 měsíců.
Za kolik měsíců postaví 15 dělníků 15 domů?

ABCD*D = DCBA

Soutěž pro vás připravil : Petr Čavojský

3.úloha (5 bodů)

10 dělníků postaví 10 domů za 10 měsíců.
Za kolik měsíců postaví 15 dělníků 15
domů?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Svaz postižených civilizačními chorobami informuje
Nechcete být stále doma sami? Chcete si popovídat s přáteli?
Ke splnění těchto skromných přání mnohých seniorů napomohlo společenské setkání
nazvané Posezení u kafíčka, které pro své členy a další zájemce uspořádal v prosinci výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Setkání bylo
zpříjemněno hudbou a malým kulturním programem. O spokojenosti účastníků setkání
svědčí jejich přání, aby se podobná setkání opakovala.
Pokud nám to proticovidová opatření dovolí, rádi tomuto přání vyhovíme. Sledujte vývěsku naší organizace v Dlouhé ulici. Tam se dočtete nejenom o příštím Posezení u kafíčka, ale i o dalších akcích, které pro své členy připravujeme.
Do nového roku 2022 přejeme všem občanům našeho města spokojenost, pohodu
a pevné zdraví.
Výbor ZO SPCCH
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Poděkování Městu Horní Slavkov
Ve dnech 4. a 5.
září 2021 jsme za
přítomnosti včelařských přátel ze saského Amberku, ZO
Nejdek, ZO Sokolov
I. a ZO Kynšperk
nad Ohří, uspořádali tématický zájezd na Celonárodní
kontraktační výstavu hospodářských
zvířat a zemědělské techniky v Brně
a následně pak na
odbornou přednášku u př. Františka
Texla ve Vranově
nad Dyjí.
Celé akce se zúčastnilo celkem 34 osob.
Na brněnském výstavišti jsme první
den shlédli expozici
mnoha druhů hospodářských zvířat
chovaných v České republice, expozici včelařství a dále pak
reklamní expozici zemědělských strojů a techniky. Za zmínku stojí, že celá výstava byla negativně ovlivněna omezeními
v souvislosti s Covid 19, kdy bylo ze strany vystavovatelů na
poslední chvíli zrušeno mnoho zajímavých expozic, včetně
včelařských. Náhodné setkání a přátelské posezení s dnes již
bývalou ministryní financí Alenou Schillerovou bylo už jen tou
pomyslnou „třešničkou na dortu“.
Druhý den jsme byli účastni odborné přednášky u včelaře
Františka Texla ve Vranově nad Dyjí, kde nám bylo předvedeno mnoho praktického z techniky velkochovu včel, chovu včelích matek, krmení včel, zpracování včelích produktů
(zpracování včelího vosku, medu, propolis, mateří kašičky,
výroba medoviny, výroba voskových mezistěn, výroba úlů…),
apiterapie (léčení lidí včelími produkty) a dalších věcí souvisejících s chovem včel. Následovala ochutnávka různých druhů
medoviny a mnoha druhů regionálních potravin včetně vynikajících medových koláčků.
Celé této velmi zdařilé akce jsme se zúčastnili za finančního
přispění Města Horní Slavkov, za což mu patří velký dík.

TECHNICKÉ SLUŽBY HORNÍ SLAVKOV
Provozní doba:
PO
7:00 - 10:45
ÚT
7:00 - 10:45
ST
7:00 - 10:45
ČT
7:00 - 10:45
PÁ
7:00 - 10:45
SO
8:00 - 12:00

STAVEBNINY
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 15:00

Kontakty:
Richard Petraschek - vedoucí		
Soňa Kmecová - zástupce 		
e-mail: stavebniny@tshs.cz

607 050 803
601 691 557

Zajišťují prodej tohoto materiálu:
Stavební materiál: beton, cement, vápno, lepidla, montážní pěny,
kartušové silikony,lepenky, zstracené bednění, zámkové dlažby,
ytongy, kari sítě, žebírkovou ocel, plech na střechy „SATJAM“,
betonové tašky, sádrokartonové profily, šrouby a závěsy, kamenivo,
písek, atd.
Malířské potřeby: barvy, válečky, štětce, štětky, penetrace, atd.
Materiál a nářadí pro zedníky: montážní pěny, sádrokarton, perlinka,
beton WEBER, HASIT, hladítka, vědra, vaničky různých velikostí, SDS
vrtáky (různé průměry a délky) atd.
Pracovní a ochranné pomůcky: pracovní rukavice, metry různé
druhy, zakrývací plachty, zakrývací folie, různé pásky včetně bezpečnostních, atd.
V případě, že požadované zboží nebude skladem, možnost dodání do
48 hodin. Možnost dopravy materiálu vozidlem Multicar nebo IVECO
až do 9 t.

TECHNICKÉ SLUŽBY HORNÍ SLAVKOV
PŘIJMOU DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO
POMĚRU PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE S PRAXÍ.
Požadujeme:
§ 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
řidičský průkaz skupiny B, skupina C výhodou
pečlivost, pracovitost, zájem o další vzdělávání se v oboru
Benefity:

možnost přidělení služebního bytu
stravenky

Strukturovaný životopis prosím zašlete na e-mail: info@tshs.cz
Další informace u ředitele na tel.: 602 110 503

U nás ve městě
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PROSINEC V MŠ U SLUNÍČKA

MŠ SPORTOVNÍ:
DĚTI ČTOU DĚTEM
Takový je název projektu, který realizujeme na naší mateřské škole
již od začátku školního roku.
Jeho náplní je setkávání dětí ze základní školy s našimi předškoláky. Děti ze čtvrtého a pátého ročníku si spolu s paní učitelkou
připraví pohádku, kterou pak společně přečtou svým mladším kamarádům.

Poslední měsíc letošního roku se u nás ve školce, ostatně jako
snad v každé domácnosti, nesl ve vánočním duchu. Navštívili nás
Mikuláš s čertem a andělem, kterým jsme předvedli připravené
básně a písně. A protože se povedly, děti za ně dostaly sladký balíček. Navštívili jsme několik divadelních představeních s vánoční
tématikou a pohádky se nám všem velice líbily. Udělali jsme si
poslední výlet tohoto roku na „Školní statek a krajské středisko
ekologické výchovy Cheb“. Zde si děti nazdobily perníčky, vyrobily
a ozdobily si vánoční svícen, nakrájely jablíčka a nakrmily s nimi
zvířátka na statku.
Na každé třídě se paní učitelky s dětmi připravovaly na Vánoce.
Navozovaly si správnou vánoční atmosféru posloucháním, učením se a zpíváním koled, společným pečením cukroví, povídáním
si o vánočních tradicích a samozřejmě i zdobením stromečku.
A protože máme ve školce hodné děti, i u nás se pod vánočním
stromečkem objevily dárečky od Ježíška. Děti dostaly různé hry,
hračky a didaktické pomůcky, ze kterých byly velice nadšené. Doufáme, že i u Vás doma jste každý dostal maličkost, ze které jste
měli radost a hlavně, že jste si vánoční svátky řádně užili.

Nikdy nechybí doplňující otázky k přečtenému textu. Vyjímkou nejsou ani zábavné aktivity, které ověří jak děti textu porozuměly a co
si pamatují. Někdy je to i malá dramatizace, nebo řazení obrázků
podle časové posloupnosti.
Pro děti jsou aktivity zábavné i tím, že s nimi spolupracují a text jim
čtou o něco málo starší žáci. Uvědomují si tak přínos dovednosti
čtení. Vědí, že to vše se již zanedlouho budou samy učit ve školních lavicích.

Děti a kolektiv učitelek z MŠ U Sluníčka

Zároveň si vytvářejí kladný vztah ke knihám a literatuře. Procvičují
pozornost a paměť.
Děkujeme dětem i paní učitelkám ze základní školy ve Školní ulici
za úžasnou spolupráci a těšíme se na další společná setkávání,
děti se také moc těší až se v letošním roce půjdou podívat do základní školy. Jistě se zde setkají i s těmi šikovnými čtenáři.
Přejeme všem dětem i dospělým mnoho úspěchů a pevné zdraví
v novém roce.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Sportovní
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ZŠ NÁDRAŽNÍ: DEN PRO ŠKOLU
Naše škola se zapojila do projektu Den pro školu, který podporuje Česká spořitelna. Sdružuje dobrovolníky-profesionály různých
profesí a školy, které mají zájem o spolupráci. Jde o to, že škola si
vybere odborníka, ten přijede na školu a pobeseduje s žáky o svém
životě, povolání a o tom, co pro to musel udělat.
My jsme si vybrali Dipl.-Ing. Lucii Vineckou, bývalou profesionální hráčku volejbalu, která hrála extraligu za Liberec i za SK Slavia
Praha, dále hrála rakouskou Bundesligu, trénovala jiné hráče, hraje beach volleyball, a v současné době je ředitelkou IT divize PIA
(Porsche Inter Auto) pro celou Českou republiku. Povyprávěla našim deváťákům o svém zajímavém životě, co musela udělat, aby
byla výbornou sportovkyní, i o tom, že si dobře uvědomovala, že
volejbal nebude moci hrát celý život, a proto vystudovala dvě vysoké školy-sportovní managment a IT technologie a systémové
inženýrství. V Porsche začínala pracovat u pásu přímo v mateřské
továrně v Rakousku a vypracovala se až na současnou pozici šéfky IT divize pro ČR.
Slečna Vinecká měla připravenou zajímavou prezentaci, fotografie,
videa, interaktivní hry pro žáky a spoustu skvělých rad do života.
Velmi se jí i jejímu příteli, panu Michalu Muláčkovi, bývalému hráči
hokejové extraligy za Kladno, u nás líbilo, dokonce si dali u nás v jídelně oběd a chválili, jak naše paní kuchařky skvěle vaří. S panem
Muláčkem budeme besedovat v budoucnu.
Šlo nám o to, ukázat dětem, že sny si mohou plnit, mohou být
úspěšné, ale je pro to potřeba také udělat maximum a nečekat,
že nám něco spadne do klína bez práce, píle a snahy. V současné
době, kdy se rozhodují o svém budoucím povolání, to bylo velmi
přínosné. Bylo to velmi příjemné dopoledne.
Mgr. Lenka Nováková-výchovný poradce

Dne 10. 11. se chlapci z 2. st. naší školy zúčastnili turnaje ve fotbale, který proběhl v hale při ISŠTE v Sokolově. Z celkového počtu
7 zúčastněných škol naši borci po urputných kláních zaslouženě
vybojovali nádherné druhé místo. Zajistili si tak postup do krajského kola, které se konalo 19.11. v chebské sportovní hale Hvězda
a ve veliké konkurenci naši hoši obsadili nakonec pěkné 4. místo.
Ve čtvrtek 2.12. chlapci a děvčata ze 6. a 7. třídy vyrazili do sokolovské ZŠ Boženy Němcové, která pořádala okrskové kolo ve
florbale. Vzhledem ke covidové situaci se však turnaje bohužel
zúčastnili pouze domácí žáci a naše škola. Vzájemný zápas naše
děvčata vyhrála a chlapci prohráli. Tímto všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
V pondělí 6. 12. proběhl v tělocvičně naší školy zajímavý hudební pořad, zaměřený na 80. léta 20. století. Pro děti 1. stupně byl
připraven „Kolotoč písniček“, kde měly možnost dozvědět se jak
vznikají jednotlivé druhy písní lidových i moderních. Naproti tomu
žáci 2. stupně nahlédli do „Dějin moderní hudby“, která ovlivnila
současnou pop-music. Zpívalo a soutěžilo se a děti byly chytlavou
formou provedeny hudební historií českých i zahraničních popových „pecek“. Tento zajímavý pořad připravil Mgr. Milan Parnahaj
z našeho Karlovarského kraje.
Lenka Kerbelová

ZŠ ŠKOLNÍ: ATLETIKA HRAVĚ
Celkem šest sportovních dvouhodin strávili žáci 4. A pod vedením
trenéra s platnou kvalifikací Českého atletického svazu v tělocvičně naší školy. Společně se tak mohli zdokonalovat v základních
disciplínách atletiky (překážkový a štafetový běh, skok do dálky,
hod do dálky…).
Dle vyhodnocení projektu „Atletika hravě ve škole“ bude projekt,
k velké radosti dětí, na jaře pokračovat. Výhodou navazujících hodin by byl pohyb a atletická příprava na našem školním hřišti.
Velmi děkujeme panu trenérovi O. Dvořákovi, který se snažil profesionálním přístupem předávat zkušenosti z atletických disciplín.
Děti si hodiny užily s vypětím všech sil a už teď se těší na další
pohybové zážitky.
Mgr. Irena Nagyová
Školství
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Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ

Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji
pro nízkopříjmové domácnosti
Některé zdroje jako např.
kamna, elektrokotle
a další zdroje lze vyměnit
v programu Nová
zelená úsporám (https://
novazelenausporam.cz).

NE

AN

O

Máte vyměněno
za nový zdroj
tepla?

Platí některá z
níže uvedených
možností?

NE

NE

Žadatel je
nezletilý nebo
student denního
studia do 26 let.

A NO

Platí některá z
vlevo uvedených
možností?

O

Jste vlastník
(spoluvlastník)
trvale obývané
stavby pro
rodinnou
rekreaci?

AN

Má vlastník
(spoluvlastník)
ve výše uvedené
stavbě trvalé
bydliště?

ANO

NE

ANO

!!!

me
uluje

Grat

Provedli jste
platby za nový
zdroj v hotovosti?

NE

O

Jste vlastník
(spoluvlastník)
bytové jednotky
bytového domu?

Platby v hotovosti
nejsou v tomto
projektu přípustné!

AN

Jste vlastník
(spoluvlastník)
rodinného domu?
AN

Žadatel v období
od 1. 1. 2020 do
doby podání
žádosti o podporu
pobíral dávky
v hmotné nouzi
nebo příspěvek
na bydlení.

Zkuste dotaci pro ostatní
domácnosti v programu Nová
zelená úsporám (https://
novazelenausporam.cz)
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Proběhla výměna
před 1. 1. 2021?

O
AN

Splňuje nový zdroj
tepla ekodesign?

ANO

drb!

Nový zdroj tepla musí splňovat
ekodesign. Podporované výrobky naleznete na
https://svt.sfzp.cz

E
N

To není

Žadatel a všichni
členové jeho
domácnosti
pobírají ke dni
podání žádosti o
podporu starobní
důchod nebo
invalidní důchod
3. stupně.

O

N

NE
Na takovýto zdroj
tepla nelze
v současné době
čerpat dotaci.

Pro domácnost
žadatele platí, že
průměrný čistý
příjem na člena
domácnosti v
roce 2020 nebyl
vyšší než
170 900 Kč.

AN

O
AN

E

Emisní třídu zjistíte
z dokladu o kontrole technického
stavu, který bude
součástí příloh k
žádosti.

Na takovýto zdroj
tepla nelze
v současné době
čerpat dotaci.

Můžete požádat o dotaci u Karlovarského
kraje. O dotaci je nutné do 31. 1. 2022
projevit předběžný zájem, a to kontaktováním pracovníků oddělení grantových
schémat krajského úřadu, kteří současně
rádi zodpoví Vaše případné dotazy.
Bližší informace o projektu naleznete na:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/kotliky4.
html

O

NE

Na takovýto zdroj
tepla nelze
v současné době
čerpat dotaci.

Můžete doložit trvalý
pobyt některého z
členů domácnosti
počínající 24 měsíců
nebo více před
podáním žádosti o
podporu?

NE

Start

NE

Jste vlastník kotle
na tuhá paliva s
ručním
přikládáním, který
je emisní třídy 1, 2,
nebo třídu nelze
určit?

e
odc
v
ů
r
P
tele
a
d
ža

Dotaci lze získat v této výši:
w tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
w kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů, nejvýše 130 000 Kč,
w plynový kondenzační kotel max. 95 %
způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč.

Advent v ZUŠ byl pohodový
V prosinci 2021 se historické budovy ZUŠ oblékly do vánočního hávu
jako každý rok. Letos ovšem zůstaly přístupné veřejnosti, a tak jste
v průběhu posledního měsíce roku 2021 mohli vidět vánoční krásu
v Pluhově domě i v budově Školní náměstí. ZUŠ po roce žila svým životem, a je velmi dobře, že to nebylo online, ale pěkně naživo. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli podpořit především naše žáky
- umělce, ale i těm, kteří navštívili nejen čtyři adventní koncerty v koncertním sále Pluhova domu, ale i např. vánoční koncert pěvecké třídy
Alexandry Ptáčkové v kostele sv. Anny. Zájem o tento typ kultury byl
v této době obdivuhodný a zároveň motivující.
Dovolte mi, abych Vám jménem celého kolektivu ZUŠ popřál klidný
vstup do nového roku 2022, spoustu zdraví, energie, pohody a především lidskou soudržnost. Věřím, že i v roce 2022 bude Základní umělecká škola nositelem kvalitního uměleckého vzdělávání a mimořádných kulturních zážitků.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

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.),

ZUŠ | Pečovatelská služba

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
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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.

10. 1. 2022

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

12. 1. 2022

Vítání občánků
16:00 Obřadní síň

12. 1. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 Knihovna

19. 1. 2022

Vřískot
19:00 kinosál
Film USA, 2022, Horor thriller, 120 min., tit.
Vstupné: XXX,- Kč

21. 1. 2022

Srdce na dlani
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, Komedie, 95 min.
Vstupné 140,- Kč

14. 1. 2022

Kingsman: První mise
19:00 Kinosál
Film USA, Velká Británie, 2021, Akční, Dobrodružný, komedie, krimi, thriller, 121 min., tit.
Vstupné: 130,- Kč

15. 1. 2022

5. 1. 2022

Šťastný nový rok 2: Dobro došli
19:00 Kinosál
Film Slovensko/Česko, Romantický, komedie,
2021, 93 min
Vstupné: 120,- Kč

Zpívej 2
16:00 Kinosál
Film USA, 2021, animovaný, muzikál, komedie, rodinný, 110 min., cz dabing
Vstupné: 130,- Kč

21. 1. 2022

16. 1. 2022

Dračí princezna
16:00 kinosál
Film Norsko, 2020, rodinný, pohádka, 83 min.,
cz dab.
Vstupné: 120,- Kč

Workshop malování na kameny
10:00 – 12:00 Dílničky MKS
Vhodné pro děti starší 10 let, mladší v doprovodu rodičů.
Počet míst omezen. Vhodná časná rezervace
773 688 368 knihovna.
Vstupné: 100,- Kč

6. 1. 2022

Velký červený pes Clifford
16:00 Kinosál
Film USA, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, 2021, 96 min, cz dabing
Vstupné: 130,- Kč
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28. 1. 2022

Morbius
19:00 kinosál
Film USA, 2022, akční, thriller, horor, scifi, cz
dab.
Vstupné: 130,- Kč
Moje krásná příšerka
16:00 kinosál
Film Rusko, 2021, animovaný, cz dab.
Vstupné: 120,- Kč

7. 1. 2022

8. 1. 2022

22. 1. 2022

29. 1. 2022

Bookstart
10:00 Knihovna
Krotitelé duchů: Odkaz
19:00 Kinosál
Film USA, Akční, komedie, krimi, fantasy,
2021, 124 min, cz dabing
Vstupné: 130,- Kč

Young adult klub
17:00 Knihovna
Knižní zašívárna pro teenagery.

2. 2. 2022
16. 1. 2022

Workshop malování na kameny - mandaly
13:00 – 16:00 Dílničky MKS
Workshop pro dospělé
Počet míst omezen. Vhodná časná rezervace
773 688 368 knihovna.
Vstupné: 150,- Kč

Ulička přízraků
19:00 kinosál
Film USA, 2021, drama, thriller, krimi, 139
min., tit.
Vstupné: 130,- Kč

4. 2. 2022

Moonfall
19:00 kinosál
Film USA, Kanada, Čína, 2022, akční, dobrodružný, sci-fi, 139 min., tit.
Vstupné: 140,- Kč

5. 2. 2022

Tři přání pro Popelku
16:00 kinosál
Film Norsko, Litva, 2021, pohádka, rodinný,
fantasy, 87 min., cz dab.
Vstupné: 140,- Kč
MKS

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:
774 218 518
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
stavebniny: 607 050 803
kontakt: 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
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
Dagmar Konečná
referent odboru správy bytových
a nebytových prostor
dagmar.konecna@hornislavkov.cz
354 229 674, 722 974 280

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

PF 2022

www.hornislavkov.cz

