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Slovo starosty
Léto je tu a s ním i naše prázdninové
dvojčíslo zpravodaje. Na tomto místě
jste zvyklí léta číst dlouhá slovo starosty k různému tématu spojeného
s životem města. Dnes tomu bude trochu jinak. Ne že by nebylo o čem psát, ale
myslím, že život města dnes vynecháme
a budeme se soustředit na to, co nás všechny
zajímá a na co se asi všichni i těšíme.. na léto, odpočinek, teplo,
dobrodružství, klid, pohodu, kulturu a zábavu ….
Takže vážení občané, užijte si léto a prázdniny. Odpočiňte si, mějte jen hezké zážitky, ať se všichni vrátíte z cest v pořádku a ať vám
ty dny volna utíkají co nejpomaleji.
Hezké léto
Váš starosta Alexandr Terek

Město sehnalo praktického lékaře
za končící praxi MUDr. Švejdy
Služby všeobecného praktického lékaře pro obyvatele Horního
Slavkova bude od července zajišťovat společnost Ambulance
Penta. Dohodla se na tom se současným provozovatelem ordinace p. Švejdy. Obyvatele města tak budou mít i po odchodu dlouholetého lékaře zajištěnou základní zdravotní péči.. Novým praktickým lékařem pro obyvatele Horního Slavkova se tak od července
stane Alexandr Januševič, který má více než dvacetiletou praxi
v oboru. Pacienti budou mít zajištěný plynulý přechod k nastupujícímu lékaři bez nutnosti přeregistrace. Už od července se každé
úterý rozšíří ordinační doba až do šesté hodiny večerní. Ambulance Penta se také dohodla s praktickým lékařem MUDr. Igazem
na vzájemné zastupitelnosti obou lékařů v době nepřítomnosti.
V praxi to bude znamenat pro pacienty a okolí jistotu, že když například jeden z lékařů bude mít dovolenou, nebudou muset jet až
do sokolovské nemocnice, ale ošetří je praktik v sousední ambulanci.
Starosta města

GRATULACE
V měsíci červnu oslavil jubilejní 80. narozeniny pan Ladislav Kasal.
Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a předsedkyně SPOZ.
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Vítání občánků

Z jednání rady města

V květnu jsme přivítali mezi občany města čtyři nové dětičky.
SPOZ spolu s Mateřskou školkou Duhová kulička připravily malou slavnost na počest této příležitosti. Také pan starosta popřál
dětem i jejich rodičům vše nejlepší do života. My se připojujeme
s přáním krásného života ve Slavkově.

Výběr nejzajímavějších či nejdůležitějších rozhodnutí. Zápis z jednání naleznete na www. hornislavkov.cz
Zastupitelstvo schválilo:
■ své zapojení jako partner s finančním příspěvkem a realizaci
aktivit v rámci projektu Operačního programu zaměstnanost
plus s MAS Sokolovsko o.p.s., který bude předkládán do výzev
MPSV ČR v r. 2022. Předpokládaná realizace projektu je v období 2023-2025. MAS Sokolovsko je nositelem projektu, jehož
cílem je koncept mládežnického parlamentu, kdy by měla vzniknout skupinka dětí (cca 9-15), kteří budou aktivně řešit „potřeby“
cílové skupiny a města, budou podporovány v místní sounáležitosti. Témata, kterým se budou věnovat: SWOT Analýza/Analýza potřeb - příčin a řešení, na základě toho by měli vybrat jednu
prioritu, kterou budou dále rozvíjet (cenový marketing apod.).
Naučí se prezentovat, argumentovat, efektivní komunikaci apod.
Budou spolupracovat s vedením města, navštíví zastupitelstvo,
zjistí, jakým způsobem město funguje, jak je financováno apod.
Budou také spolupracovat s místními seniory, zapojí se historik,
podnikatelé či zaměstnavatelé.
■ rekonstrukci vodního díla „Krcálek“ a jeho uvedení do původních
rozměrů 1376 m2 včetně odbahnění. V současné době jsou
břehy porostlé vegetací, plochu zmenšují. Po realizaci bude rybník účinněji zajišťovat retenci vody.
■ závěrečný účet města Horní Slavkov za rok 2021 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 s výsledkem
bez výhrad
■ investiční záměr s názvem „Měšťanský dům na nám. Republiky
č. p. 6 - stavební úpravy pro muzeum“. Předmětem investičního
záměru je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace /úvěru.
Občanská vybavení, která revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití
■ nabídku od České spořitelny, a.s. na uzavření úvěru ve výši
6 500 000,- Kč na financování projektu ,,Horní Slavkov oprava
místní komunikace Třídomí“

Za SPOZ Anna Hadáčková

Tajemník MěU

VZPOMÍNKA
Dne 22. 7. 2022 by se náš tatínek a dědeček František Zázrivec, který byl velkým fanouškem fotbalového klubu Spartak Horní Slavkov,
dožil 100 let. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
rodina Zázrivcova

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ
Setkání spolužáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v roce
1966, se bude opět konat dne 9. 9. 2022 od 17:00 hodin v Městském
kulturním středisku.
Tímto vás všechny co nejsrdečněji prosím o účast. Děkuji.
Karel Džupina, tel.: 604 171 044, kareldzupina@seznam.cz

Ostatní informace z města
■ Na nové vodovodní přípojky budované v nové zahrádkářské

kolonii „Pod Krcálkem“ nebude možné připojovat ostatní
starší zahrádky z důvodu nedostatečné kapacity vodovodního přivaděče.
■ Pytlový sběr je ukončen k 30. 6. t.r.
Odbor majetku a investic MěÚ
U nás ve městě
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Trail Smrťák
Parta nadšenců, s podporou města a technickou pomocí Technických služeb, vybudovala pro příznivce volně přístupnou trail
dráhu u lyžařského vleku. Na dráze je sedm klopených zatáček se
třemi skákacími lavicemi a čtyřmi skoky typu Stepdown. Je zde
také jeden hliněný a jeden dřevěný drop. Všechny překážky se dají
bezpečné přejet nebo objet, jsou tedy vhodné pro pokročilejší i
začínající jezdce. Vjezd pro všechny je volný.
Ladislav Vrzal

Podpořte strom, který
vás nejvíce zaujme
Hlasujte v anketě Strom roku.
Hlasování poběží od 20. června do 11. září.
Dvanáct stromů z osmi krajů se utká v anketě Strom roku. Tu pořádá brněnská Nadace
Partnerství letos již po jednadvacáté. Vítězný
strom získá odborné arboristické ošetření
zdarma a postoupí do celoevropského kola
soutěže. Stromové velikány můžete podpořit
online na www.stromroku.cz anebo pomocí
dárcovské SMSky do 11. září.
Od vzniku ankety se do hlasování zapojilo více než 736 tisíc lidí a vybralo se přes
3 miliony korun, které putovaly na výsadby
a ošetření stromů.
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SERIÁL: Umělci Horního Slavkova do roku 1945: Anton Würschnitzer
Narodil se 15.2.1847 v čp. 311 v Horním Slavkově do rodiny soukeníka Antona Wirschnitzera a jeho manželky Margarethy (roz.
Metzlerové), oba původem z Horního Slavkova. Dne 19. 9. 1871 se v Sokolově oženil s Magdalenou Friedlovou a zajímavé je, že svědkem na svatbě byl Johann Krautmann, otec
sokolovského malíře Richarda Krautmanna.
Znamená to, že malířovo působení ve městě
mělo v té době již delšího trvání. Würschnitzer bydlel s rodinou v domě čp. 110, v blízkosti kapucínského kláštera měl svůj ateliér.
Ve své době byl celkem vyhledávaným autorem - v jeho tvorbě převažovala náboženská

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. V prosinci 2022 budou vyhodnoceni tři
nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny ceny – deskové hry.
Tato úloha na prázdniny vás provede po
našem městě a okolí a prozradí vám něco
o historii našeho města.
1. Kolik druhů plodin je na sloupové kamenné
zádušní svítilně v ulici Kostelní?
2. Kdo žil v domě čp.8 na nám. Republiky
a jaká byla jeho profese?

U nás ve městě

tematika (oltářní obrazy i fresky), maloval
ale také realistické žánrové motivy, alpské
scenérie nebo plátna s historickými náměty.
Dochovaná díla prozrazují, že se rovněž věnoval portrétní tvorbě a stejně jako Krautmann
maloval střelecké terče. Z jeho tvorby jsou registrovány například olejomalba Ukřižovaný
Kristus (1877), portrét Josefa Fischera, hejtmana ostrostřelců v Sokolově (1882), portrét neznámého manželského páru (1881)
nebo autoportrét (1908) - vše olejomalby na
plátně nebo lepence. Zajímavý a současně
úsměvný je obraz se žánrovým motivem ze
sokolovského kapucínského kláštera s mnichy a sudy piva (nedatováno). Würschnitzer
se podílel na freskové výzdobě kostela sv.
Jiří v rodném Horním Slavkově (1903). Na
klenbách lodi namaloval tři rozměrné fresky Kázání na hoře, Nanebevstoupení Krista
a Svatou Rodinu na útěku do Egypta, kromě
toho ještě figury světců v obloucích nad okny
a další. Biografická poznámka - ačkoliv matriky uvádějí podobu Wirschnitzer, sám malíř
se podepisoval tak, jak je uvedeno v záhlaví
hesla.
Zajímavost: Při znovuobnovování křížové cesty v kostele sv. Vavřince v Chodově se místnímu historikovi, panu Milošovi Bělohlávkovi,
podařilo nalézt další údaje a v podstatě zrekonstruoval detailní historii celé křížové cesty.
Z hlediska informačního je tak zásluhou pana
Bělohlávka nutno opravit především autorství
prvního zastavení, které měl dle Uměleckých
památek Čech (1977) namalovat významný
představitel církevní malby Josef Führich.
Tato atribuce se potom objevovala v dalších
publikacích, neboť nikdo nepochyboval o va-

3. Jaké letopočty jsou na Pomníku padlým v 1.
světové válce v osadě Kfely?
4. Pomník slavkovských ostrostřelců (před ZŠ
Nádražní 683) – jaké je nejčastější křestní
jméno na pomníku?
5. Jaký je obvod bývalého popraviště (šibenice)? Kdy proběhla poslední poprava a kdo
byl popraven?
6. Jaký letopočet je na budově Městského
kulturního střediska?
7. Raketa – kolik šroubů je na modelu rakety?
8. Kaple sv. Jana Nepomuckého v osadě Ležnice – kolik oken má kaple?
9. Která budova v Horním Slavkově má nejvíce
vchodů do budovy?
10. Naučná stezka Uranová Golgota – co je
popsláno na tabuli č.5?
11. Kdy byla založena porcelánka v Horním
Slavkově?
12. Kolik oken má skautská klubovna?
13. Jak je dlouhá Dlouhá Stoka?
14. Kolika šrouby je přichycen obrázek na Lesní
pobožnosti u „Třech pramenů“?
15. Kolik oblouků je na železničním viaduktu na
silnici Horní Slavkov - Krásno?

liditě údajů pracovníků pražského Ústavu teorie a dějin umění (ČSAV); to byl také důvod,
proč je Führich uváděn i v knize Sokolovsko.
Na základě Bělohlávkova objevu německého
přípisku na zadní straně rámu je již definitivně
jisté, že oním malířem byl roku 1905 sokolovský amatérský umělec Anton Würschnitzer.
Zdroj: město Horní Slavkov; Sokolovsko –
umění, památky a umělci do roku 1945 - Vladimír Prokop, Lukáš Smola ; https://commons.
wikimedia.org

16. Pomník Obětem 1. světové války (městský
hřbitov) – kolik jmen je uvedeno na pomníku?
17. Hrob Obětí komunismu (městský hřbitov)
– kolik písmen je na desce, která začíná
slovem „Hrob …“?
18. Kolik schodů má Krásenská rozhledna?
19. Kdy (datum a čas) byl osvobozen za 2.
světové války Horní Slavkov?
20. Víte, co to je geocaching? Odlovte jednu
kešku v blízkém okolí Horního Slavkova, a do
odpovědi napište, jakou kešku jste odlovili
a nick, pod jakým jste logovali.
Za každou správnou odpověď je jeden bod.
Mínusové body se nedávají.
Správné odpovědi za měsíc červen:
20 Kč
8 (5 čtverců, 3 obdélníky)
3 oka (přesekne se řetěz, který má 3 oka)
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Rozhovor
Pane tajemníku, musím se zeptat, co je vlastně funkce tajemníka?
Ten název více utajuje, než prozrazuje, že? (smích). Funkce obecních tajemníků vznikla spolu s obecní samosprávou v polovině 19.
století. Do právního řádu však pojem „obecní tajemník“ vstoupil
až v únoru 1939. Obecní tajemník byl státním zaměstnancem,
se souhlasem obecního zastupitelstva (v případě „důležitého
veřejného zájmu“ i bez něj) mohl na základě zmocnění ministrem vnitra zasahovat i do řízení obce. Od padesátých 20. stol.
Byl tajemník politickým funkcionářem až do roku 1990. Dnes je
tajemník vlastně ředitelem městského úřadu, který zodpovídá za
plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti (řízení
a plnění úkolů v chodu města) i v přenesené působnosti (výkon
státní správy). Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce nebo
radou obce, ale pouze ve výkonu správy města, naopak v záležitostech státní správy je zcela nezávislý a není vázán žádnými pokyny zastupitelstva, rady ani starosty. Vůči zaměstnancům obce
zařazených do úřadu plní úkoly zaměstnavatele (zaměstnává je,
propouští, stanoví jim plat …). Má poradní hlas na jednáních zastupitelstva a rady města.
Zmiňoval jste pojem samospráva a státní správa, jak si to lidé
mohou vysvětlit?
Ač úřad nese v názvu „městský“, nevykonává jen správu města.
Pod pojmem samospráva lze rozumět správu města. Státní správou výkon činností státu, ke kterým je úřad ze zákona povinen/
oprávněn. Pro občana je toto nepřehledné. Příklad z praxe, starostu osloví občan s žádostí o kácení stromu a čeká, že to starosta zařídí. Jenže přijde zklamání, protože to kácení je výkonem
státní správy a starosta o tom rozhodnout nemůže.
Kde jste pracoval před tím?
Mým jediným předchozím zaměstnavatelem byla Celní správa
ČR. Byl jsem zařazen jako celník, později jako policejní orgán. Většinu času jsem pracoval jako vedoucí zaměstnanec.
Když jste přišel na městský úřad v roce 2009, co vás překvapilo?
Nevím, jestli slovo překvapilo je to správné, trefnější bude asi šokovalo… strašné technické zaostávání ve využívání programového vybavení, neprovázanost systému sdílení dat a nevymáhání
pohledávek. Od předchozího zaměstnavatele jsem byl zvyklý na
vysokou míru digitalizace, zdejší úřad strašně zaspal. Pamatuji si,
že jsem byl šokován, když na finančním odboru pracovala jedna
kolegyni ve finančním softwaru a ostatní museli čekat, až svou
práci dokončí. Ten software (pro pamětníky - MS DOS) totiž neumožňoval pracovat současně několika uživatelům.
Tuto funkci vykonáváte právě 14 rokem, jak byste je zhodnotil?
Jako náročné (úsměv). Práce s lidmi je náročná, ale nejnáročnější
je to ohromné množství legislativy, která se často mění. Mnohdy
zjistíte, že jste jejím průkopníkem. Náročnost je dána také plněním širokého spektra úkolů.
Jaký by měl být tajemník?
Na internetu se uvádí, že „ideální tajemník je osoba, která zvládne
být špičkovým manažerem, byrokratem v dobrém slova smyslu,
přímým i laskavým šéfem, právníkem, ekonomem, psychologem,
který hravě plní i neuskutečnitelné úkoly s minimálním počtem
úředníků za minimálních nákladů“.
Asi takhle nějak by to mohlo být (úsměv).
Co vás na práci nejvíce potěší?
Samozřejmě dobře odvedená práce, což je ale také trochu relativní. Z pohledu úředníka je dobře odvedená práce někdy něco jiného
než z pohledu občana. Přeci jen jsme úřadem a ten nemůže vyhovět všem. Nejvíce mě ale těší čtyři věci. První, když pomůžeme
občanovi a on si na to po letech vzpomene. Druhá, když můžeme
najít zjednodušení práce pro nás i pro občana. V té samosprávné
části to jde poměrně jednoduše a flexibilně, v té státní správě to je
už složitější. Třetí, když máte kolem sebe skvělý tým kolegů, kteří
jsou inovativní, flexibilní a odborně zdatní. Musím říci, že takový
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MGR. MARTIN STARK
Tajemník městského úřadu od července 2009. Narozen
v říjnu 1976 v Sokolově. Domovem byl Horní Slavkov
do roku 1987. První stupeň základní školy absolvoval
v Základní škole v Nádražní ulici, druhý v Sokolově.
Bydlí v Lokti.
kolektiv na úřadě máme. A čtvrtý, když máte starosty (a já zažil
už tři), se kterými si lidsky i pracovně rozumíte. A zde jsem měl
také vždy štěstí.
Máte nějakou úsměvnou historku z praxe?
Před třinácti lety byl se mnou do zpravodaje učiněn rozhovor,
mimo jiné jsem tam uvedl, že občané se mohou obrátit na úřad,
když budou potřebovat pomoc. Jednou přišel pán s žádostí, zda
mu dáme telefon na toho pána, který se umí vloupat do bytů. Tady
jsme museli zklamat, telefon ani toho pána jsme neznali.
Do roku 1987 jste byl občanem města, jak na město vzpomínáte?
Toto město je pro mě srdeční záležitost. Vždyť já jsem sem chodil
do školky v Dlouhé ulici, na první stupeň základní školy v Nádražní
ulici, do pionýra, moji rodiče zde pracovali, dělali jsme zde klukoviny... Největší vzpomínky mám vždy spojené s rozkvětem pampelišek. Vzpomínám, že v tom čase jsem jel Kounicí na Svatopluk na
kole s mým kamarádem Honzou za našimi táty do práce.
Bydlíte v Lokti, můžete bydlení v obou městech porovnat?
Ten, kdo přijede do Lokte, je očarován historickou částí města,
hradem, amfiteátrem. Ale na žití je lepší Horní Slavkov. Je tu klid
i v noci, mnoho možností volnočasových aktivit, velký počet různých hřišť, téměř všude zaparkujete bez problémů, velmi dobrá
dostupnost lékařské péče, možnost nákupů.
Co byste popřál nebo vzkázal Hornoslavkovákům?
Popřál bych, aby se vám ve městě co nejlépe žilo. A vzkázal, pokud
vás něco trápí, obraťte se na svého starostu/místostarostu nebo
na městský úřad. Pokusíme se vám pomoci nebo „jen“ poradit.
Rozhovor vedl: Jiří Mesner

Ocenění nejlepších žáků a pedagogů základních škol/organizace
Již potřinácté, s dvouletou odmlkou kvůli Covid-19, rada města společně se základními
školami ve městě vyhodnotila nejlepší žáky
a nejlepší pedagogy základních škol v našem městě. Žáci a pedagogové si svá ocenění převzali 23. června opět v renesančních
prostorách velkého sálu Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák/žákyně roku 2021/2022
bylo možné nejen za znamenité výsledky ve
škole, ale také za skvělou reprezentaci ve
sportu, uměleckých a dovednostních soutěžích, či za příkladné jednání a chování. Každý
oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní
list a poukázku ve výši 500 Kč na nákup knih.
Nejlepší pedagogové převzali z rukou starosty pamětní list, kytici a poukaz na večeři
v restauraci Le Marché.
Všem oceněným blahopřejeme a žákům přejeme hodně úspěchů do dalších let.
ZŠ Horní Slavkov, Nádražní ulice
Emilie Soubustová, 2. A
výborné chování, ochota, pomoc spolužákům
Nela Knafová, 3. A
výborný prospěch, příprava na vyučování,
ochota, píle
Nikol Dobozi, 4. A
výborný prospěch, příprava na vyučování,
ochota, píle a svědomitost
Pavlína Kunická, 5. A
ochota, píle, svědomitost, pomoc spolužákovi
Anežka Zemanová, 6. A
výborný prospěch, příprava na vyučování,
píle a ochota
Liana Zubáková, 6. B
výborný prospěch, ochota, píle, svědomitost
Kamila Švejnohová, 7. A
výborný prospěch, příprava na vyučování, píle
Josef Jedlička, 8. A
za výborný prospěch, píli a aktivitu
Kateřina Wegnerová, 9. A
výborný prospěch, ochota, píle
ZŠ Horní Slavkov, Školní ulice
Jana Jonášová, 4. B
za kamarádské chování, obětavou a nezištnou práci pro třídu
Kristýna Kateřina Moschová, 4. B
za ochotu pomáhat druhým a obětavou práci pro spolužáky
Michal Frank, 5. A
kamarádský, pomáhá spolužákům, moudrý,
spravedlivý
Denis Valta, 5. A
kamarádský, všem pomáhá bez rozdílů,
spravedlivý, čestný
Jan Vavřinovský, 5. A
kamarádský, reprezentuje školu ve sportu,
všem nápomocný a přímý
Vlastimil Dědek, 5. B
ochotný, spolehlivý, aktivní, zodpovědný přístup k učení
Školství
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Jan Urbánek, 5. B
spolehlivý, ochotný pomáhat i mimo školu,
zodpovědný přístup k učení, má nápady pro
mimoškolní aktivity
Markéta Šťástková, 6. A
pomáhá spolužákům s učením, pracuje pro
třídu, je milá a vstřícná k dětem i dospělým
Terezie Janotová, 6. B
výborné studijní výsledky
Anna Brýlová, 6. B
obětavě pracuje pro třídu, výborné školní výsledky
Natálie Javůrková, 7. A
obětavě pracuje pro třídu, výborné školní výsledky
Ester Adamová, 7. B
výborné školní výsledky, svědomitá, spolehlivá, pilná
Samuel Lapeš, 8. A
pomáhá třídě, ochotný, zodpovědný, kamarádský, zastupuje třídu v Žákovském parlamentu
Julie Borovičková, 8. A
spolehlivá, zodpovědná
David Kulvajt, 9. B
spolehlivý, pečlivý, zodpovědný, pomáhá třídě, zlepšuje klima třídy, nekonfliktní, spravedlivý
Denisa Hlízová, 3. X - Šance
ochotná, vstřícná ke spolužákům i vyučujícím, cílevědomá, pilná, svědomitá, pečlivá,
pomáhá spolužákům
Dominika Hlízová, 5. X - Šance
pracovitá, cílevědomá, pomáhá spolužákům,
vzorně se připravuje na vyučování
Václav Vaňásek, 5. X - Šance
vzorná příprava na vyučování, pomoc spolužákům
Miroslav Kováč, 9. X - Šance
aktivní a svědomitý přístup ke školním povinnostem, zlepšení prospěchu a slušné chování

velmi pilně a kontinuálně
Ocenění taneční skupiny ve složení:
Berenika Adamcová, Eliška Frantová, Eliška
Zapfová, Hannelore Mourová, Kateřina Kohajdová, Kamila Zuberová – taneční skupina
starších děvčat se za dobu své docházky
účastnila mnoha soutěží, mezi nejvýznamnější úspěchy patří 1. místo na Mia festivalu
v Plzni a 7. místo na České republiky Czech
dance tour v Praze s choreografií „Mořská“.
Během pandemie covid- 19 děvčata také vytvořila několik tanečních choreografií, které
společně v rámci konzultací natočila – jejich
záznamy lze najít na Youtube kanále ZUŠ.

Základní umělecká škola Horní Slavkov

Pan ředitel, Mgr. Bernard, nastoupil na naši
školu v roce 1977 jako řadový učitel matematiky, zeměpisu, ale i třeba péče o dítě. V roce
1983 se stal zástupcem ředitele a v roce
1990 ředitelem školy. Tuto funkci vykonává
dosud, a kromě toho ještě stále vyučuje matematiku a PSA.
Je to také velmi dobrým ekonomem a zároveň jednatelem u Technických služeb.
Vždy měl také nějakým způsobem blízko ke
sportu, a již mnoho let pořádá „BERNARD
CUP“ na škole.
Přes všechny náročné pracovní pozice zůstal ovšem především lidský. Je jediným ředitelem, který si chodí vařit kávu do sborovny a pokaždé pronese nějaký ten vtip. Mezi
žáky a podřízenými je oblíbený a školu drží
pevnou rukou.

Josef Jedlička
velmi šikovný ve výtvarném oboru, zajímá se
o dění v tomto uměleckém oboru, detailně se
věnuje své závěrečné práci, je velmi aktivní
ve výuce výtvarného oboru
Nikol Zajačková
zajímá se o dění nejen v tanečním oboru,
ale v ZUŠ obecně, v tanečním oboru je velmi
aktivní, nadšená do pohybu, skvěle reprezentuje ZUŠ v tanečních soutěžích, má mnoho
nápadů a energie pro taneční obor
Ondřej Valuš
účast na recitační přehlídky v DDM Sokolov,
při výuce LDO je velmi šikovný, pracovitý, nápaditý, jeho přítomnost je pro všechny velkou radostí a inspirací
Klára Fuchsová
absolventka I. cyklu studia ZUŠ ve výtvarném oboru, v němž její absolventskou prací
byla práce „Linie těla“ – práce výborné úrovně kresby i malby, dále lze zhodnotit přístup
žákyně po dobu distanční výuky během pandemie Covid 19, kdy i v této době pracovala
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Nejlepší pedagogové základních škol
Mgr. Karel Bernard - Základní škola Horní
Slavkov, Nádražní ulice

„MÁCHOVO JEZERO“, který je mezi dětmi oblíben. Paní Mgr. Stodulková patří mezi pracovité a svědomité pedagogy. Je u všech velmi
oblíbená.
Helena Škopková - Základní škola Horní
Slavkov, Nádražní ulice

Mgr. Hana Stodulková - Základní škola Horní
Slavkov, Nádražní ulice
Paní Mgr. Stodulková nastoupila po studii
PF v Plzni v roce 1984. Pracuje jako vedoucí
sekce 1.stupně a také je několik let ve školské radě. Dále již řadu let organizuje projekt

Oceněná paní Helena Škopková nastoupila
na naší základní školu v roce 1987, jako učitelka 1. stupně.
Paní Škopková je několik let členkou školské
rady a pracuje jako lektorka celostátní „Tvořivé školy“ – činnostního učení. Společně
s kolegy z 1. stupně organizuje každoročně
SPORTOVNÍ DEN. Paní Škopková je velmi
oblíbená jak u svých kolegů a kolegyň, tak
i dětí a rodičů. Je pracovitá, svědomitá a dosahuje dobrých výsledků

Mgr. Magdalena Čavojská - Základní škola kdy se tu objevili válkou vyhnané maminky s Elvíra Činčurová - Dům dětí a mládeže
Horní Slavkov, Školní ulice
dětmi, byl neuvěřitelný a zároveň velmi inspi- a školní družina Horní Slavkov
rující. Tím, že jsi jim otevřela náruč naší školy,
ale i tu osobní, jsi pomohla nešťastným dětem i maminkám a zároveň jsi nám ukázala,
že naše práce má mnohem širší smysl, než
jsme si doposud uvědomovali.
Paní ředitelko, jsme s Tebou na jedné lodi!
Děkujeme!!!
Anna Lapešová - Základní škola Horní Slavkov, Školní ulice

Milá paní ředitelko,
dovol, abychom Tě tentokrát ocenili my, tví
zaměstnanci. Možná by se mohlo zdát, že
není za co. Že vše, co děláš, se odvíjí od Tvé
pracovní pozice. Ale všichni dobře víme, že
to tak není!
Dovol, abychom Tě ocenili...
...za Tvé velení dvěma úplně odlišným a zároveň stejným směrem plujícím lodím. Za
snahu udržet na nich přátelskou atmosféru a
lidský přístup nejen k dětem, ale i mezi námi,
navzájem. Moc dobře víme, že to není jednoduché !
… za to, jak jsi zvládla kormidlovat naše dvě
plachetnice v rozbouřené covidové době, kdy
nikdo nic nevěděl, ale zároveň mělo všechno
plout co nejjednodušeji a nejlépe. V té době
(a že byla nepříjemně dlouhá!) jsi svým periskopem viděla až za horizont. Mnohdy dál,
než ministerstvo školství! Jsme rádi, že jsi
nás nepotopila pod tíhou distanční výuky a
zároveň jsi vytáhla potřebné záchranným
kruhem.
...oceňujeme také to, že Ty umíš spravedlivě
ocenit nás, naši práci, a to nejen vlídným slovem ! Zároveň se snažíš o dobré jméno naší
školy i o udržení chodu školy pro žáky se speciálními potřebami.
...za to, že ve své práci uplatňuješ nové trendy, jsi kreativní, nelekáš se nových výzev a
díky svému pracovnímu nasazení, které je
často nad rámec Tvých povinností, jsi pro
spoustu z nás motivací.
...za to, že hájíš zájmy učitelů, vycházíš vstříc
všem svým zaměstnancům, pomáháš nám
řešit problémy nejen pracovní, ale i osobní....
za to si Tě velmi vážíme.
...Vzor v Tvém postoji a přístupu k situaci,
Školství

Paní Anna Lapešová v roce 1966 vystudovala střední všeobecně vzdělávací školu s maturitou a poté byla přijata k vysokoškolskému studiu na Pedagogické fakultě v Ústí nad
Labem, aprobace Český jazyk. Toto studium
bohužel nedokončila, ale to jí nezabránilo
plně se věnovat své životní lásce - učení dětí.
Rok 1968 byl zásadním zlomem jejího působení ve školství, v Ústí nastoupila jako učitelka do mateřské školy. Tato práce se jí natolik
zalíbila, že se jí, s malými přestávkami, plně
oddala. Svoji sílu a vstřícnost se ale rozhodla věnovat i starším dětem a ani v důchodu
školství neopustila. Od roku 2018 dodnes
pomáhá z pozice asistentky pedagoga menším školákům zvládnout výuku a s lehkostí
překonávat drobné překážky. Jak sama říká:
„Za tuto příležitost děkuji celému kolektivu
a hlavně dětem, které mi ukázaly, že není třeba poddávat se stáří, ale právě naopak, že je
možné stáří trošilinku oddalovat.“
Práce s dětmi je pro ni skutečným posláním.
Dodnes se jim věnuje, hovoří s nimi a dokáže
jim naslouchat. A to nejdůležitější - s dětmi
se směje už celých 47 let.
Za její dlouhodobé působení v tomto nelehkém, i když nádherném, oboru jí patří veliké
poděkování, obdiv a zasloužená pocta nás
všech.

Paní Elvíra Činčurová pracuje s dětmi již více
než 40 let. Maturovala na střední pedagogické škole v Karlových Varech, pak pracovala
v MŠ, DD a od roku 2007 pracuje na 2. ZŠ
v Horním Slavkově, pro DDM a ŠD pracuje
od roku 2011. Ovlivnila velké množství životů
a celý svůj profesní život zasvětila slavkovským dětem a mládeži. Příští rok bude její
poslední pracovní a těší se, že bude trávit
čas se svými vnuky a rodinou. Slova jsou
příliš malá, aby se jimi dal vyjádřit příběh
celého lidského života. Pro mě je to především člověk, kterého si velmi vážím, a záleží
mi na jeho názoru. Je to stabilizační element
v naší organizaci. Má nadhled a ví, co je důležité. Ví, co chce a na tom trvá. Je důsledná
a přísná, což by někdo mohl považovat za
chybu, ale já to vnímám v dnešní době jako
něco velmi důležitého a celkem vzácného.
Dnes je trend děti chválit nehledě na kvalitu
jejich produkce. Již není mnoho lidí, kteří po
dětech něco chtějí a nedají jim pokoj, dokud
to děti skutečně neudělají. Elvíra je taková,
má své zásady, ze kterých neustoupí. Trvá
na tradičních hodnotách lidského společenství, což je v dnešní postmoderní době, která
vše relativizuje, již téměř rebelství. Je moudrá a trpělivá. Je to sofistikovaná dáma na
úrovni a zároveň je velmi skromná, lidská ve
svém přístupu a k ostatním je velkorysá. To
je jen několik z mnoha důvodů, proč jsem se
rozhodl ji za její celoživotní práci ocenit.

zpracovalo OKST ve spolupráci

s autory z jednotlivých organizací
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DDM A ŠD
Přejeme všem čtenářům zpravodaje krásný letní prázdninový den.
Úvodem dnešního vydání bychom rádi poděkovali za bohatý sponzorský dar panu Jiřímu
Kosmákovi, na pálení čarodějnic, které jsme uskutečnili pro naše děti ze školní družiny.
Je známým faktem, že měsíc červen bývá ve školním roce tím nejoblíbenějším. Venku
je krásně, slunce se směje a děti a pedagogové jsou plni očekávání toho, co přinese léto
a ohlíží se za vším, co přinesl právě končící školní rok. Ani u nás v Domečku tomu nebylo
jinak. V červnu jsme si užívali krásného slunečného počasí na naší zahradě a chystali
se na závěrečnou zahradní slavnost, při které byla oceněna naše milá paní vychovatelka
Elvíra Činčurová a „vyřazeno“ bylo 10 žáků třetích tříd. Ne snad proto, že by již nadále nemohli navštěvovat školní družinu, ale proto, že většina žáků dobrovolně docházku ve třetí
třídě ukončuje a proto je tento ročník zvolen jako „vyřazující“. Tohoto slavnostního aktu
se zúčastnil místostarosta Horního Slavkova a radní pro školství, pan Tomáš Straka. Za
tuto jeho účast velmi děkujeme a vážíme si jeho podpory.
Návštěvníci z řad rodičů mohli shlédnout krásná vystoupení, či umělecká díla všech oddělení ze školní družiny a dále se prezentovali děti ze zájmových kroužků DDM – Shuffle
dance, Dramatikon, Výtvarný, Pohybové hrátky, Keramika, děvčata z Kytarového kroužku
a naše všemi oblíbená kapela JA-KO-TY která to na závěr pěkně rozpálila. Velmi si vážíme toho, že ani nepříliš příznivé počasí, nám všem náladu nezkazilo a většina návštěvníků vytrvala až do konce.
Za celý školní rok bychom rádi poděkovali všem interním i externím zaměstnancům, jak
pedagogům, kteří se intenzivně věnují dětem, tak nepedagogům, kteří se starají o technické zázemí našeho Domečku. Zejména se sluší poděkovat těm externím zaměstnancům, kteří se o „naše“ děti starají ve svém volném čase, předávají své zkušenosti a znalosti dál a vychovávají si tak své nástupce. Děti u nás vypadají spokojeně a rádi se k nám
vrací a to je způsobeno také zásluhou kvalitního pedagogického vedení.
Nyní už je čas užívat si prázdninové aktivity, ať si máme o čem po prázdninách povídat.
Tak hurá prázdniny
Kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ „U SLUNÍČKA“
Dětský den
Poslední předprázdninový měsíc začaly děti z naší školky oslavou
Dětského dne. Děti ze tříd „u Berušek“ a „u Myšek“ se vydaly hledat
poklad Vodní víly a děti ze třídy „u Kopretinek“ připravily mravenčí
stezku pro třídu „u Sluníček“. Po nalezení všech pokladů bylo pro děti
připravené překvapení a to v podobě návštěvy pana policisty. Mladší
děti si prohlédly policejní auto a jeho vybavení, pro starší děti byla
připravena beseda, při které se dozvěděly, co vše povolání policisty
obnáší.

Návštěva farmy
Dne 3.6.2022 navštívily děti ze tříd „u Berušek“ a „u Myšek“ místní
ležnickou Ekologickou farmu. Pro děti zde byla připravená ukázka
kolovrátku a výrobků z vlny– děti mohly porovnat rozdíly mezi jednotlivými vlnami, podívaly se na kohouta, slepici, kozy s kůzlaty –
které mohly nakrmit, krávy s telaty a kobyly s hříbaty. A protože hříbata ještě nebyla pojmenovaná, dostaly děti pěknou nabídku a to
– vymyslet jim jméno. Ve školce daly děti hlavy dohromady a návrhy
jmen jsme předaly.

Slavnostní vyřazování předškoláků
Dne 14. 6. 2022 proběhlo na školní zahradě slavnostní vyřazování
předškoláků. Celým programem nás provedlo Divadlo z Bedny. Dětem byla nejdříve zahrána pohádka, po které následovalo pasování předškoláků na školáky, přípitek a poslední společné fotografie.
Tímto bychom se ještě jednou chtěly s dětmi rozloučit a popřát jim
mnoho úspěchů ve školních letech.

Za MŠ „U Sluníčka“ děti a paní učitelky
Školství
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DEN MATEK V DPS
Po dlouhém čekání jsme letos konečně mohli oslavit Den matek společně s babičkami z DPS v našem městě.
Členky Sboru pro občanské záležitosti připravily pro babičky malé občerstvení a pozvaly děti ze škol a školek, aby také potěšily naše seniorky.
Děti z MŠ Duhová kulička a MŠ U sluníčka, děti z DDM a ŠD předvedly
přítomným svá krásná vystoupení. Babičky také doslaly od dětí malé
dárečky, na jejichž výrobě se podílely i žáci ze ZŠ Nádražní ze třídy
paní učitelky Heppnerové.
Pan starosta potěšil ženy krásnou kytičkou a přáním. Obě odpoledne
probíhala v příjemném přátelském prostředí DPS.

ZŠ ŠKOLNÍ

Dětský den 1.A a 1.B
Ve středu 1. června byl dětský den, žáci netušili, co je čeká, měli jen
instrukce, že potřebují sportovní oblečení a ve škole ten den rozhodně nebudou. Plni očekávání se prvňáci vydali na výpravu, neznámo
kam. Velká vlna radosti dorazila hned, jak přišli na hasičský tréninkový
prostor, kde na ně blikala a troubila hasičská vozidla. Tohle rozhodně
nečekali. A to nevěděli, co ještě přijde.

Za SPOZ Anna Hadáčková – předsedkyně sboru

Hasiči si pro nás připravili ukázku své techniky, žáci si vyzkoušeli, jak
těžké části výstroje musí hasiči při zásahu mít na sobě. Velký úspěch
měly elektrické AKU nůžky, kterými si prvňáčkové zkusili nastříhat železnou tyč, prozkoumali hasičská auta a jejich vybavení, nyní již např.
ví, proč se nosorožci říká přírodní hasič. Překvapující byla informace,
že hasiči přijedou na pomoc, když tu není záchranka a dokážou člověku zachránit život s pomocí AED (ruční defibrilátor). Hasiči trpělivě
odpovídali na zvídavé dotazy, museli jsme využít příležitosti.
Nakonec přišlo velké překvapení, v areálu vypukl požár, paní učitelky
se musely rychle obléknout do výstroje a jelo se hasit. Na vlastní kůži
musely uhasit požár malého domečku. Naštěstí, s asistencí našich
hasičů byl požár za chvilku pod kontrolou. Kluci byli nadšení, některé
holčičky se bály, ale všechno dobře dopadlo.

Děkujeme za úžasné dopoledne, děti odcházely plné dojmů, nikdo
si neumí představit, co práce hasiče obnáší, děti mají po tomto dni
alespoň maličkou představu, co všechno hasič musí vědět a umět.
Děkujeme Jednotce sboru dobrovolných hasičů Horní Slavkov, veliteli
p. Halašimu za umožnění dětského dne a pánům M. Bokorovi, D. Razímovi a Š. Weinbergerovi za realizaci dětského dne, budeme na tento
den dlouho vzpomínat. A děkujeme všem členům Jednotky, že tu jsou,
kdykoliv je potřebujeme.
Třídní učitelky 1.A a 1.B ZŠ Školní
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MŠ SPORTOVNÍ: CELOROČNÍ PROJEKT „ DĚTI ČTOU DĚTEM“
Na počátku letošního školního roku vznikl
projekt, jehož cílem, mimo jiné, je spolupráce
mateřské a základní školy. Naším záměrem
byla společná setkávání dětí a pedagogů
z obou škol, setkávání žáků základní školy
a dětí předškolního věku.
Zároveň umožnit dětem ze základní školy
ukázat své dovednosti z oblasti čtení, případně dramatizace. Vyzkoušet si vystoupit před
posluchači, odbourávat ostych. Číst hlasitě
a srozumitelně.
Děti z mateřské školy se učily naslouchat, porozumět textu. Odpovídat na otázky související se slyšeným textem.
Každý měsíc si děti a paní učitelky z prvního
stupně základní školy připravily krátký příběh
nebo pohádku. Následovala četba, doplněna
o obrázky nebo dramatizaci.
Předškoláci naslouchali. Jejich pozornost
byla následně ověřená didaktickou hrou, doplňujícími otázkami, rozhovorem nebo pracovním listem.
Děti z mateřské školy se na starší kamarády
těšily a ptaly se, kdy zase přijdou děti číst.
Krásná spolupráce vyvrcholila na konci školního roku pasováním předškoláků, kteří se
se svými rodiči sešli v atriu základní školy.
Symbolický vstup do školy byl provázen žáky
z pátého ročníku základní školy. V prostředí,
které bude od září již „ jejich“ děti vstoupily do
další krásné etapy života, do školních let.
Za spolupráci děkujeme paní ředitelce základní školy Mgr. Magdaleně Čavojské a učitelkám z prvního stupně. Zároveň se těšíme
na další spolupráci.

Školství
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ZŠ NÁDRAŽNÍ

Sportovat nás baví

tovec s druhým nejvyšším počtem bodů v celé soutěži. Všem našim
mladým sportovcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

4. 5. proběhlo na Baníku Sokolov okresní kolo MC Donald Cup. Spolu
s p. učitelem Lukešem naši chlapci vybojovali krásné 3. místo. Chyběla troška pověstného štěstí, od druhé, stříbrné příčky nás totiž dělil
pouze 1 nešťastný gól.

Noc strašidel“ v ZŠ Nádražní

27. 4. jsme získali krásné druhé místo v okresním kole atletického
čtyřboje na atletickém stadionu ŠAK v Chodově. To nám zajistilo postup do krajského kola tamtéž.

19. 5. jsme tedy vyrazili s žáky 8. a 9. třídy opět do Chodova, kde proběhlo zmiňované krajské kolo atletického čtyřboje. A tentokrát si naši
borci odvezli ocenění nejvyšší-zlatou medaili a tedy 1. místo mezi
všemi zúčastněnámi školami, čímž postoupili do celorepublikového
finále. Za zmínku jistě stojí i to, že Tomáš Jelen byl vyhlášen jako spor-
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Jako již několikrát v předchozích letech, přespávaly i v letošním školním roce děti v naší škole. Z pátku 10. 6. na sobotu 11.6. to byli tentokrát žáci z 1., 3. a 9. třídy. Letošní deváťáci se již tradičně výrazně
podíleli na přípravě zajímavého programu pro prvňáčky a třeťáčky.
Všechny mladší děti byly rozděleny do několika skupin a v každé byli
také dva starší pomocníci z 9. třídy. Tato smíšená družstva poté soupeřila o sladké odměny hned v několika soutěžích. Následovala další,
již tradiční soutěž-malování na zadané téma, kterým byla tentokrát
kresba čarodějnice. Každá skupina malovala na obrovský arch papíru
a svou čarodějnici si také měla pojmenovat. Porota ve složení p. uč.
H. Škopková, E. Heppnerová, A. Bízková, p.učitel O. Lukeš a asistentky
pedagoga J. Plášilová a L. Kerbelová určila pořadí a nakonec i nejkrásnější namalovanou čarodějnici. Dospělí, kteří hodnotili, byli zárověň
i pedagogickým dozorem na celé akci.
Pak se malinko odpočívalo a děti se posilnily svačinami a dobrůtkami z domova. Napětí však rostlo, blížil se totiž pomyslný, zlatý hřeb
večera - stezka odvahy. Pro děti z 1. stupně ji v noci ve zhasnutých
prostorách školy připravili žáci 9. třídy. V opravdu pěkně připravených převlecích se zhostili role strašidelných postav a děti si o nich
vyprávěly, dokud plny dojmů po nevšedním zážitku konečně neusnuly. A v brzkých ranních hodinách, když už všechny mladší děti spaly,
podstoupili stezku odvahy sami deváťáci. Již bez strašidel, ale trasa
byla pochopitelně náročnější. A dle jejich reakcí a následných ohlasů
opravdu strašidelnou. Budova školy má v noci zkrátka své kouzlo a její
tajemná, tmavá zákoutí platila i na ty největší „ranaře“.
Ráno se už pouze snídalo a uklízelo. Všechny děti jsme v pořádku
předali jejich rodičům a už nyní se těšíme na “přespávačku ve škole“
v příštím školním roce.
Lenka Kerbelová

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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Kulturní kalendář
7. 7. 2022

Bookstart
10:00 knihovna
Klub pro maminky s dětmi do věku 3
let.

8. 7. 2022

Thor: Láska jako hrom
19:00 kinosál
Film USA, Akční, dobrodružný, fantasy, 119
min. 2022, čd.
Vstupné: 130,- Kč

kračujeme v představování dalších kreativců
žijících a tvořících v Horním Slavkově. Co
všechno dokázaly vykouzlit ruce Jaroslavy
Hesové z obyčejných nití, si můžete prohlédnout v muzeu v Horním Slavkově.
Muzeum otevřeno
ST – NE 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Vstupné na výstavu je zahrnuto do ceny
vstupného do muzea.

tváří úplně jinak. Jsi odvážný a chceš se
pobavit? Tak sleduj fb.me/mkshs.cz nebo
www.mkshs.cz a dozvíš se víc.
Akce vhodná pro děti od 8 let.

12. 8. 2022

JAN KOLLER: Příběh obyčejného kluka
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, dokumentární
Vstupné: 130,- Kč

19. 8. 2022

Divadlo Artur: Tři v háji
19:00 divadelní sál
Divadelní adaptace stejnojmenného literárního bestselleru. Na motivy románu Tři v háji
autorů Michal Viewegh, Halina Pawlovská,
Iva Hercíková napsal Miroslav Oupic.
Hrají: Bořek Slezáček, Jindra Kriegel, Monika
Timková, Katka Petrová, Michaela Zemánková, Lucie Linhartová
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji/ 290,- Kč na
místě

20. 7. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 knihovna

5. 8. 2022
9. 7. 2022

Mimoni 2: Padouch přichází
17:00 kinosál
Film USA, animovaný, dobrodružný, rodinný,
komedie, 2022, 88 min., čd.
Vstupné: 140,- Kč

11. 7. 2022

Čtěňata
10:00 knihovna
Nejen čtenářský klub pro děti předškolního
a školního věku.

13. 7. 2022

Veronika Rataj: Argentinou v rytmu tanga
17:00 knihovna
Argentina očima lektorky tanga Veroniky Rataj.
Vstup zdarma

15. 7. 2022

Hádkovi
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie
Vstupné: 130,- Kč

16. 7. – 31. 8. 2022

Výstava: Jaroslava Hesová – Obyčejné nitě
Muzeum
Navazujeme na výstavu Slavkov Art a po-
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Střídavka
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie
Vstupné: 130,- Kč

6. 8. 2022

DC Liga supermazlíčků
17:00 kinosál
Film USA, animovaný, dobrodružný, rodinný,
komedie, 2022, 100 min., čd.
Vstupné: 130,- Kč

8. 8. 2022

Čtěňata
10:00 knihovna
Nejen čtenářský klub pro děti předškolního
a školního věku.

10. 8. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 knihovna

11. 8. 2022

Bookstart
10:00 knihovna
Klub pro maminky s dětmi do věku 3
let.

11. 8. 2022

Nocování v muzeu
Prostory muzea a blízkého okolí se v noci

Pozor změna otevírací doby platné od 7. 7.
do 16. 9. 2022:
Knihovna:
Pondělí 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Úterý
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 9:00 – 12:00 12:30 – 15.00
Pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Kavárna:
Pondělí – Pátek 10:00 – 12:30 13:00 – 20:00
Sobota – Neděle 9:00 – 11:00 14:00 – 19:00
ZOO motivuje dětské čtenáře! Soutěž
s knihovnou!
Vyhraj volnou vstupenku do Zoo Plzeň na rok
2023! Jak? V tomto roce navštiv 12x knihovnu MKS Horní Slavkov, zaregistruj se u naší
knihovnice a vždy si vypůjč knihu o přírodě
nebo zvířatech. Soutěž je pro děti do 15 let.

MKS

Skupina Rauschert je středně velká nezávislá rodinná firma s
1200 zaměstnanci po celém světě, působící v oblasti technické keramiky, plastových výlisků, funkčních prvků a sestav.

Pro posílení našeho týmu v Horním Slavkově

hledáme

Údržbář (elektrikář/mechatronik)

Údržbář (mechanik)

Pracovní náplň
• Odstraňovat revizní závady
• Preventivní kontroly technologických zařízení, budov,
strojů a jejich částí
• Odstraňovat poruchy na elektrické části elektronických
zařízení
• Opravovat/seřizovat technologická zařízení za oblast
elektro
• Navrhovat postupy při seřizování elektronických částí
technologických zařízení
• Zapojovat elektronická kontrolní zařízení dle schémat
• Opravy a rozvod elektroinstalace

Pracovní náplň
• Diagnostika a opravy technologických zařízení, strojů a
jejich částí
• Provádění preventivní a proaktivní údržby
• Navrhovat postupy a možná řešení při seřizování technologických zařízení
• Instalace, transport a ustavování strojů, zařízení a jejich
částí
• Správa a údržba areálu, budov a vozového parku
• Úprava a opravy dílů
• Typizace náhradních dílů, jejich alternativ
• Práce s konvenčními obráběcími stroji

Nároky na pozici
• Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru automatizace,
elektrotechnika, mechatronika
• Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
• Praxe v oboru (výhodou)
• Samostatnost, zodpovědnost a asertivní přístup k věci
• Schopnost týmové spolupráce
• Ochota se učit nový věcem a vzdělávat se
• Dodržovat bezpečnostní a interní předpisy a zásady
• Pracovní nasazení a morálka
• Řidičské oprávnění skupiny „B“ (výhodou)
• Znalost NJ či AJ (výhodou)

Nároky na pozici
• Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru strojírenství,
strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik opravář,
elektromechanik či mechanik elektronik
• Praxe v oboru (výhodou)
• Samostatnost, zodpovědnost a asertivní přístup k věci
• Schopnost týmové spolupráce
• Ochota se učit nový věcem a vzdělávat se
• Dodržovat bezpečnostní a interní předpisy a zásady
• Pracovní nasazení a morálka
• Řidičské oprávnění skupiny „B“ (výhodou)
• Znalost NJ či AJ (výhodou)

Co nabízíme
• Zaměstnání ve společnosti, jež je stálicí i na zahraničních trzích
• Příspěvek na stravování
• 25 dní řádné dovolené jako standard
• Stabilní a dlouhodobou práci v našem rodinném kolektivu
• Rozšíření pověření vzdělání v oboru, popřípadě další vzdělání a různá školení
• Nadnárodní spolupráce a osobnostní rozvoj v rámci holdingu
• Velký prostor pro fantazii a kreativní řešení
Dokumenty k přihlášce zašlete
e-mailem na l.vnucko@rauschert.cz
Rauschert, k.s., Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov

-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.

Vyberte si z více
než 100 modelů
vchodových dveří
Kongurátor naleznete na stránkách

www.kalibra-doors.cz
w

Můžete nás navštívit v našem SHOWROOMU
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice | kht@kalibra.cz | +420 353 505 515

krásné léto

www.hornislavkov.cz

