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Slovo starosty
Vážení čtenáři, Hornoslavkováci,
občas se mi stává, že s blížícím se termínem redakční uzávěrky nového vydání tohoto měsíčníku propadám nervozitě, neboť někdy pátrám po vhodném
tématu mého úvodního slova. Stalo se mi
to i tentokrát, leč nakonec se mi objevila témata, která vás jistě budou zajímat.
Určitě prvním a velmi rezonujícím tématem je ukončení lékařské
praxe p. MUDr. Švejdy k 30. 6. tohoto roku. V životě našeho města
je taková informace jistě zásadní a pro všechny pacienty i nepříjemná. Vyhledat si nového lékaře v rozumné dojezdové vzdálenosti dnes již není nic snadného. A najít lékaře, který by tuto praxi
převzal v našem městě je ještě složitější. Lékařů je obecně nedostatek a s časem bude situace v našem kraji ještě horší. Úplně
nejhorší situace už teď panuje u dětských lékařů a situace bude
s roky ještě kritičtější.
Jsem si vědom, že situace negativně dopadá na vás, naše občany. Mnozí z vás se proto na mě obrátili s dotazem, zda vám město
sežene nového praktického lékaře. Snažím se a budu se snažit
dále zajistit lékaře do města. Jsme schopni zajistit lékaři stavební úpravy ordinace podle jeho přání podobně jako p. MUDr. Sochůrkové, vybavit ji a jsme schopni také poskytnout byt lékaři, ale
i jeho zdravotní sestře či rodinnému příslušníku v hezké lokalitě
města a popř. splnit i jiné individuální požadavky.
Jestli bude snaha, takříkajíc korunována úspěchem, se uvidí v následujících měsících. Pro případ, že by se snaha města míjela
účinkem, doporučuji vyhledat si lékaře nového např. z volné kapacity poskytovatelů zdravotních služeb zveřejněné na https://www.
kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/volne-kapacity.aspx.
Mnozí z vás mě již informovali, že se vám podařilo náhradu najít
v Lokti nebo v Karlových Varech. Ač je mi líto, že musíte dojíždět,
jsem zároveň rád, že máte zajištěnou lékařskou péči. O tom jak,
se naše snaha vyvíjí, vás budu dále informovat.
Druhým tématem je modernizace tepelného hospodářství. Tepelným hospodářstvím není myšleno jen rozvod tepla a teplé vody
po městě, ale zejména její výroba. Před lety byla modernizována
naše kotelna, přešla z vytápění uhlí na plyn. Každé zařízení jednou dojde ke svému konci a my se pomalu a jistě k němu blížíme.
Dostáváme se do období plánování modernizace, financování
a samotné přípravy realizace. Není otázkou, čím topit, ale jak co
nejvíce úsporně. Může se zdát, že za současné situace v ceně
plynu, která, a to všichni poznáme na ceně tepla již příští rok, byla
sázka na něj špatným rozhodnutím. Já myslím, že nebyla. Cena je
ovlivněna agresí Ruska na svobodu zejména Ukrajiny, ale i dalších
zemí, které jsou na plynu z Ruska závislé. Poslední dva měsíce
sledujeme obrovské změny - válku na Ukrajině, pochopení nutnosti odpojení se Evropské unie od energetické závislosti na Rusku a změny v koncepci tzv. Green Dealu, které mají a ještě budou
mít vliv na cenu plynu. Bez ohledu na to, jaké změny nastanou, my
budeme muset v následujících letech naší kotelnu modernizovat.
V tuto chvíli je zpracována technicko-ekonomická studie a právní stanovisko k posouzení způsobu realizace zadávacího řízení.
Čeká nás hodně práce, náročné období a myslím, že i mnohá překvapení, ale od toho tu jsme.
Vážení Hornoslavkováci, ač nám média veselé zprávy moc nepřinášejí, já vám přeji krásné, veselé a slunečné jarní dny.
Váš starosta Alexandr Terek

Gratulace

Z jednání rady města

V měsíci duben oslavila krásné 85. narozeniny paní Jarmila Heidlbergová. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a
předsedkyně SPOZ.

Rada města schválila:
 uzavření smlouvy o dílo se spol. HL Bohemia s.r.o., Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov, IČO: 24237451 za cenu
2.28.313,29 Kč bez DPH na stavební práce „Ordinace praktických lékařů“ – Dlouhá 635 Horní Slavkov,
 žádost o navýšením kapacity Domu dětí a mládeže a školní
družiny ze 100 na 150 dětí pro velký zájem,
 Poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na konání Sportovního
plesu pro Tělovýchovnou jednotu Spartak Horní Slavkov z.s.,
poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na konání akce Rozhledna 2022 Krásnofest, pro Občanské sdružení 456, z.s. a poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč na Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance 2022, pro Sdružení
rodičů a přátel ZUŠ Horní Slavkov/Loket, z.s.,
Tajemník

Vítání občánků

V měsíci duben oslavila jubilejní 80. narozeniny paní Vlasta Kaprová,
bývalá předsedkyně a dlouholetá členka Sboru pro občanské záležitost. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a
předsedkyně SPOZ.

SPOZ oznamuje, že slavnost Vítání občánků se uskuteční
18. května 2022 v 16:00 hodin v MKS.

Vzpomínka
V dubnu 2022 by se dožili pan Jaroslav Zapletal 106 let a pan Ladislav Kovář 100 let. Stále vzpomínají rodiny, děti, vnoučata a pravnoučata.
Dne 3.5. uplyne 16 let co nás navždy opustila naše milovaná maminka Eva Goljanová a 28.7. uplyne 16 let co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek Josef Goljan. Za tichou vzpomínku děkují
dcery.

Český zahrádkářský svaz
zve své členy na členskou schůzi, která se bude konat dne
26. 5. 2022 od 18.00 v sále Městského kulturního střediska.
Předseda ČZS František Sokol

U nás ve městě
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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

Hrátky s LOGIKOU.
kolonie „Pod Krcálkem“, které se nachází po pravé straně zahrádkářské kolonie „ČtrMensa ČR
si pro vás připravila celoroční náctka“.
soutěž v logických
hádankách.
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.Podmínky
Správné odpovědi
účasti: zašlete nejpozději do
jichdoprodej
bude
realizován
se závazkem
vybudování inženýrských sítí ze strany města
20-tého
dne v měsíci
na e-mail:
soutez.
1. Správné
odpovědi
zašlete
nejpozději
20 dne
v měsíci
na e-mail
:
do 31.12.2022. Maximální plocha zastavení pozemku je do 10% výměry a chatou do 25
slavkov@seznam.cz
soutez.slavkov@seznam.cz
m². V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o výhradě zpětné koupě pro město na
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
Všechny
zasílejte
e-mailu,
aby bylo možno
přiřaditpro
body
ke které již zahrádku či rekreační objekt na
dobu
10 let. Pozemky
nejsou určeny
osoby,
e-mailu, aby bylo odpovědi
možno přiřadit
body z jednoho
správným
soutěžícím.
území města Horní Slavkov včetně jeho částí (Třídomí. Ležnice atd.) vlastní.
ke správným
soutěžícím.
2. Nemusíte
odpovídat
na 3všechny 3 otázky,
stačí realizován
odeslat jenpodle
část. Předpisu
Mínusovézastupitelstva
body se
Prodej bude
města č. PZ 01/2021 o prodeji po2. Nemusíte
odpovídat
na všechny
zemků v lokalitě „Pod Krcálkem“ dle časového podání žádosti (k dispozici na webových
otázky, nedávají.
stačí odeslat jen část. Mínusové
stránkách
Města
Horní Slavkov
zejména za těchto podbody
3. seVnedávají.
prosinci 2022 budou vyhodnoceni
tři nejlepší
soutěžící,
pro kteréhttps://www.hornislavkov.cz/)
budou připraveny
mínek
(a
dalších
v
Předpise):
3. V prosinci
2022
budou
vyhodnoceni
ceny – deskové hry.
2
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.

1.úloha (1 bod)

1.Které
úloha číslo
(1 bod)
následuje v této řadě?
Které číslo následuje v této řadě?

1342 2134 4213

1342 2134 4213

?

?

- prodejní cena pozemku 413,- Kč/m + 21% DPH,
- příjem žádostí osobně (ne elektronicky) na odboru majetku a investic 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.

body)
2.2.úloha
úloha (3(3body)
Jakou
hodnotu
majímají
obrazce?
Jakou
hodnotu
obrazce?

_____________________
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9

8
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bodů)
3.3.úloha
úloha (5(5bodů)
Kluk
v modrém
je Honzík
a hraje
si s baKluk
v modrém
je Honzík
a hraje
si s bagrem.
grem.
Láďa si hraje s hráběmi a není v červeném, zeleném, ani žlutém.
Láďa
si hraje ssihráběmi
není
v červe- ani Janička. Hraje si s ní dítě v zeleném.
S lopatkou
nehrajeaani
Mařenka
ném, zeleném, ani žlutém.
Mařenka není ve žlutém a nehraje si se sítkem.
S lopatkou si nehraje ani Mařenka ani
S kyblíčkem
ve žlutém.
Janička.
Hraje sisisnehraje
ní dítě v dítě
zeleném.
Pepíčeknení
nenívevžlutém
šedém.a nehraje si se
Mařenka
sítkem.
SSprávné
kyblíčkemodpovědi
si nehraje dítě
ve žlutém.
za měsíc
duben:
Pepíček není v šedém.

Týden pěstounství v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj v souvislosti s kampaní „Staňte
se pěstounem“ pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na
podporu náhradní rodinné péče akci s názvem
Týden pěstounství v Karlovarském kraji. Ten se
uskuteční ve dnech 16. až 22. května 2022 a na1. B=4, U=1, M=8 nebo B=6, U=3, M=2
bídne program pro odbornou i laickou veřejnost.
Co má na sobě Mařenka s čím si hraje?
2 si
hodiny
Jsou nachystány akce pro zájemce o tuto temaA2.kdo
hraje se sítkem?
3. Doktor-Milouš, Inženýr-Novák, Právník-Franěk
tiku a uskuteční se na různých místech v celém
kraji. Jedna taková akce, bude připravena také
v Horním Slavkově. V době od 13. do 27. května
Správné
za měsíc :duben:
proběhne ve foyeru Městského kulturního střeSoutěž odpovědi
pro vás připravil
Petr Čavojský
diska výstava, na které se budou moci návštěvníci seznámit s příběhy několika pěstounských
1. B=4, U=1, M=8 nebo B=6, U=3, M=2
rodin. Výstavu spolupořádá organizace Prima
2. 2 hodiny
Vizus o.p.s, která pěstounské rodiny doprovází.
3. Doktor-Milouš, Inženýr-Novák, Právník-Franěk
Pěstounskou péči a zkušenost s ní budou na
výstavě sdílet jak pečující osoby, tak děti, které
v pěstounské péči vyrůstaly nebo vyrůstají. Zveme vás srdečně k přečtení vyprávění lidí,
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
kteří se rozhodli o někoho pečovat, a dětí, které měly možnost díky těmto rozhodnutím
vyrůstat v rodinném prostředí.
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SERIÁL: Umělci Horního Slavkova do roku 1945: Anton Hölperl
Umělec se narodil 02. 06. 1820
v domě čp. 317 ševcovskému
mistru Josefu Hölperlovi a jeho
manželce Katharině (roz. Neidhartové) a zemřel 02. 09. 1888
v Praze. Roku 1835 přišel Anton
jako malířský učeň do porcelánky
v Chodově a o tři roky později do
Staré Role, kde se stal vedoucím
malířského oddělení. Když se roku
1840 pokoušel studovat na Akademii výtvarného umění ve Vídni,
byl odmítnut pro nedostatečné
předběžné vzdělání. Roku 1846 byl
na studijní cestě v Solnohradsku,
1851 začal pracovat v Karlových
Varech a roku 1853 zakotvil v Praze. Hölperlově tvorbě dominovaly portréty a žánrové motivy, zejména z regionu. Technikou olejomalby zvěčnil například sochaře Emanuela Maxe (pro Společnost vlastivědných přátel umění v Praze) či
hraběte Černína (1860) pro Karlovy Vary. Stal se dokonce dvorním
portrétistou některých měšťanských a aristokratických rodin (například Tanzerů). Jeho realistické žánrové obrazy čerpaly, jak z venkovského prostředí v pohraničí, tak z prostředí městského. Jsou to

například: obraz Mladý hudebník
(1864), Odpočinek v lese (1866),
Sklizeň - partie od Lovosic (1867)
nebo Selka od Karlových Varů. Některé obrazy byly představovány
na pravidelných žofínských výstavách v Praze. Zajímavostí určitě je,
že v matrice narozených Horního
Slavkova je dodatečně připsáno, že
Hölperl je zručný malíř a že v dubnu
1853 namaloval pro kostel obraz
Svatý Jan Křtitel. Hölperlovi je rovněž připisováno autorství 14. zastavení křížové cesty (1845) v kostele
sv. Vavřince v Chodově. Umělecká
kritika byla k Hölperlovi celkem nemilosrdná a zařazovala ho do kategorie lidových žánristů, kteří mají jistý význam pro etnografickou
malbu. Současně přidávala, že v portrétech shledává nedostatek
individuálnosti a bezvýraznou uhlazenost.
Zdroj: město Horní Slavkov; Sokolovsko – umění, památky a umělci
do roku 1945 - Vladimír Prokop, Lukáš Smola ; https://commons.wikimedia.org

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám
Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní kola,
koloběžky či kolečkové brusle a vyrazit sportovat. Musíme však
myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou
údržbu, abychom předešli úrazu nás samotných či úrazu někoho
v našem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda máte toto sportovní
vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení
šroubů kol či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či
nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních
aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak důležité je
mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy, přestože její užití je povinné jen
pro cyklisty mladší osmnáct let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava.
Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti předškolního
věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního
i zadního kola a na obou stranách šlapek,
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní části kola. Na
kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na kolo,
reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, ne
jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných barev,
nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek
U nás ve městě

k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blížící se nebezpečí. Následky úrazů mohou pak být mnohdy i tragické.
Přejeme Vám krásné prožití sportovních zážitků a ať se vždy ve
zdraví vrátíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová, Policie ČR
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Rozhovor

Milá i jedno nemilé. Mezi ta krásná patří
možnost sledovat, s jakou úžasnou energií
vytváří slavkovské a ukrajinské děti společné školní týmy. Myslím, že pro obě skupiny
bude tato zkušenost obohacením.
Nemilým překvapením byla letošní předvelikonoční neděle, kdy nám prasklá hadička
proměnila budovu školy v Poštovní ulici ve
velké koupaliště. Nicméně, i tento průšvih
překonala radost z podpory a spolupráce
našich pracovníků. Máme opravdu skvělý
tým lidí!

Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Já s úsměvem, za své učitele ale mluvit nemohu:-). Dnes se před nimi skláním a dodatečně děkuji za jejich nadhled a toleranci.
Jaký předmět jste měla ve škole nejraději
a který ráda neměla?
Nejblíže jsem měla ke slohu a chemii a tento vztah se ještě více prohloubil dalším studiem. Naopak, nejdále k fyzice a geometrii.
A tak je to dodnes.
Vybavila byste si nějakého svého konkrétního učitele, který vás svým přístupem zaujal?
Bohužel na mnohé už mohu jen vzpomínat,
ale například s paní učitelkou z 1. a 2. třídy
se dodnes se spolužáky scházíme a neustále mne udivuje, jak dokonale si pamatuje
naše školní začátky, přebrepty i přehmaty.
Samozřejmě jsem se setkala i s lidmi, jejichž příklad následovat nechci a snad se
mi to i daří. Na druhou stranu jsem potkala
spoustu učitelů, kteří mi ukázali školu jako
místo radosti, kontaktů a porozumění.
Co bylo naopak nepříjemné?
Škola tehdy i dnes, má jedno společné. Je
o povinnostech, motivaci k učení a zodpovědnosti. S tím se samozřejmě pojí i to
„nepříjemné“, zejména nároky na pozornost,
na čas, na samostatnost. Většina z nás tím
prošla a jen díky tomu, že jsme se v dětství
naučili tyto překážky překonávat, dnes umíme zatnout zuby a jít si za svými sny. Takže
to, co bylo tenkrát nepříjemné, je dnes motorem k tomu, abych dokázala dělat to, co
dnes dělám.
Jste ředitelkou základní školy, co považujete v praxi učitele za nejdůležitější?
Učitelská profese se velmi proměňuje. Poslední desetiletí přineslo inkluzi a jiné pojetí
vzdělávání znevýhodněných žáků. Netrvalo
dlouho a školu ovlivnila technika a on-line
výuka. Nyní se učíme vytvořit kvalitní prostředí i pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
Učitel tak musí být nejen odborníkem ve
svém předmětu, do popředí se dostávají
i jeho další kvality – výuková flexibilita, organizační a komunikační dovednosti, pedagogický takt a optimismus. Učit novému se
musí nejen naši žáci. Učit novému se musí
stále i učitelé.

Co vidíte na dnešním školství jako jeho
nedostatek?
Jak už jsem řekla, školství se neustále mění.
Vyvíjí se podle situací, které se mu kladou
do cesty, podle lidí, kteří jím prochází, podle očekávání, která jeho aktéři mají. K tomu
přidejme zkušenosti s různými směry a alternativami, rozvolnění hranic mezi školními
právy a povinnostmi a vnímání školy pouze
optikou svého dítěte.
Někdy mám obavu, aby se Komenského
„škola hrou“ nezaměnila na „hru na školu“.

MAGDALENA
ČAVOJSKÁ
Ředitelka základní školy ve Školní
ulici od roku 2013. Vystudovala speciální pedagogiku na MU
v Brně a atestační studium pro
logopedy ve školství na UK v Praze. Zde také absolvovala studium
školského managementu. Jako
lektorka NPI a Mensy ČR vzdělává pedagogy po celé republice
v oblasti komunikačních dovedností dětí a péče o nadané žáky
na škole. V Horním Slavkově žije
s rodinou od roku 1994.

Co zásadnějšího chystáte v příštím školním roce ve škole?
Máme připraveno několik nových aktivit
445 žáků a 74 zaměstnanců. To už dává pro obohacení výuky a ráda bych pokračoprostor pro pořádnou změnu úhlu pohledu, vala i ve zlepšování prostředí v obou našich
ne?
školních budovách.

Prošla jste jako pedagog nějakou zkušeností, která byla opravdu těžká a nezbývalo než ji přijmout?
Každé osobní jednání s žákem nebo jeho rodiči je těžké. Jsem ráda za jejich otevřenost
i za to, že nám umožní nahlédnout do svého soukromí. Lépe tak můžeme porozumět
motivům dětského konání nebo prožívání.
Často se ukáže, že nestandardní projevy
Změnil se váš pohled na školu s funkcí ře- pramení z nestandardních situací, kterými
rodina nebo samo dítě prochází. Nejsme
ditelky?
Vím, kolik věcí, přestože z pohledu učitele jen učitelé, jsme lidé, většinou ženy a matky.
logických a potřebných, je neekonomic- Na některé příběhy se nezapomíná.
kých, legislativně nereálných nebo politicky
Čím Vás žáci nebo kolegové naposledy
nepodporovaných.
Dříve jsem zodpovídala za jednu třídu, ně- překvapili?
kolik žáků a svá rozhodnutí. Nyní za 26 tříd, Poslední měsíce byla samá překvapení.
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A co naopak jako výhodu?
Každá škola je tak dobrá, jak dobře spolu
její účastníci vychází. Jak komunikují a jak
se respektují.
Výhodou naší školy je, že víme, že ji tvoříme společně - zaměstnanci, rodiče, žáci.
Ne vždy může být takto velký tým jednotný,
ne vždy jsou všechny jeho kroky efektivní.
Důležité ale je, abychom se i přes určité nesnáze, vnímali jako partneři a byli ochotní
tento vztah prohlubovat a zdokonalovat.
Jsem moc ráda, že jsme se zařadili mezi
moderní školy, a to nejen vzhledem a vybavením. Neučíme předměty, učíme děti.
A právě možnost pojmout vzdělávání tímto
způsobem hodnotím jako tu největší výhodu současného školství.

Co byste vzkázala žákům školy?
Škola není jenom místem vzdělávání. Je
místem setkávání s kamarády, poznávání,
legrace. Je jen na nich, zda nás budou brát
jako přátele nebo soupeře. Tento pohled neovlivníme. Stejně tak neovlivníme, zda jejich
učení a příprava do školy vyhraje nad jinými,
atraktivnějšími, činnostmi.
Co bych si ale přála je, aby vnímali učení jako
výzvu. Výzvu k objevování svých možností,
k poznávání sebe sama. Právě ve škole si
mohou „osahat“ své silné stránky, učební
styl, limity, které mohou posouvat a utvářet
tak svoji budoucnost. Vím, že to není lehké,
ale určitě to stojí za to.
rozhovor vedl: Tajemník MěÚ

FOTOČLÁNEK: VELIKONOČNÍ TRHY

Zahájení menších kulturních akcí v Horním Slavkově patří z pravidla těm nejmenším - dětem z mateřských škol.

Těší nás, když se do kulturní akce
zapojí další organizace našeho města.
Děti z DDM a ŠD Horní Slavkov a maminky ze SRPMŠ u Sluníčka si tentokrát
nachystaly stánky s vlastním velikonočním pečením.

Vestibul MKS byl plný doplňujících
aktivit. Tou velmi oblíbenou je rozhodně
malování na obličej.

Roztleskávačky z DDM a ŠD Horní Slavkov zahájily druhou část vystoupení, po
nich dorazily holky ze „shufflu“.

Tvoření je vždycky zábava, a proto na
žádné akci nesmí chybět. Jarní bubínky
bavily všechny děti, které tlučením na
ně přivolávaly slunečné počasí.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do
příprav a realizace velikonočních trhů
i Vám, kteří jste se přišli podívat a podpořit je.

Přestože ráno náměstí vypadlo jako v půlce prosince, odpoledne nebylo po sněhu
ani památky a všichni si užívali slunce.

Rozhovor
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ZŠ ŠKOLNÍ: PODĚKOVÁNÍ
O to, aby se ukrajinským dětem ve škole
dařilo se zasloužily zejména paní učitelky a asistentky, které volno jarních
prázdnin vyměnily za péči a podporu
příchozím dětem. Příběhy, které nám jejich maminky vyprávěly, nás nenechaly
na pochybách, že naše pomoc je důležitá a potřebná. Vždyť pro mnoho z nás
je představa náhlého opuštění domova,
svých blízkých a přátel, tím nejhorším
pomyšlením, a co teprve odchod bez
manželů, partnerů, dospělých synů či rodičů do neznámého prostředí, s vyděšenými dětmi, které ze dne na den ztratily
své kamarády, spolužáky, sporty a koníčky, s několika zavazadly, do kterých je
třeba vmáčknout nejen svůj ženský, ale
i jejich dětský svět.
Právě ty první, nejdůležitější kroky, jsme
mohly realizovat i díky finanční podpoře
pražské firmy Eurakles s.r.o., která nám
svým sponzorským darem pomohla zajistit Adaptační programy a stravování
všech 43 dětí.
S vybavením základními pomůckami
nám pomohl i pan Charlie DiPaola z Perrysburgu v USA, který se dozvěděl od
svých českých přátel o aktivitách naší
školy a poslal balík plný krásných psacích a výtvarných potřeb. Děti s nimi
pracují ve skupinách, ve kterých se učí
základy českého jazyka potřebné nejen
při výuce, ale hlavně při komunikaci se
svými novými spolužáky.
Děkujeme také všem vstřícným rodičům, žákům a přátelům školy. Aktovky,
penály a drobné školní pomůcky jsme
konkrétním dětem předali a věřte, že nevídáme často takovou radost, jakou jim
tyto „obyčejné“ školní věci přinesly.
Aktuálně je do školy přihlášeno 39 ukrajinských žáků, které mají vzdělávání
rozdělené na podporu českého jazyka
v samostatných skupinách a společnou
část s ostatními dětmi. Kromě toho se
většina z nich vzdělává i distančně. Po
návratu z naší školy usedají k mobilům
a účastní se výuky on-line. Aktivně se tak

Soubor výtvarných a psacích pomůcek
- sponzorský dar od Charlie DiPaola pro
ukrajinské žáky naší školy
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připravují na návrat do své školy, do své
země, do svého života.
Aby si mohli i oni vydechnout a zažít
atmosféru společně strávených chvil
mimo školní prostředí, je před námi další úkol. Pomoci jim zúčastnit se výletů
v závěru školního roku. Za jakoukoliv pomoc opravdu velmi děkujeme.
Vím, že současná situace není lehká, ale
zkusme si představit, že naše děti, naše
vnoučata, naši nejbližší jsou odkázáni
na pomoc a náladu cizích lidí, v místech vzdálených tisíce kilometrů. I když
se nyní pereme s různými nástrahami,
které doba přinesla, večer uléháme do

svých postelí, mluvíme jazykem, kterému rozumíme, nepřemýšlíme o tom, zda
naše domy, firmy nebo oblíbená místa
ještě stojí.
Využijme této příležitosti poznat něco
nového, obohatit svůj pohled na jinou
kulturu, vytvořit nová přátelství, poznat
sami sebe v nových situacích. Děti –
slavkovské i ukrajinské – to zvládají
skvěle a přirozeně. Jsem na ně opravdu
pyšná. A věřím, že i vy.
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy

ZŠ NÁDRAŽNÍ
Mobilní Trilopark 29. 3. 2022
Chcete být paleontologem? Tak zněla první otázka, kterou žáci slyšeli při návštěvě Mobilního Triloparku, který vznikl v naší tělocvičně.
Všichni se seznámili a prakticky si vyzkoušeli práci paleontologů.
Pod vedením několika odborníků s paleontologickou i pedagogickou
kvalifikací a praxí se odlévaly zkameněliny ze sádry a každý si svůj
odlitek vyhynulého živočicha odnesl domů. Obdivovali jsme trilobity,
zuby i kosti vyhynulých zvířat. Vše bylo završeno odkrytím modelu
celé kostry předchůdce dnešních ptáků s odborným a poutavým
povídáním jednoho z lektorů. Bonusem byl příspěvek hodnotných
skutečných fosilií a několika replik do přírodovědného kabinetu naší
školy. Děti si toto dopoledne opravdu užily.
Mgr. Heppnerová Eva

Zábavné odpoledne nejen pro “předškoláčky“
Dne 22. 3. 2022 od 15.00 do 18.00 hod. proběhlo v naší škole „zábavné odpoledne nejen pro předškoláčky“. Pro budoucí prvňáčky
a ostatní malé návštěvníky byla po celé škole připravena stezka plná
pohádkových postav, překvapení a úkolů. Po splnění všech zadání
na jednotlivých stanovištích čekala na děti malá odměna a občerstvení v kuchyňce školy.
Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat.
Škopková Helena

150 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

37 000 Kč

Bronzová medaile v okresním kole v basketbalu
Našemu družstvu chlapců z 8. a 9. třídy se velmi dařilo v okresním
kole v basketbalu, které proběhlo 8. 3. 2022 v Sokolově. Tým naší
školy zabojoval a po náročném klání
krásné 3.
místo.
Od poZAzískal
DVA ROKY
PLAT
/průměr
stupu do finále jej nakonec dělil pouze jediný koš. Chlapcům děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme.
Mgr. Lukeš Ondřej
POUZE VE VĚZNICI HORNÍ SLAVKOV

+2 500 Kč

150 000 Kč
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

STABILIZAČNÍ PŘÍPLATEK/měsíčně

VĚZNICE
HORNÍ SLAVKOV
hledá

37 000

ZA DVA ROKY P

+2 500 Kč

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

- jistotu a stabilitu

- občanství
České republiky
STABILIZAČNÍ
PŘÍPLATEK/měsíčně

POUZE VE VĚZNICI H

- dokončené střední vzdělání s maturitou
VĚZNICE
- bezúhonnost
- kariérní postup
HORNÍ
SLAVKOV - zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost
- 6 týdnů dovolené
150hledá
000 Kč
- věk nad 18 let
- stálý růst služebního příjmu

NÁBOROVÝ
- nástupní
plat 29 950PŘÍSPĚVEK
– 32 260 Kč*

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

- jistotu a stabilitu

- občanství České republiky

- stálý růst služebního příjmu

- dokončené střední vzdělán

- kariérní postup

- bezúhonnost

- 6 týdnů dovolené

- zdravotní, osobnostní a fyz

37 000 Kč
- tělocvična, posilovna a sauna
150 000 Kč
150
000
Kč
Strážné,
dozorce
- nárok na
výsluhu
po 15 letech
služby
+2
500
Kč
150 000 Kč
37
Kč
37 000 Kč
a 000
psovody
150
000
Kč
VĚZNICE
STRUKTUROVANÝ
ŽIVOTOPIS
ZASÍLEJTE
37 000
KčPŘÍSPĚVEK NA EMAIL: MKnafova@vez.hsl.justice.cz
NÁBOROVÝ
+2 500 KčV případě dalších
HORNÍ SLAVKOV
se obraťte
+2dotazů
500
Kčpřímo na oddělení personální: 352 660 204
660 209
37 000352
Kč
hledá
+2 500 Kč
602 555 793
ZA DVA ROKY PLAT /
VĚZNICE
VĚZNICE
HORNÍ
SLAVKOV
VĚZNICE
HORNÍ SLAVKOV
+2 500 Kč POUZE VE VĚZNICI HORNÍ SLAVKOV
Strážné,
dozorce STABILIZAČNÍ PŘÍPLATEK/měsíčně
HORNÍ hledá
SLAVKOV
hledá

Strážné, dozorce

- příspěvky na rekreaci, kulturu, sport

- tělocvična, posilovna a sauna

- nárok na výsluhu po 15 letech služby

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK POUZE VE VĚZNICI HORNÍ SLAVKOV

STABILIZAČNÍ PŘÍPLATEK/měsíčně

a psovody

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

NABÍZÍME:

PŘÍPLATEK/měsíčně - stálý růst služebního příjmu

- kariérní
postupHORNÍ SLAVKOV
POUZE
VE VĚZNICI

- jistotu a stabilitu

- jistotu
a stabilitu
- kariérní
postup

hledá
Školství

- stálý
růst služebního
- 6 týdnů
dovolené příjmu

a psovody
VĚZNICE

- kariérní
postup
- nástupní
plat 29 950 – 32 260 Kč*
- 6 -týdnů
dovolené
příspěvky
na rekreaci, kulturu, sport
- nástupní
plat 29
950 – 32a 260
Kč*
- tělocvična,
posilovna
sauna

ZA DVA ROKY
PLAT /průměr
V případě dalších dotazů se obraťte přímo na oddělení personální:

POŽADUJEME:

- občanství České republiky

POUZE VE VĚZNICI
HORNÍ SLAVKOV
* Dle aktuálního zařazení a po absolvování odborného kurzu včetně zvláštního příplatku za službu ve ztížených podmín

- dokončené střední vzdělání s maturitou

STABILIZAČNÍ PŘÍPLATEK/měsíčně

STABILIZAČNÍ PŘÍPLATEK/měsíčně

NABÍZÍME:
- stálý růst služebního příjmu

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS ZASÍLEJTE NA EMAIL: MKnafova@v

ZA DVA ROKY PLAT /průměr

-DVA
jistotuROKY
a stabilituPLAT /průměr
ZA
POUZE
VE VĚZNICI
HORNÍ SLAVKOV

NABÍZÍME:

- věk nad 18 let

- příspěvky na rekreaci, kulturu, sport
ZA DVA ROKY
PLAT /průměr

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

STABILIZAČNÍ

- nástupní plat 29 950 – 32 260 Kč*

- 6 týdnů dovolené

- bezúhonnost

- zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost

* Dle aktuálního zařazení a po absolvování odborného kurzu včetně zvláštního příplatku za službu ve ztížených podmínkách

POŽADUJEME:
NABÍZÍME:
- nástupní
plat 29 950 – 32 260 Kč*

- občanství České republiky
- jistotu a stabilitu
- příspěvky na rekreaci, kulturu, sport

průměr

- věkPOŽADUJEME:
nad 18 let

- občanství České republiky

- dokončené střední vzdělání s maturitou
POŽADUJEME:

- dokončené střední vzdělání s maturitou
- stálý růst
služebního
příjmu
- tělocvična,
posilovna
a sauna
- občanství
České republiky
- bezúhonnost
- bezúhonnost
- kariérní
postup
- nárok
na výsluhu
po 15 letech služby
- zdravotní,
osobnostní
a fyzická
způsobilost
- dokončené
střední
vzdělání
s maturitou
- zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost
- 6 týdnů dovolené
- věk nad 18 let
- bezúhonnost
- věk nad 18 let
- nástupní plat 29 950 – 32 260 Kč*
- zdravotní,STRUKTUROVANÝ
osobnostní a fyzická
způsobilost
ŽIVOTOPIS
ZASÍLEJTE NA EMAIL: MKnafova@vez.hsl.justice.cz
- příspěvky na rekreaci, kulturu, sport
- věk nad 18 let

POŽADUJEME:
VNABÍZÍME:
případě dalších dotazů se obraťte přímo na oddělení personální:
352 660 204
- tělocvična, posilovna a sauna
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ZUŠ: BENEFICE PRO UKRAJINU – DĚKUJEME!
Na konci měsíce března uspořádala ZUŠ
„Benefiční koncert pro Ukrajinu“ v domě
kultury Krásno. Dovolte mi touto cestou poděkovat starostovi města Krásno p. Josefu
Havlovi za perfektní zázemí pro všechny
účinkující a samozřejmě všem účinkujícím
sólistům i hráčům orchestru ZUŠ band, který vystoupil se svým programem. Výtěžek
benefičního koncertu byl přes 12 000 Kč, za
což jsme moc rádi.
V březnu jsme uspořádali také krajskou
postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance „Lucie Terek Krajnikovičové“,
letos mohli diváci shlédnout 23 tanečních
choreografií, účast byla 184 účinkujících
žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Žákyně tanečního oboru v Lo
kti pod vedením Šárky Horákové získaly od
odborné poroty za svoji choreografii „Nepřenosná“ ocenění za technickou dovednost. Taneční obor měl v březnu i dubnu
velmi napilno. Začátkem dubna se konalo
okresní kolo soutěže tanečních oborů ZUŠ
v Chodově, kde skupina mladších žákyň
(6.ročník I. stupně - 1.ročník II. stupně) získala „Ocenění za propojení skupiny“ a skupina starších žákyň (1.ročník II. stupně - Studium pro dospělé) „Ocenění za vzájemné
propojení skupiny“ - tato skupina zároveň
postupuje do krajského kola soutěže, které se uskuteční tento týden v Mariánských
Lázních. Zároveň nás čeká ještě Krajská
přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Karlových Varech nebo Mia festival v Chebu.
Žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ se
na konci měsíce března účastnili recitační
soutěže v DDM Sokolov, v Lokti jsme uspořádali poprvé Krajskou postupovou přehlídku dětských pěveckých sborů. Pěvecký
sbor Vlaštovky ze ZUŠ Horní Slavkov získal
od odborné poroty zlaté pásmo, pěvecký
sbor Papaveri pásmo stříbrné.
V Krajských kolech soutěží hudebního obo-
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ru ZUŠ nás rozhodně nezklamali naši žáci.
Hornisté ze třídy T. Koláře získaly krásná 2.
místa (Jakub Dvořák, Anna Drobná, Tomáš
Meier), dechaři ze tříd M. Rothbauera, Z. Kolářové a G. Dundové se umístili následovně:
Ondřej Lojín – 1. místo, Dorotka Kaplanová
– 1. místo, Berenika Adamcová – 1. místo,
Anna Motlíková – 1. místo, Emma Dandová
– 1. místo, Michal Stařík – 1. místo, Maxmilián Svoboda – 1. místo, Anna Břížďalová
– 3. místo. Navíc kolega M. Rothbauer získal ocenění poroty za vynikající pedagogickou činnost. Další soutěží, které se účastnili naši žáci bylo „Litvínovské dřevohraní“,
kde v klarinetové hře obsadili Michal Stařík
a Emma Dandová ve velké konkurenci krásná 2. místa. Poděkování patří kolegyni Z.
Kolářové a V. Moiseevě za přípravu žáků na
soutěž a klavírní doprovod.
Co chystáme na květen ? Přijímací řízení do
ZUŠ pro školní rok 2022/2023 se uskuteční

ve dnech 17. května 2022 v Horním Slavkově, 18. května 2022 v Lokti a 23. května
2022 v Krásně. Momentálně můžete podávat přihlášky do ZUŠ a zároveň si zamluvit
v uvedeném termínu čas, kdy budete chtít
k přijímacímu řízení se svým dítětem přijít.
Zároveň je možné si v uvedených termínech prohlédnout prostory ZUŠ či domluvit
konzultaci v uměleckých oborech. Kapacita školy je jako každý rok omezena, s přihlášením svého dítěte proto neotálejte.
Naše škola se také tradičně připojuje k dalšímu ročníku festivalu ve veřejném prostoru
ZUŠ open 2022 – více informací najdete na
internetových stránkách. V červnu se na
Vás noc těšíme v Horním Slavkově na již
třetí Noci kostelů – opět vystoupí zajímaví
umělci v kostele sv. Anny, v evangelickém
kostele a v koncertním sále Pluhova domu
(v kostele sv. Jiří probíhá rekonstrukce).
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZU

DDM A ŠD

MŠ U SLUNÍČKA

Měsíc duben byl pro naše děti mimořádně akční. Naše děti ze
zájmových kroužků Vaření se předvedly na Velikonočních trzích
pořádaných MKS – soudě dle vašich reakcí se vám jejich tvoření
velmi líbilo a díky vašim příspěvkům si budou moci udělat krásnou
závěrečnou oslavu. Na této akci se rovněž předvedli taneční kroužky „MIX Dance“ pod vedením Kačky Ciperové a „Shuffle dance“ pod
vedením Martiny Dandové. Dne 29.4. se děti z těchto tanečních
kroužků rovněž zúčastnily akce Mezinárodní den tance, který opět
pořádalo MKS Horní Slavkov. Stejný den jsme si ve školní družině
užili krásné čarodějné odpoledne plné kouzel, lektvarů a soutěží.
Abychom dostáli slibu z minulého čísla zpravodaje, přicházíme
s nabídkou letních příměstských táborů.
4. – 8.7. Všeználkovo pokračování – cena: 1.800,-Kč – příměstský tábor od 7 let. V ceně zahrnuto: Jízdné a vstupné, pitný režim a strava (svačina + teplý oběd), nabitý program plný
dobrodružství, materiál a zázemí Domečku.

Zápis dětí do MŠ „U Sluníčka“

Milí rodiče, zápis do mateřské školy v Dlouhé ulici bude probíhat ve
dnech 11. a 12. května 2022, vždy od 10:00 do 11:30 hodin.
18. – 22.7. – Tanec „Dundee“ - 1.900,-Kč – pobytové taneční
soustředění v rytmu léta. V ceně – jízdné, vstupné, celodenní
Přijďte si s Vašimi dětmi pohrát a prohlédnout si prostory naší
strava včetně pitného režimu. Začínáme 18.7. v 8:00 a končíme
školky. Nahlédnout můžete do všech tříd, které jsou přizpůsobené
22.7. v 16:00 závěrečným představením pro rodiče. Chceš vědět, co je tanec „Dundee“? Pokud ano, tak neváhej a přihlas se.
i těm nejmladším, šaten, i tělocvičny. Rády Vám během prohlídky
V rámci tanečního soustředění v rytmu léta procvičíme taneční
odpovíme na jakékoliv dotazy týkajících se předškolního vzděláváMilíserodiče,
kroky, rytmiku hudby, naučíme
nové choreografie a využijení. V naší školce se vzdělává podle nejnovějších metod, nabízíme
me více tanečních stylů. Nebudou
chybět ani
táborové
i zájmové
aktivity
jako zápis
je hra na
flétnu a taneční
a pohy-bez příto
v souvislosti
s klasické
Opatřením
k zápisům
do MŠ
bude
dozobcovou
MŠ U Sluníčka
probíhat
hry, koupání v rybníce, výlety a táborový oheň.
bové hry.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ U SLUNÍČKA

zástupců.

25. – 29.7. – „Dundee“ Olympiáda – 1.550,-Kč – Příměstský
Na Vaše děti se těší kvalifikované paní učitelky.
tábor s jedním přespáním ve stanech. Cena včetně: dopravy,
Za všechny pracovnice ředitelka školy:
vstupného, stravy a pitného TERMÍN
režimu. Provoz
denně 2.5.
od 8:00
do – 30.5.
Mgr. Iveta
Svobodová
ZÁPISU:
2021
2021
16:00. Rád sportuješ a zdoláváš výzvy a zdravý pohyb je tvým
denním chlebem? V tom případě je tento tábor určen právě pro
tebe. A proč „Dundee“ Olympiáda? Přihlas se a poznáš. NebuJAK NA TO?
dou chybět klasické táborové hry, koupání v rybníce, výlety do
okolí a táborový oheň. Rovněž 
nás1.
čeká
oblíbený výlet do
lanoVYTISKNOUT
POTŘEBNÉ
TISKOPISY NEBO JE OSOBNĚ VYZVEDNOUT
vého centra.

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Zápis dětí do MŠ

V MŠ

TISKOPISY VOLNĚ K DISPOZICI U VCHODU MŠ

1.8. – 5.8. – Avataři z Navi – 1.800,-Kč – Výtvarně-dramatický
k vytisknutí
tábor, který nás zavede na místo Tiskopisy
plné tajemných
postav. Kdona www.msdlouha.estranky.cz nebo
zažil Strážce Grišaverza ví, o čemna
píšeme.
Pokud
jsi
webovýchvýtvarněstránkách města www.hornislavkov.cz
-dramaticky založen, máš rád zábavu a rád luštíš všemožné
šifry, je tento tábor určen přímo pro tebe. V ceně je pitný režim,
strava, doprava a výtvarný materiál.

 2. VYPLNĚNÉ DORUČIT MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH VARIANT

8. – 12.8. – Vánoce v létě – 1.000,-Kč – v ceně zahrnuto jízde-mailspolečného
em s uzntýdne
ávaným elektronickým podpisem - skolkadlouha@hornislavkov
né, vstupné, strava a pitný režim. •
V průběhu
si užijeme vánoční stopovačku, tradiční
výlov
kaprů,
Ježíško• poštou na adresu: MŠ HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 620/1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGAN
vu cestu s překvapením, popolední půlnoční mše, zpěv koled,
štědrovečerní oběd, vánoční nadílka, pečení vánočního cukroví,Dlouhá 620/1, 357 31 Horní Slavkov
tvorba vánočních přání, vánoční balení dárků, živý betlém. Také
• oaszahrajete
obně - každé
úterý a čtvrtek od 16:30 – 17:00 hodin
si vyzkoušíte několik vánočních tradic
si zasněžené
hry.
• do datové schránky školy - dzfm5i

15. – 19.8.– Toulky přírodou – 850,-Kč - včetně dopravy, vstupného, stravy a pitného režimu. Provoz denně od 8:00 do 16:00.
Ve dnech 11. a 12. 05. 2022 od 10.00 – 11.30 hodin proběhne
Tento tábor je určen pro všechny
které zajímá
 táborníky,
3. K ŽÁDOSTI
O příroda
PŘIJETÍ PŘIPOJIT:
zápis dětí do MŠ „Duhová kulička“ na školní rok 2022/2023. Zápis
a její krásy. Čekají vás pěší výlety do okolí, táborové a sportovní
se bude konat v první budově ve třídě Červená kulička.
hry a nebude chybět ani celodenní- výlet
do BotanickéOD
zahrady
POTVRZENÍ
PEDIATRA
Nabízíme vašim dětem pestré doplňkové činnosti: taneční, logopev Bečově.
- NEBO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O ŘÁDNÉM
OČKOVÁNÍ
dické, zdravé
pískání na flétničku,
angličtinkuAaj.KOPII OČKOVACÍH
Naše
školka
se
také
pyšní
titulem:
„Školka spolupracující s Mensou
Přihlášky na příměstské tábory
je
možno
vyřídit
v
kanceláři
DDM
------------------------------------------------------------------------------------------a ŠD Horní Slavkov, na tel: 775987100, přes webové stránky, nebo ČR“.
na e-mailu: ddmhslavkov.ddm@volny.cz
REGISTRAČNÍ ČÍSLO - PO DORUČENÍ ŽÁDOSTI OBDRŽÍTE SMS ZPRÁVOU (NA TELEFO
Kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov
Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás!
Školství

JE UVEDENO NA ŽÁDOSTI). Pod tímto číslem najdete informace o přijetí vašeho dít
registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, u vchod
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
13. 4. – 24. 6. 2022

Výstava: Michaela Široká - Powertex
Muzeum
Navazujeme na výstavu Slavkov Art a pokračujeme v představování dalších kreativců žijících a tvořících v Horním Slavkově. Prostorovou malbu a sochy Michaely Široké doplní její
fotografie z Karlovarského kraje.
Muzeum otevřeno ST – NE 9:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Vstupné 30,- Kč/ děti 15,- Kč je zároveň vstupenkou do celého muzea.

9. 5. 2022

Čtěňata
16:00 knihovna

11. 5. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 knihovna

12. 5. 2022

Přednáška Milana Gebouského
16:00 muzeum
„Drahé kameny jsou všude kolem nás,“ říká M.
Gebouský, autor nové knihy Drahé kameny.
Pokud se chcete dozvědět více pikantností,
základních vlastností drahých kamenů, kde se
nachází a jestli jsou použitelné ve šperkařství,
doražte na přednášku. Na místě nová kniha
k zakoupení.
Vstupné dobrovolné

17. 5. 2022

Půjdeš mi za svědka?
19:00 divadelní sál
Jean-Luc Lemoine, současný známý francouzský komediální autor, vodí rád diváka
po klamných cestách, aby ho pak v nejméně
očekávaném okamžiku překvapil zcela novým
pohledem na danou situaci.
Hrají: Daniela Šinkorová, Karel Zima, Jarmil
Škvrna, Yanna
Překlad a režie: Jaromír Janeček
Vstupné 350,- Kč v předprodeji/ 420,- Kč na
místě

13. 5. 2022

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
19:00 kinosál
Film USA, akční, fantasy, horor, 2022, 127
min., čd.
Vstupné: 130,- Kč

13. 5. – 27. 5. 2022
Výstava Prima Rodina
Foyer MKS Horní Slavkov
Zdarma

14. 5. 2022
6. 5. 2022

Láska hory přenáší
19:00 kinosál
Film Česko, Slovesko, 2022, komedie, romantický, 90 min.
Vstupné: 120,- Kč

Underground Comedy
19:04 Divadelní sál
Stand-up comedy s rodákem z Horního Slavkova Honzou Studničkou, Nikolou Džokičem
a Tomášem Plhoněm. Čekejte megaporci plnou smíchu a zábavy.
Vstupné: 206,- Kč (předprodej v knihovně MKS)

Ušák Chicky a Zlokřeček
16:00 kinosál
Film Belgie, Francie, 2022, rodinný, animovaný, dobrodružný, 91 min., čd.
Vstupné: 120,- Kč

Klub přátel historie
15:00 muzeum
Baví tě příroda, toulání se po okolí a navíc
něco objevovat? Vstup do nového klubu. Projdeme se po okolí Horního Slavkova, vyměníme zkušenosti a probereme oblíbené nálezy.
K dispozici bude i detektor. Minimální věk 8
let. Pevná obuv a vhodné oblečení do přírody
podmínkou.
Vstupné 20,- Kč

22. 5. 2022

Loutkářský soubor Rolnička – Dva kozlíci
uličníci
15:00 Malý sál
Rolnička je zpět a s ní čtyři krátké příběhy pro
nejmenší. Vstupné: 20,- Kč

7. 5. 2022

8. 5. 2022

Slavíme den matek
Matky
18:00 kinosál
Maminky vstup zdarma.
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Ženy a život
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie, romatický, 87
min. Vstupné: 130,- Kč

21. 5. 2022

6. a 20. 5. 2022

Zlouni
16:00 kinosál
Film USA, 2022, animovaný, akční, komedie,
krimi, 100 min., čd.
Vstupné: 130,- Kč

20. 5. 2022

27. 5. 2022

Tři Tygři ve filmu: Jackpot
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie, akční, 110 min.
Vstupné: 120,- Kč

15. 5. 2022

Den rodiny - workshop
Výroba betonových květináčů na sukulenty.
14:00 taneční sál
Vstupné 100,- Kč/ tvořící osoba
Rezervace míst v knihovně MKS H. Slavkov

4. 6. 2022

Den dětí – Sportu ZDAR
Tentokrát úplně jinak. Kartičky vyzvedávejte
od 23. 5. 2022 v knihovně MKS Horní Slavkov.
Soutěžíme celou sobotu o medaile na sportovištích Horního Slavkova.
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, 601 691 557
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
kontakt: 724 113 584

MĚSTSKÝ INTERNET

V případě zájmu o zřízení internetu volejte
pana Halgašíka: 774 218 518

Důležité kontakty

POLICIE ČR HORNÍ SLAVKOV

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

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: 
pátek	

8.00 – 17.30
8.00 – 15.00
8.00 – 13.00

sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 

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.
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-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420
602
+420 602 150
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

TECHNICKÉ SLUŽBY
HORNÍ SLAVKOV
STAVEBNINY
Provozní doba:

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
50

7:00-10:45
7:00-10:45
7:00-10:45
7:00-10:45
7:00-10:45
8:00-12:00

11:30-17:00
11:30-17:00
11:30-17:00
11:30-17:00
11:30-17:00

Kontakty:

tel.: 607 050 803, 601 691 557
e-mail:stavebniny@tshs.cz

Zajišťuji prodej tohoto matarlálu:

Stavební materiál: beton, cement, vápno, lepidla, montážní
pěny, kartušové silikony, lepenky, ztracené bednění, zámkové
dlažby, ytongy, kari sítě, žebírkovou ocel, plech na střechy„SAT
JAM", betonové tašky, sádrokartonové profily, šrouby a závěsy,
kamenivo, písek, atd.
Malffské potřeby: barvy, válečky, stětce, štětky, penetrace, 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 41! hodin. Možnost dopravy materiálu vozidlem
Multicar nebo IVECO až do 9 t.

naše město

www.hornislavkov.cz

