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Slovo starosty
Další měsíc uplynul a já vás zase
mohu přivítat nad naším dalším vydáním zpravodaje. Pomalu se blížíme k letním měsícům, měsícům spojených hodně
s kulturou, zábavou, odpočinkem a dovolenou.
Poslední dva roky byly z důvodu covidových opatření náročné,
pro mnohé kulturní a další společenské aktivity dosti limitující.
Zdá se, že situace se dostává do normálu i v zahraničí, a že si
tu letošní letní kulturní sezónu užijeme bez omezení.
Kultura je součástí života nejen nás všech, ale celé společnosti
již od pradávna. Obohacuje nás, přináší nám uspokojení, sociální kontakt, radost… Kultura má v našem městě historické
kořeny, vždyť předválečná kronika města psaná ještě německy zmiňuje spoustu kulturních akcí a mnoho veřejných činností
spolků. S dobou se kulturní akce průběžně mění, někdy mají
ideologický podtext, ale vždy mají minimálně jedno společné,
vždy se jedná o setkávání občanů.
I naše město věnuje kultuře velkou pozornost, podporuje spolky, ale i individuální veřejné akce. Vždyť každý měsíc můžeme
v našem městě zajít do Městského kulturního střediska na divadelní představení, do kina, do muzea, na výstavu a dokonce
i na přednášku. Vím, nikdy nebudou uspokojeni všichni, to ani
nelze. Každý má jiné žánrové představy, ale s klidem můžu říci,
že vybrat si z nabídky kultury v našem městě je možné. Ale to
není vše. Jsou zde další subjekty, které obohacují kulturu v našem městě. Vzpomeňme příkladem slavkovské skauty s tradičním Pohádkovým lesem a Kuličkyádou nebo naší ZUŠku
s plejádou kulturních akcí pro různé věkové kategorie - třeba tu
poslední velkou z minulého měsíce s názvem ZUŠ open.
A nemohu zapomenout, jako pomyslné vyvrcholení kulturních
společenských akcí, Slavkovské slavnosti. Ty se v letošním
roce uskuteční v netradičním termínu a to již 17. září. Program
bude bohatý, v tuto chvíli jej ještě připravujeme.
Přeji vám, abyste si v následujících měsících vybrali z připravovaného repertoáru kulturních a společenských akcí. Vím, že
nabídka bude pestrá. Přeji vám tedy mnoho zážitků, a třeba se
někde spolu potkáme. Tak na viděnou…
Krásné dny.
Váš starosta Alexandr Terek

Vlaková stanice Horní Slavkov-Kou- Z jednání rady města
Rada města rozhodla
nice po roce opět v provozu
 o realizaci projektu vybudování bytů ve 2. a částečně v 1. pod-

Slavkovský
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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 jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky až do 28. 8. 2022. 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

laží v domě č.p. 648 v Poštovní ulici
Zastupitelstvo města schválilo
 přidělení finančního příspěvku ve výši 435.000,- Kč ze stanovené kvóty z Rozpisu státní finanční podpory v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón Ministerstva kultury na rok 2022 na akci
obnovy kulturní památky objektu děkanství č.p. 178 vlastníku Město Horní Slavkov a přidělení finančního příspěvku ve
výši 55.000,- Kč ze stanovené kvóty z Rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury
na rok 2022 na akci obnovy kulturní památky objektu měšťanského domu č.p. 5
Tajemník

Gratulace
V měsíci květen oslavil jubilejní 80. narozeniny pan Miroslav Skalický. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a předsedkyně SPOZ.

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

SLAVKOV-KOUNICE
Po HORNÍ
16 letech
od 1. 5.
2022 do 28. 8. 2022
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
18:04

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (09:16-09:20)
> Karlovy Vary dolní nádraží (09:43)

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (11:14-11:33)
> Karlovy Vary dolní nádraží (11:55)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (15:17-15:20)
Os 27175
> Karlovy Vary dolní nádraží (15:43)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (17:16-17:33)
Os 27177
> Karlovy Vary dolní nádraží (17:55)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (18:18-18:25)
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 (8:29-8:38)
> Horní Slavkov-Kounice (8:52) – přímý spoj
Karlovy Vary (8:55) > Krásný Jez (9:19-9:25)
9:40 Os 27170
> Horní Slavkov-Kounice (9:39)
Karlovy Vary (10:54) > Krásný Jez (11:18-11:40)
11:55 Os 27172
> Horní Slavkov-Kounice (11:54)
Karlovy Vary (14:57) > Krásný Jez (15:19-15:26)
15:41 Os 21174
> Horní Slavkov-Kounice (15:40)
Karlovy Vary (16:54) > Krásný Jez (17:18-17:36)
17:51 Os 27176
> Horní Slavkov-Kounice (17:50)
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

Os

27166/7
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PŘIHLÁŠKA
DO 14. ROČNÍKU SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO
Okno v bytě 			
Okno v rodinném domě 		




Jméno a příjmení majitele (nájemce):
....................................................................................................................
Přesná adresa:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Specifikace umístění okna/balkónu:
....................................................................................................................

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Našim mladým sportovcům se dařilo
Duben letošního roku byl ve znamení velkých sportovních úspěchů.
Naši žáci se za podpory učitele tělocviku Mgr. Lukeše zúčastnili hned
několika sportovních akcí a to velmi úspěšně.
5. 4. se konalo okresní
finále volejbalu chlapců
v kategorii 8. a 9. tříd,
které proběhlo v Sokolově. Po velkém boji naše
škola získala krásné 3.
místo a na tomto úspěchu se podíleli tito žáci:
Lokaj J., Klečka O., Jelen
T., Bachar P.,Girga J.,Vrzal J., Čonka M., Andriichuk O.
Tentýž týden 7. 4. se konalo okresní finále v basketbalu dívek a opět nám cinklo medailové 3. místo. Konkrétně se na
tomto úspěchu podílela tato děvčata ze 6. a 7. třídy: Švadlenková V.,
Zemanová A., Rőschlerová K., Kunová B., Hoťová M., Dandová E., Sitaiová T., Pechrová M.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
Přihlášku odevzdejte do 26. 8. 2022 na recepci Městského úřadu
v Horním Slavkově, nebo v kanceláři číslo 106 (sekretariát starosty), případně zašlete na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz

14. ročník soutěže Rozkvetlé okno
PRAVIDLA

Přihlášení do soutěže
Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno či balkón v bytě či
rodinném domě. Konkrétní okno, balkón může do soutěže přihlásit
kdokoliv – majitel, nájemce, soused, kolemjdoucí, apod.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení majitele (nájemce)
bytu, rodinného domu a přesnou adresu (příp. specifikaci umístění).
Přihlašovat se je možné do 26. 08. 2022 a to:
- na recepci Městského úřadu Horní Slavkov
- v kanceláři č. 106 (sekretariát starosty)
- příp. zaslat na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Soutěžní kategorie
1. Kategorie – okno či balkón bytového domu
2. Kategorie – okno či balkón rodinného domu
Vyhodnocení soutěže
Po uzávěrce soutěže budou všechna přihlášená okna a balkóny
vyfotografovány. Následně vybere Rada města Horní Slavkov na
doporučení hodnotící komise nejkrásnější, nejrozkvetlejší a nejnápaditější okna a balkóny. Z každé kategorie budou vybráni výherci.
Každý výherce soutěže obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč.
Poukázky předá výhercům starosta města na Slavkovských slavnostech v září tohoto roku, pokud budou letos uskutečněny (koronavirus), nebo ve své kanceláři. Výherci spolu s fotografiemi vítězných oken a balkonů budou uveřejněni ve Slavkovském zpravodaji
a na webových stránkách města.
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Do třetice se sportovně zadařilo ve fotbalovém Mc Donald Cupu, jehož
okrskové kolo 4. a 5. tříd se konalo 22. 4. na hřišti 2. ZŠ v H. Slavkově
a zde se našim fotbalistům podařilo vybojovat metu nejvyšší – 1. místo. O tento „zlatý“ úspěch se společnou měrou zasloužili: Bejvl D., Toth
M., Borovička J., Sluka A., Drška A., Bachar L., Balog P., Horvát Š., Ciper
J., Ferko T. Všem chlapcům i děvčatům za tyto sportovní úspěchy velmi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Kerbelová Lenka

SERIÁL: Umělci Horního Slavkova do roku 1945: Franz Schmied
Schmied se narodil 05. 06. 1842 v Horním Slavkově a zemřel 12. 07. 1906
tamtéž. Pocházel z rodiny malířů porcelánu, takže tuto profesi zdědil. Narodil se
v domě čp. 386 Johannu Smiedovi a jeho
manželce Sophii (roz. Salomonové), oba
pocházeli z Horního Slavkova. Franz se
zasloužil velkou měrou o to, že roku 1873
získala na Světové výstavě ve Vídni novorenesanční porcelánová kolekce z Horního Slavkova jednu z hlavních medailí.
Velkou pozornost vzbudila především
dvojice rozměrných amfor s antikizujícím renesančním ornamentem, kterou

tvarově navrhl architekt a docent Uměleckoprůmyslové školy ve
Vídni Alois Hauser. Právě za řemeslnou úroveň výzdoby obdržel
Schmied medaili a diplom a obdobná ocenění následovala po celé
Evropě i v dalších letech (například 1882, 1888 a 1897). O tom, že
Schmied byl opravdu výjimečným umělcem ve svém oboru, svědčí
i stříbrná medaile ze Světové výstavy v Paříži v roce 1900. Schmied
se vyučil malířem porcelánu v Horním Slavkově (1854 – 1860) a již
roku 1867 byl jmenován vrchním malířem. Roku 1869 studoval na
Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a právě zde se seznámil s již
zmiňovaným Aloisem Hauserem.
Zdroj: město Horní Slavkov; Sokolovsko – umění, památky a umělci
do roku 1945 - Vladimír Prokop, Lukáš Smola ; https://commons.wikimedia.org

ZUŠ: Spolupráce s mateřskými školkami funguje na výbornou
V měsíci dubnu a květnu pravidelně navštěvují děti z mateřských školek
Pluhův dům v Horním Slavkově, kde se účastní programů připravených
pedagogy ZUŠ. V průběhu šesti setkání se děti dozvěděly informace o
hudebních nástrojích (violoncello, kytara, klarinet, klavír, housle), na některé z nich si vyzkoušely zahrát, nechyběly hudebně pohybové aktivity
nebo rytmická procvičování. Setkání s dětmi proběhlo také v krásenské
školce Pampeliška, i zde byly děti velmi šikovné.

dnech – jedná se o přehlídku hráčů na lesní roh doplněnou hudebními
workshopy a koncerty s předními hornisty České republiky. Také jsme
se pilně připravovali na festival ZUŠ open 2022, na závěrečné koncerty, výstavy, absolventský koncert, představení literárně dramatického
oboru ZUŠ nebo tradiční Noc kostelů. Všechny informace o konání
akcí ZUŠ najdete na internetových stránkách www.zushslavkov.cz, facebooku nebo instagramu ZUŠky, postupně také doplňujeme novými
záznamy Youtube kanál ZUŠ.
Jménem kolektivu zaměstnanců mi dovolte poděkovat všem partnerům za spolupráci ve školním roce 2021/2022, popřát klidné odpočinkové léto a těšíme se v září 2022 opět v ZUŠce.
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Pedagogové ZUŠ uspořádali benefiční koncert „Ke dni učitelů“ – pravda v přeloženém termínu, ale koncert byl žánrově velmi pestrý a výkony všech kolegů zušky i přítomných hostů byly kvalitní a potěšující.
V Horním Slavkově, Lokti i Krásně probíhaly třídní přehrávky žáků hudebního oboru, celkově své skladbičky zazpívalo nebo zahrálo opravdu
velké množství dětí. Slavkovští výtvarníci se účastnili prodejní výstavy
prací žáků výtvarného oboru v kavárně na hradě Loket. Tanečnice absolvovali mnoho tanečních soutěží a sklidily řadu ocenění a úspěchů
– na konci května 2022 nás perfektně reprezentovaly na Mia festivalu v pražské Lucerně. Žák z hornové třídy kolegy Tomáše Koláře, Tomáš Meier reprezentoval ZUŠ v rámci účasti na Liteňských hornových

U nás ve městě
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Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do
20-tého dne v měsíci na e-mail: soutez.
slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body
ke správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3
otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové
body se nedávají.
3. V prosinci 2022 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Tadeáš půjčil tatínkovi 240 korun. Tatínek
slíbil, že mu zítra vrátí polovinu, pozítří
třetinu a popozítří čtvrtinu původně půjčených peněz.
Kolik korun na tom Tadeáš vydělá?
2. úloha (3 body)

Kolik je celkem v obrazci čtverců a obdélníků?
3. úloha (5 bodů)
Máte 5 kusů řetězu. První kus má 15 ok,
druhý 8 ok, třetí 7 ok, čtvrtý 4 oka a pátý
3 oka. Chcete z nich vytvořit jeden dlouhý
řetěz.
Kolik ok musíte nejméně přeseknout
a následně opět svařit?
Správné odpovědi za měsíc květen:
1. 3 4 2 1
2. čtverec = 1, kruh = 3, pětiúhelník = 4,
trojúhelník = 6
3. Mařenka je v červeném a hraje si s kyblíčkem, se sítkem si hraje Janička
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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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 5 pozemků a jedná se o parcely o velikosti cca 450
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, - 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.

Rozhovor
Jak dlouho už fotografujete v Horním Slavkově?
Už je to 42 let! V březnu roku 1980 jsem nastoupil do Horního Slavkova po fotografovi panu Zajačkovském. Fotografoval
pod hlavičkou OPBH Sokolov v „Komunále“ v Horním Slavkově. V roce 1990 jsem dostal výpověď a OPBH skončilo. Hledal
jsem nové prostory, našel jsem je v září roku 1991 a tak jsem
začal znovu jako živnostníček.
Já osobně si vás pamatuji coby žák základní školy. Dokážete říct kolik Hornoslavkováků jste fotografoval?
To bohužel nedokážu. Během těch let jich bylo nespočet.
Jaké byly vaše fotografické začátky?
Na základní škole v Lokti, kam jsem chodil, byl fotokroužek,
kam jsem začal chodit ve 13 letech. Vedl ho pan učitel Štěpán
Podešť. Tak moc se mi fotografování líbilo, že jsem se v 9.
třídě rozhodl pro tříletý učební obor - Fotograf.
Jak moc se změnila technika pro fotografování od dob, kdy
jste začínal do současnosti?
Jak se říká, pokrok nezastavíš, změnila se velmi. Ve škole
jsme se učili fotografii černobílou a základy fotografie barevné. Při přechodu na digitální proces, jsem se musel vše naučit.
Naštěstí mám kamaráda, který měl se mnou trpělivost a vše
mi ukázal. Od roku 2005 vše dělám digitálně.
Před lety bylo součástí vaší práce fotografování občanů pro
občanské průkazy, to už dnes ale není potřeba. Co fotografujete nejvíce dnes?
Dnes fotografuji a natáčím především reportáže. V atelieru fotografuji na průkazky, děti, skupinky, dělám reprodukce
z fotek, obrazy, kalendáře a dárkové předměty s fotografiemi
a další.
Mám doma od vás krásnou fotografii krajiny, kterou jsem si
nechal zarámovat. Kde mohou občané vidět vaše fotografie?
Já vystavuji s Fotoklubem FOS Sokolov a vystavovali jsme ve
dnech 1.4. – 1.5.2022 v Sokolovském Zámku, společně s německými kluby. Tato výstava se přestěhovala do Německa,
kde navštíví šest Spolkových zemí. Naše klubová výstava byla
v Hornickém domě v Sokolově, ve dnech 1.4. – 24.5. 2022.
A v neposlední řadě je v mém ateliéru výloha, ve které mám
televizi, kde běží fotografie z jednotlivých akcí a je tedy mou
výstavou zde ve městě.

JOSEF ŠIMEČEK
Hornoslavkovský fotograf se narodil roku 1960 v Karlových Varech. Dětství a školní léta prožil v Lokti.
Fotografem se rozhodl být už na základní škole,
kde navštěvoval zájmový kroužek fotografování. Po
základní škole se tedy rozhodl pro tříletý učební obor
Fotograf v Karlových Varech. Od roku 1980 je fotografem v Horním Slavkově. Jeho domovem je naše město
od roku 1985. Nejraději fotí přírodu, dále pak různé
společenské akce, svatby, potréty apod.

Co rád fotografujete?
Rád fotografuji společenské a další akce, zde ve městě a blízkém okolí. Ale nejraději fotografuji přírodu, ta maluje sama, jen ve své kategorii vyhrála. Tato fotografie se dostala i do knihy
nejlepších fotografií tohoto časopisu. Z fotografie byly vytvose koukat a mačkat spoušť.
řeny plakáty 2x3m.
Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z fotografování?
Tak to se omlouvám, ale na žádnou veselou příhodu si nepa- Vím, že jste členem fotografického spolku. Čím se takový
matuji.
spolek zabývá?
Fotoklub FOS Sokolov pořádá výstavy svých členů, klubové
Jakou svou fotografii považujete za nejhezčí?
soutěže, též se soutěží účastní. V soutěži mapových okruhů
Nedokážu vybrat jednu fotografii. Proto bych chtěl, až budu jsme třikrát, v letech 2016, 2017, 2018, zvítězili.
v důchodu, udělat pár knih s mými fotografiemi.
Co se vám na našem městě líbí?
A s jakou fotografií jste měl největší úspěch?
Líbí se mi jeho poloha, je obklopené překrásnou přírodou SlavNejvětší úspěch jsem měl s fotografií Kurta Hlavsy, kterého kovského lesa.
jsem vyfotil jako fotografa, který fotí zátiší v sakristii kostela
sv. Jiří. Tuto fotografii jsem poslal do časopisu Photo life, kde rozhovor vedl: tajemník MěÚ
Rozhovor
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FOTOČLÁNEK: DEN DĚTÍ – MALÝ SPORTOVEC
Městské kulturní středisko Horní Slavkov za podpory Města Horní Slavkov uskutečnilo letošní Den dětí ve znamení sportu. Cílem bylo jednak představit sporty, které mohou naše
děti v Horním Slavkově navštěvovat, ale také zjistit, jak na tom jsou naše děti s pohybem. Z
tohoto důvodu byly osloveny organizace, které tyto sporty provozují a ty pro Vás nachystaly
jednotlivá stanoviště. DDM a ŠD Horní Slavkov představilo mj. florbal, míčové hry, kick box
nebo např. šachy. TJ Spartak např. beach voleyball, tenis a stolní tenis. I při školách je možné
navštěvovat sportovní kroužky, a tak nejen základy bumballu představila ZŠ Horní Slavkov,
Školní ul. Nikdy nezapomínáme na naše nejmenší, které „dětské dny“ navštěvují v hojném
počtu. Zejména pro ně byly připraveny doplňkové pohybové aktivity typu hod na cíl, překážková dráha nebo kuželky. Ani těmto malým dětem však nikdo nebránil si ostatní sporty
zkusit a tuto možnost využily. Z tohoto důvodu můžeme zhodnotit pohybové nadání našich
dětí. Často šlo vidět, jak malé děti zatím vládnou přirozeným pohybem, zatímco ty starší už
nám trochu zakrňují. Podporujte proto své děti v aktivním pohybu a využívejte možností,
které Vám místní organizace dávají. Co v Horním Slavkově rozhodně chybí, jsou základy
atletiky. Vždyť né nadarmo, je atletika nazývána královnou sportu, je to základ, ze kterého lze
přejít na další sport. Třeba se mezi Vámi skrývá někdo, kdo by děti základům atletiky rád učil.
Velké poděkování všem zapojeným organizacím, dobrovolníkům a všem, kteří se podíleli na
přípravě této akce!
Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Horní Slavkov
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MŠ U SLUNÍČKA
NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ STANICE
Měsíc duben byl u nás ve školce ve znamení dopravní výchovy. Paní
učitelky si s námi povídaly o dopravních prostředcích, dopravních
značkách a samozřejmě také o bezpečnosti, kterou musíme v dopravě a na ulici dodržovat. Připomněly jsme si složky IZS a paní učitelky nám domluvily zajímavou exkurzi - naše třída „Myšek“ se vydala podívat na Hasičskou stanici v Horním Slavkově. Před stanicí nás
uvítal pan Manfred Bokor, který zde pracuje jako hasič. Ukázal nám
hasičská auta, jejich vybavení a pověděl nám, jak se s ním zachází
a k čemu se používá. Mohly jsme si do hasičských vozů i sednout
a zkusit si zatroubit – to se nám moc líbilo. Potom jsme se šly podívat přímo do stanice, kde jsme viděly záchranou čtyřkolku, člun
a hasičské oblečení. Exkurzi jsme si velmi užily a chtěly bychom tímto ještě jednou moc poděkovat panu Bokorovi, za to, že nám vše
ukázal, odpověděl na všechny dotazy a provedl nás stanicí.
Paní učitelky a děti z třídy u „Myšek“

MŠ SPORTOVNÍ
Květen je krásný jarní měsíc. Rozkvetlé stromy a květiny hrají všemi
barvami. V naší mateřské škole byl také velmi pestrý.
Děti z předškolní třídy navštěvovaly výukové programy v základní
umělecké škole. Jejich prostřednictvím se seznámily s několika hudebními nástroji. Každou zábavnou a naučnou hodinou je provázel
pedagog, který v základní umělecké škole daný nástroj vyučuje.
Nechyběly ani pohybové nebo taneční chvilky, hra na rytmické nástroje, zpěv, procvičování prstů nebo samotná hra na hudební nástroj.

Děkujeme základní umělecké škole za velmi příznivou atmosféru,
pestré a zábavné chvíle, díky nimž jsme se toho mnoho naučili.
Děkujeme také dětem a jejich učitelkám ze základní školy ve Školní
ulici, které se podílejí na projektu Děti čtou dětem. Vždy perfektně
připravené literární chvíle seznamují předškolní děti s knihou. Ukazují co vše samy zanedlouho dokáží, s tím, co četba knih znamená.
Učí je spolupráci, porozumění textu, využití nových poznatků a vědomostí.
Poslední dík patří rodičům, dětem a zaměstnancům mateřské školy,
kteří se podíleli na akci „Z“ (zahrada, zábava, zkrášlení).
Všichni se společně jednoho odpoledne sešli na školní zahradě, aby
upravili prostory zahrady. Posbírali spadané šišky a větve, upravili
pískoviště a odstranily poškozené prvky. Pomohly dětem připravit
zeleninové záhony, na které vysadíme předpěstované sazenice.
Užili si spoustu legrace a zažili společné chvíle. Popovídali si a poznali se trošku jinak než při běžném každodenním provozu.
Květen byl pro nás měsícem lásky, přátelství a společných setkávání.

Školství
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FOTOČLÁNEK: U VODOTRYSKU SE TANČILO

Městské kulturní středisko Horní Slavkov zorganizovalo taneční akci k Mezinárodnímu dni tance. Děti z MŠ Duhová kulička, DDM a ŠD Horní Slavkov i někteří
puberťáci a dospěláci přišli akci podpořit naučeným tanečním „flashmobem“, který
na tento rok připravila skupina Art 4 People.

Velké množství návštěvníků akce,
které dorazilo hned na začátku, mile
překvapilo a postaralo se o příjemnou
atmosféru. Mladším děvčatům ze Shufflu z DDM a ŠD Horní Slavkov se tak
parádně tančilo.

Starší holky ze Shufflu úžasně navázaly
a připravily publikum pro první taneční
workshop.

Celé odpoledne se tančilo pod vedením
lektorů různých tanečních žánrů. První
se představila Karolína Spurná, která se
zaměřila na komunikaci v improtanci
a pomohla přemoci ostych přítomných
tančit na veřejnosti.

Roman Jánský, trenér taneční skupiny
One Crew, představil jednu ze svých
tanečních skupin i to, jak vypadá
taneční rozcvička na jeho tanečních
lekcí. Všichni, kteří se nebáli, tak okusili
základní taneční pohyby HIP HOPu.

Dynamický hip hop vystřídala poklidná
atmosféra historického tance. Základní
kroky, otočky, ale také doplňky předvedli členové taneční skupiny Ambrenau.

Celé odpoledne bylo na co koukat a co zkoušet. Krásně kostýmované tanečnice
Good Sisters Tribal Dance zabývající se novodobým kmenovým tancem, který
vznikl v Americe v 80. letech, zakončily taneční odpoledne. Děkujeme všem, kteří
na akci spolupracovali a hlavně těm, kteří jí přišli podpořit. Příští rok zase u vodotrysku 29. 4.!
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DDM A ŠD

DDM a ŠD
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Kulturní kalendář
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 a 12:30 – 17:00
Vstupné 30,- Kč/ děti 15,- Kč je zároveň vstupenkou do celého muzea.

10. 6. 2022

Country na kavárně
19:00 kavárna
Folk, bluegrass a country v podání kapel
Spektrum a Výměna 73
Vstupné: 100,- Kč

11. 6. 2022

Top Gun 2: Maverick
19:00 kinosál
Film USA, Akční, drama 2022, 131 min., čd.
Vstupné: 140,- Kč

16. 6. 2022

Bookstart
10:00 knihovna
Klub maminek s dětmi do 3 let. Tentokrát na
téma hudebníček.

17. 6. 2022

Jurský svět: Nadvláda
19:00 kinosál
Film USA, akční, dobrodružný, sci-fi, 2022,
146 min.
Vstupné: 140,- Kč

18. 6. 2022

Rakeťák
17:00 kinosál
Film USA, animovaný, dobrodružný, rodinný,
fantasy, sci-fi, 2022
Vstupné: 130,- Kč

24. 6. 2022

Prezidentka
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie, romantický
Vstupné: 140,- Kč

16:30 knihovna
Čtenářský klub pro děti předškolního i školního věku. Čtení, tvoření, diskuze.
Vstupné: 20,- Kč

26. 6. 2022
22. 6. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 knihovna
Přijďte si nad šálkem kávy nebo čaje popovídat o knihách.
Společně pak můžeme plnit čtenářskou výzvu roku.
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Workshop – mandaly
9:00 – 12:00 Dílny 1. Patro MKS
Výroba povlaků na polštáře – mandaly s lektorkou Vlaďkou Hanákovou.
450,- Kč/osoba – v ceně zahrnutý materiál
na tvoření.
Rezervace nutná – knihovna 773 688 368.

27. 6. 2022
Čtěňata

COWORKING - DŮM SLUŽEB
7. a 14. 6. 2022

od 15.30 - 18.30 hod

přednáška Státního zdravotního ústavu
na téma Efektivní podpora zdraví osob
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
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

Kosmetický salon
Hefbrows
Dlouhá 621

724 966 215

Ivana Marhefková

Kosmetické ošetření pleti

Permanentní makeup obočí
Hefbrows_permanent_makeup

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

naše město

www.hornislavkov.cz

