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Slovo starosty

Měsíc uplynul a já vás zase mohu přivítat u březnového čísla našeho
zpravodaje. Rozpočet města byl schválen v prosinci loňského roku.
Obsahuje mnoho položek, dnes se zaměřím na jednu z nich - příspěvek na autobusovou dopravu. Tato položka počítá s příspěvkem
až do výše 700.000,- Kč, přičemž většina je určena na autobusovou
dopravu. Jeho účelem je pokrytí ztráty dopravce pro zachování současného rozsahu dopravy z/do města. Menší část, v řádech desítek
tisíc korun, je určena pro vlakovou dopravu Kounice/Bečov v období
jaro - podzim.
V průběhu měsíce února jsem získal od občanů čtyři negativní podněty k autobusové dopravě z/do Horního Slavkova. Dvě se týkali
netopících autobusů linky do Karlových Varů a do Sokolova zrovna
v období, kdy byly velké mrazy. Třetí podnět se týkal nevyčkávání ranního přípoje z Nové Vsi na odjezdový autobus do Sokolova a poslední
autobusu, který výrazně zapáchal po naftě. Připomínky jsme vznesli
na poskytovatele autobusové dopravy spol. Autobusy Karlovy Vary
a.s. Zpětnou odezvou jsme ověřili, že na připomínky bylo hned reagováno.
Protože město přispívá na autobusovou dopravu ročně částkou
700.000,- Kč, dotázal jsem se vás na facebooku, jak jste s ní spokojeni. Vím, že autobusy jsou zastaralé, a že s ohledem na dobu, ve které
žijeme, by úroveň cestování měla být již vyšší. To, že autobusy jsou
zastaralé teď neovlivním, změna by měla nastat pravděpodobně po
ukončení výběrového řízení Karlovarského kraje (cca do 2 let), který
dopravu u dopravce Autobusy Karlovy Vary a.s. objednává. Co však
ovlivníme je, zda autobus topí, neprší do něj (toto jsme již také řešili),
zda vyčká na přípoj …….
Facebookové připomínky se dotýkaly v zásadě rozšíření či změny
časů odjezdů spojů. Připomínka byla vznesena k možnosti rozšíření spoje do Plzně. Tuto možnost jsem konzultoval před dvěma lety.
Dopravce byl ochotný zrušenou linku do Plzně sice obnovit avšak za
podmínky dorovnání finanční ztráty. Vzhledem k tomu, že částka na
autobusovou dopravu je již teď vysoká, nemůžeme již z ekonomických důvodů přispívat na další spoj částkou dalších několik desítek
tisíc korun.
Připomínky byly k přestupům na přípoje. Chápu, je to nekomfortní, ale
alespoň je na co přestoupit. Zásadnější vidím připomínky k situaci,
kdy při přestupu autobusy na sebe nečekají a občané vystupují na
zastávku, odkud jim autobus odjel. Máme ověřeno, že se to občas
stává a pokud takovou informaci získáme, kontaktujeme dopravce
s požadavkem na nápravu.
Připomínka byla také k možnosti rozšíření spojů na Kounici z dnešních tří na více. Linka na/z Kounice patří k těm nevytíženým, lze říci,
že autobus je spíše prázdný. Pokusíme se však najít řešení pro rozšíření spojení alespoň o jednu linku. Připomínky byly také k rozšíření
spojů do Chodova a Karlových Varů. I zde se pokusíme pro zlepšení
dostupnosti něco udělat.
Ať uděláme pro dopravu do a z města sebevíce, určitě nebude možné
všem připomínkám v četnosti dopravy vyhovět. Každý má totiž individuální potřebu přepravy. Výsledkem naší snahy bude kompromis nejen v četnosti dopravy, cílové stanice, ale i schopnosti města finančně
na dopravu přispívat.
Děkuji vám za vaše připomínky. Neváhejte se na nás obrátit při zjištění, že něco v dopravě z/do města nefunguje.
Váš starosta Alexandr Terek

www.hornislavkov.cz

Na území města byly zjištěny
nelegální výherní automaty
V listopadu 2017 byly obecně závaznou vyhláškou města č. 5/2017
zakázány všechny technické hry (technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky
- lidově nazývané výherní automaty) a živé hry (živou hrou se rozumí
zejména ruleta, karetní hra a to i provozovaná formou turnaje a hra
v kostky). Naše město je jedním z 457 měst, které celoplošně zakázalo
hazardní hry.
Cílem vyhlášky bylo, vytvoření opatření k ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky hraní hazardních her, vytvoření a udržení příznivých podmínek pro bydlení a život občanů jako prevence před škodlivými následky.
Zákaz se nevztahoval jen na technické hry tzv. výherní automaty, které měly v době účinnosti vyhlášky povolení Ministerstva financí ČR,
těch bylo 21. K 20. 2. 2018 je automatů na území města již jen 6. Třem
skončí povolení 18. 3. 2019, posledním zbývajícím třem končí povolení
21. 12. 2019.
Celní správa v loňském roce odhalila ve městě 10 nelegální tzv. výherních automatů, které zajistila a odvezla.

Chcete se dozvědět, co je nového v projektu
regenerace panelového sídliště?

PŘIJĎTE
27. března 2019 v 17.00 hod.

do velké zasedací místnosti
Městského úřadu Horní Slavkov

na veřejnou prezentaci a projednání konceptu projektu regenerace panelového sídliště Horní Slavkov.

Gratulace
Ve stejný den oslavili v měsíci únoru dva občané města své narozeniny. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

starosta

Výjimečných 89 let oslavil pan Jiří Hanák.

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat firmám, které podporují náš pochod Slavkovským lesem a to Nade s.r.o., AGRAFA s.r.o., TJP s.r.o.,
Ekologická farma Františka Bartoně, Agentuře Vlny, Ubytování
U Ropáků. Správcům lesních majetků, kterými pochod vede, že
umožnili jeho konání - Lesy České republiky, Loketské městské lesy
a CHKO Slavkovský les. Dále Městu Horní Slavkov, pořadatelům,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce a Penzionu Puleček,
kde nám bylo poskytnuto zázemí.
Ilona Třasáková
předseda organizace ZKO Horní Slavkov- 133

Den se starostou

Den se starostou se koná 20. 3. 2019 od 16.00 do 17.30 hod.

U nás ve městě

Krásné 85. narozeniny slavila paní Irena Kirejevová.
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Policisté dopadli zloděje, který má
na svědomí sérii krádeží
Krádeže začaly už loni v říjnu, poslední je pak z letošního ledna. Jak
uvedla mluvčí sokolovské policie, zloděj vnikl nejméně do šesti domů
a zahradních chat v katastru Horního Slavkova. „Objekty vždy prohledal a odcizil téměř vše, na co přišel, a mohl později zpeněžit. Jednalo se hlavně o televize, mobilní telefony, notebooky, tablety nebo
fotoaparáty. Odcizil i různé elektrické nářadí nebo šperky. V objektech
sebral i několik vzduchových pistolí,“ sdělila mluvčí sokolovské policie
Kateřina Krejčí.
Poslední vloupání se stalo 24. ledna, kdy pachatel nejprve odcizil ve
firmě na Hornoslavkovsku z uzamčené místnosti peněženku s klíči.
Za pomoci klíčů se následně vloupal do rodinného domu, který prohledal a odcizil z něj například notebooky nebo mobilní telefony. Po
oznámení vloupání se policisté ihned začali případem zabývat. Toto
pondělí policisté muže zadrželi v bytě v Horním Slavkově,“ poukázala.
Ukázalo se také, že zadržený muž má na svědomí okradení dvaašedesátileté ženy. Té na začátku listopadu vytrhl z ruky ve večerních hodinách na ulici v Horním Slavkově tašku s klíči a mobilními telefony.
Z místa poté utekl k autobusovému nádraží. Celkově za sebou nechal
škodu kolem šedesáti tisíc korun.
Kriminalisté muže ze Sokolovska obvinili ze spáchání pokračujícího
přečinu krádeže a přečinů porušování domovní svobody, poškození
cizí věci a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „V páchání trestné činnosti není obviněný muž žádným nováčkem. V minulosti se dopustil především majetkové trestné
činnosti,“ dodala mluvčí. Muž skončil ve vazbě. Hrozí mu až pět let
vězení.
Zdroj: https://sokolovsky.denik.cz/ ze dne 31.1.2019
! UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU !

POPLATKY ZA ODPADY,
POPLATKY ZA PSY
za 1. pololetí 2019

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné
odpovědi zašlete nejpozHrátky s LOGIKOU.
ději
dne celoroční
v měsíci
Mensa do
ČR si20-tého
pro vás připravila
soutěžna
v logických hádankách.
Podmínkysoutez.slavkov@seznam.cz
účasti:
e-mail:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail :
Všechny
odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno
soutez.slavkov@seznam.cz
přiřadit
bodyodpovědi
ke správným
soutěžícím.
Všechny
zasílejte z jednoho
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke
správným
soutěžícím. na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen
2. Nemusíte
odpovídat
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se
část.
Mínusové body se nedávají.
nedávají.
3. V prosinci
2019
vyhodnoceni
nejlepší
soutěžící,
pro
3. V prosinci
2019 budou
budou vyhodnoceni
tři nejlepšítři
soutěžící,
pro které
budou připraveny
– deskové
hry.
které ceny
budou
připraveny
ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)

1. úloha (1 bod)
Vyřešte heslo.
Vyřešte
heslo.
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Heslo : _ _ _ _ _ _
Heslo : _ _ _ _ _ _

2. úloha (3 body)
Ve čtyřech domech vedle sebe bydlí čtyři lidé. Zjistěte, kdo kde
bydlí, pokud při pohledu zepředu platí následující informace:
Pan Stanislav bydlí víc napravo než pan Jan.
Pan Jan a paní Gábina nejsou sousedé.
Paní Lea bydlí třetí zleva.
Určete pořadí, jak kdo bydlí.
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost,
že dne 31. 03. 2019 uplyne splatnost místního poplatku za odpady
a místního poplatku za psy za 1. pololetí 2019.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební
kartou), č. dveří 307a ve 2. patře nebo bankovním převodem.
Č. účtu: 19-862175349/0800,
variabilní symbol získáte na tel: čísle 352 350 678 u pí Koškovské
a tel. čísle 352 350 668 u pí Genčurové,
příp. email: blanka.koskovska@hornislavkov.cz
V případě neuhrazeného poplatku se vystavujete navýšení poplatku
až na trojnásobek! Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím zahájení exekučního řízení.
Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov č. 1/2018, a č.
4/2016 týkající se těchto poplatků jsou zveřejněny na webových
stránkách města.
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3. úloha (5 bodů)
123

321

135

ACD

BCD

BBA

257

???

356

Co se doplní místo otazníků?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
Správné odpovědi za únor:

ZO SPCCH informuje

Vítání občánků

V únoru jsme přivítali mezi občany města pět občánků - pět chlapečků, jejichž rodiče přijali
pozvání na tuto malou slavnost. Přejeme jim do života jen to pěkné.
za SPOZ Mgr. Anna Hadáčková

Senioři, nedůvěřujte cizím lidem
Policisté Karlovarského kraje varují
před podvody páchanými na seniorech. Jen od začátku letošního roku
byly nahlášeny dva případy, kdy pachatelé ze seniorů pod různými smyšlenými záminkami vylákali přes dva
miliony korun.
Nikdy nevpouštějte cizí lidi do svého
bytu - když se jim nepodaří vylákat
z Vás peníze přímo, znají mnoho jiných
způsobů, jak Vás okrást. Neukazujte
nikomu, kde máte uložené úspory. Během Vaší chvilkové nepozornosti Vám
je mohou nezvaní návštěvníci odcizit.
Nedůvěřujte neznámým osobám, které vás osloví.
V případě, že někdo zvoní či ťuká, nikdy neotvírejte dveře dříve, než zjistíte,
kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek.
Tyto bezpečnostní prvky vám umožní pohlédnout na osobu za dveřmi a
vyvarovat se tak nebezpečí vniknutí
cizí osoby do Vašeho bytu.. Pokud na
Vás zazvoní opravář či pracovník jiných služeb (odečty plynoměru, vody
apod.) a nemá řádné označení, neotvírejte dveře a nejprve si telefonicky
na dané instituci ověřte, zda má pracovník u vás danou službu vykonávat.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nabízenou službu odmítněte.
Nepodléhejte vidině levného nákupu,
zprostředkování levnějších služeb či

U nás ve městě

podomní nabídky výher v loterii, ve
většině případů jde totiž o podvody.
Nikomu nesdělujte své osobní údaje.
Nedůvěřujte každému, kdo Vás požádá o pomoc, zejména o pomoc finanční – podvodníci využívají důvěry a zranitelnosti zejména seniorů a vymýšlí si
různé záminky k jejich okradení. Mohou Vás požádat o peníze pro jejich
hladovějící děti, o finanční hotovost
na opravu právě rozbitého motorového vozidla či požadovat po Vás peníze
pro Vašeho vnuka či vnučku, kteří je za
Vámi poslali. Finanční hotovost jim nikdy neposkytujte, a to ani v případě, že
jste si tuto informaci ověřili.
Nenechte, aby na Vás byl činěn nátlak
od cizích osob ani od rodinných příslušníků k podpisu závažných dokumentů například o poskytnutí peněžní
půjčky či převedení nemovitosti.
Udržujte dobré vztahy se sousedy,
kteří vám mohou v případě potřeby
pomoci. Důležitá telefonní čísla mějte
pro případ potřeby na viditelném místě a v blízkosti telefonu.
Pokud se i přes naše preventivní rady
stanete obětí trestného činu nebo
v případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, ihned volejte na linku
158.

Vážení čtenáři, jistě mnozí z Vás dobře víte, co
zkratka naší organizace znamená, ale možná
jsou mezi Vámi i Ti, kteří se ptají, co písmena
SPCCH jsou. Proto se Vám pokusíme představit.
Jsme Svaz postižených civilizačními chorobami , zapsaný spolek , který sdružuje lidi
s různým zdravotním postižením a také seniory. V současné době máme 140 členů. Od
loňské členské schůze je předsedkyní naší organizace paní Hana Tomíčková, která se snaží společně s výborem ZO připravovat zajímavou činnost zaměřenou na zájmové, kulturní,
společenské, zábavné a vzdělávací aktivity.
Jsou to například společné návštěvy divadla,
autobusové poznávací zájezdy a rekondiční pobyty. Tyto aktivity jsou natolik finančně
náročné, že bychom je nemohli realizovat
bez pomoci našeho města, které nám na ně
každoročně přispívá formou grantu. Za tuto
pomoc vedení města velmi děkujeme. Naše
poděkování patří také MěKS, které nám zdarma poskytuje místnosti pro naši další činnost.
Sem patří členské a výborové schůze, ale také
zábavná odpoledne, nazývaná „Posezení
s harmonikou“ nebo společenské hry. Rozhýbat své tělo může každý při úterním společném cvičení nebo při turistických vycházkách
a chůzi s hůlkami.
Za cíl naší činnosti si klademe zvýšit aktivitu našich členů, zamezit pocitu osamělosti
a umožnit jim pobývat v kolektivu, kde si mohou popovídat a případně navázat nové přátelské vztahy. Chceme aby se hlavně senioři
zapojili v co největším počtu a přinášeli nové
nápady a zajímavé náměty na činnost. Vítáni jsou všichni zájemci, i když dosud nejsou
členy naší organizace. Budeme rádi, když se
s námi přijdete pobavit – a ještě lépe – když
se stanete členy naší organizace.
Těšíme se na Vás.
Mgr.Vlasta Kaprová

Oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
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Hospodaření města v roce 2018
Rok 2018 byl rokem ekonomického růstu naší země a nízké nezaměstnanosti. Nezaměstnanost k datu 31. 1. 2019 je v celé ČR 3,3 %,
v Karlovarském kraji 2,2 % a v Horním Slavkově 3,1 %.
Tato čísla jasně ukazují, že i v našem městě se vliv ekonomiky projevil. Platí zde jednoduchá rovnice, čím nižší je nezaměstnanost, tím
více stát vybere na daních a tím více přijde i do rozpočtu obcí. Jak tedy na tom jsme my s hospodařením?
K datu k 31. 12. 2018 tvoří rozpočtové příjmy 139 280,05 tis. Kč, výdaje 115 749,40 tis. Kč
Rozpočtové příjmy byly tvořeny:
Zdroj příjmů

Rozpočtováno
schválený rozpočet
(očekáváno k 31.12.2018)
tis. Kč

Sdílené daně

61 532,25

Skutečnost
(k 31. 12. 2018)
tis. Kč
80 602,11

Rozdíl v tis. Kč

+ 19 069,86

Rozdíl v %

+ 30,99

Správní a mís.popl.

3 295,00

3 515,83

+ 220,83

+ 6,70

Odvod z loterií

1 500,00

2 973,29

+ 1 473,29

+ 98,2

INV přij.dotace

15 544,09

15 544,09

0

0

NEI přij.dotace

12 050,62

12 050,62

0

0

Ost.příjmy (nedaňové a kapitálové)

16 739,00

24 594,11

+ 7 855,11

+ 46,93

Rozpočtové výdaje byly tvořeny:
Zdroj výdajů

Rozpočtováno
schválený rozpočet
(očekáváno k 31.12.2018)
tis. Kč

Skutečnost
(k 31. 12. 2018)
tis. Kč

Rozdíl v tis. Kč

Rozdíl v %

Mandatorní výdaje

95 227,31

89 323,95

- 5 903,36

-6,20

Kapitálové výdaje

47 698,37

26 425,45

- 21 272,92

-44,60

Kapitálové výdaje tvoří z většiny: veřejné osvětlení v ul. Horní Příkopy a nám. Republiky, nákup auta pro JSDH, pořízení software pro
evropské ověřování certifikačních autorit, výměna počítačů, odkupy pozemků, rekonstrukce řídících systémů VS a PS, stavební úpravy
komunikace v ul. Dolní Příkopy, parkovací plochy Školní - Poštovní, stavební úpravy ZUŠ, příspěvek pro ZŠ Nádražní - rekonstrukce
soc. zařízení.
Zůstatek úvěru čerpaných k 31.12.2018 činí 24 358,73,- tis Kč.
Přebytek hospodaření za rok 2018 činí 48 382,00 tis. Kč. Zastupitelstvo města dne 25. 2. 2019 rozhodlo o zapojení přebytku ve výši
25 050,00 mil. Kč. Zbývající částka ve výši 23 332,00 mil. Kč je rezervou pro např. nenadálé události nebo výkyvy v daňových příjmech.
Zapojený přebytek
částka Kč
Text
200 000,00 stavby - výstavba dětského hřiště Kounice
50 000,00 stavby - terénní úpravy pod herní prvky
50 000,00 kotce pro umístění odchycených psů a koček
500 000,00 oprava bytových jednotek (Sportvoní 679+Dlouhá 635 atd.)
350 000,00 ost.služby - Asistence Enviros k EPS, předávací stanice
150 000,00 parkovací plochy Kounice č.p. 614, dofakturace po přerušení stavby a ZSpD
7 800 000,00 parkovací plochy Poštovní Školní - dofinancování stavby + 0,5 mil. fin. rezerva
1 800 000,00 opravy hráze rybníka Kfely
2 100 000,00 ZŠ Nádražní - sociální zařízení 2. etapa (chlapci)
7 000 000,00 spoluúčast k dotaci - Dům služeb Dlouhá 653
500 000,00 spoluúčast k dotaci OPŽP- výměna 81 ks svítidel VO Sportovní a Horní Příkopy
150 000,00 rozvoj optické sítě
1 000 000,00 dle plánu investic ČEZ ESL (zahrnuje 800,- tis. Kč na PD rekonstrukce teplokanálu Poštovní ul. - bezkanálové vedení)
1 000 000,00 stoje, přístroje a zařízení - dle plánu investi ČEZ ESL
1 000 000,00 projektová dokumentace brownfield areál Výtopna
1 000 000,00 PD staveb dle potřeb města - projektová příprava na další období
400 000,00 pořízení pozemků (p. Szabová, vyrovnání SVJ 619, 622, komunikace Třídomí)
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Čerpané úvěry města k datu 31. 12. 2018
poskytovatel úvěru projekt

1

Česká spořitelna

2

Česká spořitelna

3

Úvěrový rámec

Čerpáno

Splaceno

Budova městského úřadu
(úvěr uzavřen v minulosti u KB,
refinancován u České spořitelny
v 8/2015)
domy Nad Výtopnou (úvěr uzavřen u Hyp.banky, refinancován
u České spořitelny v11/2015)

11 416 163,75

11 416 163,75

7 667 822,90

7 667 822,90

Česká spořitelna

KODUS byt. jednotky + zateplení

16 340 000,00

11 097 740,40

4

Česká spořitelna

KODUS -parkovací plochy, opěrná
zeď

3 000 000,00

3 000 000,00

5

Česká spořitelna

7 292 000,00

6 955 080,00

6

Česká spořitelna

nákup auta - cisternová aumobilová stříkačka) pro JSDH
Chodníky a autobusové zastavky
ul. Dlouhá, nám. Republiky, ul.
Nové Město, ul. Ležnická

11 623 113,00

11 273 663,77

7

Česká spořitelna

Rekonstrukce a zateplení hasičské zbrojnice č.p. 714

9 524 706,00

913 119,77

8

Česká spořitelna

Regenerace panelového sídliště
ii. etapa

7 100 000,00

0,00

73 963 805,65

52 323 590,59

Úvěry kraje celkem

Zbývá uhradit
stanovení úrokoke stavu
vé sazby
k 31.12.2018
v Kč
4 760 000,00
6 656 163,75 marže 0,26%(pevná) + pribor měsíční k 31.12.2018
činí 0,92%
3 940 500,00
3 727 322,90 marže 0,26%(pevná) + pribor měsíční k 31.12.2018
činí 0,92%
2 805 670,80
8 292 069,60 pevná sazba na
10 let
750 000,00
2 250 000,00 marže 0,26%(pevná) + pribor měsíční k 31.12.2018
činí 0,92%
6 806 772,00
148 308,00 pevná sazba na
1 rok
8 901 917,25
2 371 746,52 marže 0,10%(pevná) + pribor měsíční k 31.12.2018
činí 0,92%
0,00
913 119,77 marže 0,10%(pevná) + pribor měsíční k 31.12.2018
činí 0,92%
0,00
0,00 marže 0,10%(pevná) + pribor měsíční k 31.12.2018
činí 1,39%

27 964 860,05

výše úrokové sazby
k 31.12.2018
v%
1,18

1,18

0,65
1,18

0,54
1,02

1,02

1,49

24 358 730,54

Pozn.: 						
Úvěr č. 3 na KODUS výstavba byt.jednotek a zateplení - přijatá dotace ve výši 1 171 270,80 Kč na zeteplení byla použita jako mimořádná splátka úvěru
v roce 2017, dotace ve výši 10 200 000,- Kč na výstavbu byt. jednotek v roce 2016 byla průběžně proplácena poskytovatelem dotace na základě předložených faktur.						
Úvěr č. 5 na nákup CAS pro JSDH - přijatá dotace ve výši 6 259 572,- Kč byla použita jako mimořádná splátka úvěru v roce 2018
Úvěr č. 6 na chodníky a autobusové zastávky - přijatá dotace ve výši 8 250 217,25 Kč byla použita jako mimořádná splátka úvěru v roce 2018		
Úvěr č. 7 na rekonstrukci a zeteplení hasič. zbrojnice - očekává se dotace cca ve výši cca 4 000 000,- Kč v roce 2019-2020, přijatá dotace bude použita na
mimořádnou splátku úvěru

U nás ve městě
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ SLAVKOV
Pečovatelská služba je připravena pomoci
seniorům a zdravotně postiženým.

Poskytované úkony pečovatelské služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pečovatelská
je pomoc
připravena
pomoci
(pomoc
při oblékáníslužba
a svlékání,
při přesunu
na lůžko
seniorům
a zdravotně postiženým.
a vozík
apod.).
• Pomoc
při osobní
hygieněslužby:
nebo poskytnutí podmínek pro
Poskytované
úkony pečovatelské
•
Pomoc
při
zvládání
běžných
úkonů
péče
o
vlastní
osobu (pomoc
při oblékání
a svlékání, pomoc
při
osobní
hygienu (pomoc při úkonech
osobní
hygieny,
pomoc
přesunu na lůžko a vozík apod.).
při• základní
péči
o nebo
vlasy
a nehty,
při použití
Pomoc při osobní
hygieně
poskytnutí
podmínekpomoc
pro osobní hygienu
(pomoc přiWC).
úkonech
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
• Poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě
nebo
oběda,
pomoc při přípravě jídla a pití, příprajídla a donáška
pití, příprava a podání
jídla a pití).
•a
Pomoc
při zajištění
chodua
domácnosti
(např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
vavelkého,
podání
jídla
pití).
např. sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – donáška léků, velký nákup, nákup ošacení).
• Pomoc
při zajištění
chodu domácnosti (např. běžný úklid
• Praní a žehlení
prádla
a údržba
domácnosti,
pomoc
při zajištění
např.
• Zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím
(např. doprovodvelkého,
k lékaři, na MěÚ…).
Informace: Pečovatelská
p. o., Nadpochůzky
Výtopnou 1010, Horní
Slavkov,
sezónního
úklidu, služba,
nákupy,
– donáška
léků, velký
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
nákup, nákup
ošacení).
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
• Praní a žehlení prádla
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
Informace:
Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pondělí a úterý 8. a 9. dubna
14:00-17:00 hodin
V budově Základní školy Šance
(Poštovní 654, telefon 352 688 248)

Naše škola „Šance“ = šance pro vaše děti

Vzdělání + zábava + relaxace + málopočetné třídy
+ nadstandardně vybavené dílny + rodinné a netradiční prostředí
= pocit bezpečí a jistoty
Přijďte se podívat kdykoli, rádi Vás provedeme.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Vítáme zájemce o umístění dětí do přípravné třídy pro školní rok
2019/2020 – děti předškolní a s odkladem školní docházky
INFORMACE KDYKOLIV
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Dům dětí a mládeže
Máme za sebou velkolepou událost v podobě každoročního Maškaráku, který pořádáme ve spolupráci s MKS v Horním Slavkově. Jako
každý rok jsme si společně užili spousty legrace, radosti a úsměvů.
Sešli jsme se v hojném počtu, viděli jsme záplavu krásných masek,
vylosovali jsme spousty cen ve Štěstěně, společně si zatančili a zasoutěžili. O doprovodný program se nám postaraly děti ze zájmových kroužků. Byly to mažoretky Sedmikrásky pod vedením paní Michalcové a paní Dandové, Shuffle dance pod vedením paní Dandové,
roztleskávačky/latina pod vedením paní Ciperové a Kick box pod
vedením pana Hegera, kde se nám předvedl šikovný žák třetí třídy
Marek Pösinger. Za úžasný doprovodný program všem děkujeme.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat paní Jitce Frouzové za
krásné a jistě velmi chutné dorty, které již tradičně obohatily naši
Štěstěnu. Jejich chuť jistě ocenili tři hlavní výherci. Již teď se všichni
těšíme na další ročník.
Jako každý rok jsme pro Vaše děti připravili Velikonoční přespávání
a to z 18.-19. 4. 2019
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM, uzávěrka přihlášek bude
29. 3. 2019.
Za DDM vedoucí pedagog volného času
Bc. Martina Dandová, DiS.

Školní družina

Během února se naši žáci zapojili do výzdoby na Maškarák. Vyráběli
krásné pohádkové dekorace a veselé programy pro návštěvníky této
oblíbené akce.
Také máme za sebou další soutěž Poháru vítězů ŠD, tentokrát znalostní.
Připomínáme, že školní družina bude otevřena i v době Velikonočních prázdnin 18. 4. 2019 . Pokud máte zájem, termín pro odevzdání
přihlášky je 22. 3. 2019.
Za ŠD vedoucí vychovatelka Marie Ciperová

MŠ U Sluníčka
Zimní radovánky v MŠ U Sluníčka
I když někteří dospěláci nesdílí naše nadšení,
my děti, zimu milujeme. A ta letošní byla na
sníh opravdu štědrá.
Užívaly jsme si jízdu na lopatách, stavění
sněhuláků (že se nám ale povedli), budování
iglů, ochutnávání sněhu - nikomu to neříkejte, víme, že se to nemá, ale kdo by té ledové
zmrzlině odolal.
Kromě toho jsme i jsme „pokusničily“. Zkoumaly jsme, co se se sněhem stane v teple
nebo v lednici. Na různých místech města
jsme odebraly vzorky a potom zkoumaly,
kolik je v kterém nečistot. Nejvíc jich bylo na
náměstí.
Do sněhu jsme malovaly i vodovkami. Bylo
zábavné pozorovat, jak se rozpíjí. Musely
jsme však být hodně opatrní, abychom se
neušpinily. Také jsme si zkoušely, jak zvládneme chodit v úzké sněhové cestičce, dvoji-

tý Axel, zatím raději bez bruslí a další a další
kratochvíle. Ve třídách jsme závodily v běhu
na speciálních dřevěných lyžích, které po koberci pěkně klouzaly, vyzkoušely si střelbu
hokejkou do branky...
Nezapomněly jsme ani na ptáčky, kteří mají
na naší zahradě několik krmítek a pravidelně
jsme je zásobovaly semínky z našich vlastnoručně vypěstovaných slunečnic. Pak už jsme
jen pozorovaly jejich „nálety“ na ty dobroty.
Zima už je téměř u konce, ale jaro je taky prima. Ještě než se s ní na rok zase rozloučíme,
užijeme si společně Masopustní veselí. Napečeme koláčky, vyrobíme si masky, zasoutěžíme si v různých netradičních disciplínách
a na společném maškarním si zatancujeme
na veselou notu…
Děti z MŠ U Sluníčka

Krajskou taneční
přehlídku opět hostuje
město Horní Slavkov
Na přelomu února a března 2019 se v Horním Slavkově i Lokti konaly představení dětí
z přípravné estetické výchovy. Jedná se
o nejmladší žáčky Základní umělecké školy,
kteří absolvují tříhodinovou výuku a mohou
si vyzkoušet hudební, taneční i výtvarný obor.
Hlavní výhodou PEV je fakt, že během jednoho školního roku vyučující odhadnou, kterým
směrem by se mělo dítě dále ubírat, jakému
oboru by bylo vhodné se dále věnovat. Loketští pevkaři připravili letos vystoupení na téma
„Vesmír“, slavkovští „Cestování po Evropě“.
Obě vystoupení byla chvályhodným propojením výuky zmiňovaných uměleckých oborů
a dětem se moc povedla, součástí vystoupení
byla v obou městech i výstava výtvarných prací nejmladších žáčků ZUŠ. Je až s podivem,
co všechno se s dětmi dá v relativně krátké
době (od září 2019 do ledna 2019) stihnout
nacvičit a předvést.
V březnu zveme širokou veřejnost na již tradiční krajskou postupovou přehlídku dětských
skupin scénického tance Lucie Terek Krajnikovičové, která se uskuteční v MěKS Horní
Slavkov 28. 3. 2019. Dále se těšíme na Koncert učitelů, který proběhne 26.března 2019.
Děkujeme všem, kteří hlasovali v prodejnách
Tesco a dali své žetonky projektu „Akademie
umění a kultury“, s výsledky hlasování Vás
seznámíme v některém z příštích čísel zpravodaje.
V březnu se také konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových
nástrojů – zde zabodovalo Duo Flauteto ve
složení Zuzana Vavřinovská a Anna Břížďalová, které získalo 1.místo s postupem do kola
krajského. Žákyně pěveckého oddělení se
účastnily Krajského kola soutěže Karlovarský
skřivánek – za reprezentaci školy děkujeme
Adéle Adamcové, Barboře Jeřábkové a Elišce
Zapfové, která zde získala čestné uznání.
V březnu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
7. března, 18,00 hod. 
taneční sál Loket
Interní koncert ZUŠ 			
9. března, 20,00 hod.
kulturní sál Krásno
6. Ples ZUŠ 			
13. března, 18,00 hod.
Pluhův dům
Interní koncert ZUŠ 		
26. března, 18,30 hod.
Pluhův dům
Koncert učitelů 		
28. března, 13,30 hod. MěKS Horní Slavkov
Krajská taneční přehlídka
Připravujeme:
11. dubna, 18,30 hodin
Pluhův dům
Koncert Komorního orchestru Karlovarských symfoniků
(vstupenky v předprodeji v kanceláři ZUŠ od
1. 3. 2019, vstupné 70,- Kč)
Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

Školství
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ZŠ Školní
Pasování na čtenáře
Většina dětí se těší do první třídy proto, že se naučí číst. Jak dlouho
to trvá? „Do Vánoc“, slibují paní učitelky. A je to tak. Necelé čtyři měsíce stačí prvňáčkům na to, aby přečetli první smysluplná slova a jednoduché věty. Odměnou jim je nejen skvělý pocit vítězství a zasloužená chvála rodičů, ale v naší škole také speciální slavnost, kterou
pravidelně chystají p. uč. Peroutková, p. uč. Petraschková a starší
spolužáci – letos ze 6. třídy.
Ceremoniál přivede děti do Království knih, kde nechybí přísná stráž,
urození dvořané, prostořeký dvorní šašek a na trůnech pochopitelně
král s královnou. Prvňáci musí složit nelehkou zkoušku a dokázat, že
jsou hodni přijetí mezi čtenáře. Poté jsou královským mečem pasováni na „rytíře slova“ a „ochránce knih“, obdrží šerpu a první knížku
– Slabikář. Děti se do něj začtou obvykle hned za branami hradu, což
je nejlepší důkaz vzácného čtenářského zápalu.
Nejen naše království, ale celé Česko se snaží o zvyšování čtenářské gramotnosti současné populace, a my věříme, že i tímto milým
obřadem vzbudíme u dětí úctu a lásku ke knihám a - jak praví král:
„ke všemu, co je v nich psáno“. Děkujeme vedení i zaměstnancům
MKS v Horním Slavkově za to, že nám koncem roku opět ochotně
zapůjčili prostory městské knihovny, šesťákům, kteří se profesionálně zhostili vybraných rolí, a samozřejmě rodičům, bez kterých by to
prostě nešlo.
Mgr. Jana Petraschková

Základní škola, Školní 786, příspěvková organizace
zve rodiče všech předškolních dětí

ve čtvrtek 28. března 2019
od 15 – 17 hodin
V této době Vás naši vyučující provedou budovou školy,
seznámí s prostředím, vybavením tříd a odpoví na Vaše dotazy.
Rodiče mají právo svobodně si vybrat školu pro své dítě.
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Novoroční turnaj ve vybíjené
Každoroční klání třetích až pátých tříd ve vybíjené se letos uskutečnilo 11. ledna a jako vždy bylo na co koukat. Natěšení hráči i jejich
fanoušci vydali ze sebe opět to nejlepší. Družstva v ročnících byla tak
vyrovnaná ve svých schopnostech, že o vítězích v jednotlivých utkáních rozhodoval jeden jediný bod.
Žáci třetích tříd si mezi sebou zahráli přátelské utkání, při kterém se
tzv. „oťukávali“ a v příštím roce již zasáhnou do boje o medaile.
Mezi čtvrtými a pátými třídami se rozhořel boj vskutku lítý! A jak vše
nakonec dopadlo?
1.
místo 5.B
2.
místo 4.A
3.
místo 5.A
Všem soutěžícím i jejich trenérům gratulujeme a těšíme se na brzké
klání dream teamů mezi školami našeho okrsku.
Mgr. Lucie Procházková

Soutěž čtenářů „Nekoktám, čtu!“
Neuvěřitelné! Již třetím rokem se v naší knihovně soutěžilo mezi
žáky čtvrtých a pátých ročníků v přednesovém čtení. Letos dokonce s rekordně vysokým počtem soutěžících! Tři Josefové v jedné
soutěži a navíc skvělé publikum, které povzbuzovalo své favority,
ale i ostatní čtenáře. Výkony byly vyrovnané, ale nakonec zvítězila
přirozenost, hlasitost a dramatičnost v projevu.
Mezi žáky z dolní i horní školy nakonec vybojovali prvenství a postup do krajského kola Josef Hirko ze čtvrtého ročníku a Karolína
Kodýtková z ročníku pátého. Na krásném druhém místě se umístili
Kamila Švejnohová a Josef Jedlička a na třetím místě Josef Falb
a Veronika Beranová. Poděkování za účast patří i ostatním soutěžícím, mezi kterými byli Lucie Riabuchi, Mikuláš Pešula, Anastásie
Pařízková, Magdaléna Marková, Ilona Zvarová a Jana Vargová.
Rádi bychom také poděkovali porotě za nelehké rozhodování
a městu Horní Slavkov za ceny pro soutěžící.
S heslem „Nekoktej, čti!“ se na další čtenáře budeme těšit opět za
rok!
Lucie Procházková

ZŠ Nádražní
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení ZŠ Šance. Mgr. Anna
Hadáčková a Mgr. Lenka Chmelíková nám velmi ochotně zapůjčily
potřebné množství sportovního vybavení na lyžařský kurz. Díky jejich
pomoci proběhla dvě sportovní dopoledne na běžkách bez problémů.
Mgr. Ondřej Lukeš
Další dodatečné poděkování patří ředitelce DDM a ŠD Horní Slavkov
paní Martině Malečíkové za zapůjčení perkusních bicích nástrojů Bobotubes, které jsme využili při vánočním vystoupení pro seniory.
Kerbelová Lenka

Návštěva Aquapalace Praha Čestlice

Dne 15. 2. 2019 naši žáci vyrazili na celodenní výlet do pražského vodního světa. Pod taktovkou Mgr. Ondřeje Lukeše, Mgr. Věnceslavy Svobodové a paní Vladimíry Kohajdové si děti užily vodní hrátky. Výjezdu
se zúčastnilo 36 žáků naší školy. Všichni se domů vrátili unavení, ale
spokojení.

ZÁPIS

ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace
dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech
9. – 10. dubna 2019 vždy od 14,00 hod. do 17,00 hod.
v hlavní budově školy

ZÁPIS

Rodiče se dostaví s dítětem a přinesou jeho rodný list a psací potřeby.
Zápis je povinný i pro ty děti, které měly pro školní rok 2018/2019 odklad školní docházky.
Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nebo oznámit, kde bylo dítě u zápisu.
Rodiče mají ze zákona právo na volbu školy, ve které se bude jejich dítě vzdělávat!!!
(kapacita školy je volná)

ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace
Pro děti a rodiče budoucích prvňáčků proběhne v těchto dnech zároveň
„Den
otevřených
s drobným občerstvením.
dětí do
1. tříd
pro školnídveří“
rok 2019/2020
se koná ve dnech

9. – 10. dubna 2019 vždy od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Mgr. Karel Bernard, ředitel školy

v hlavní budově školy

Rodiče se dostaví s dítětem a přinesou jeho rodný list a psací potřeby.
Zápis je povinný i pro ty děti, které měly pro školní rok 2018/2019 odklad školní docházky.
Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nebo oznámit, kde bylo dítě u zápisu.
Rodiče mají ze zákona právo na volbu školy, ve které se bude jejich dítě vzdělávat!!!
(kapacita školy je volná)
Pro děti a rodiče budoucích prvňáčků proběhne v těchto dnech zároveň
„Den otevřených dveří“ s drobným občerstvením.
Mgr. Karel Bernard, ředitel školy

Školství / Kultura
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MKS PRO DĚTI
8. 3. 2019

První člověk
19:00 hod. kinosál
Drama / Životopisný / Historický, USA /
Japonsko, 2018, 141 min.
Hrají: R. Gosling, C. Foy, J. Clarke, K. Chandler, C. Stoll, P. Fugit, Ch. Abbott

16. 3. 2019

13. 3. 2019

NÁVSTĚVA Z ORDINACE
19:00 Divadelní sál
Martin Zounar a Martina Randová v talk
show, ve které divákům povypráví své
úsměvné příběhy z natáčecích dnů, z divadla i ze života.
Vstupné 140,- Kč v předprodeji / 190,- Kč
na místě
Předprodej od 4. 3. 2019

KNIHOVNA
8. – 9. 3. 2019

24 HODIN ČTENÍ
Začátek v 18:00 hodin v knihovně MKS.
Přijďte si s námi číst nebo poslouchat
čtené příběhy. Zájemci o noční čtení nechť
se hlásí v knihovně.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný / Rodinný / Česko, 2018, 60
min
16:00 Kinosál
Vstupné: 40,- / 55,- / 140,- Kč

KINO

22. 3. 2019

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební, Velká
Británie / USA, 2018, 134 min.
19:00 kinosál
Hrají: R. Malek, L. Boynton, G. Lee, B. Hardy, J. Mazzello, A. Gillen, A. Leech
Vstupné: 90,- Kč

5. 4. 2019

30. 3. 2019

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
Animovaný / Dobrodružný / Komedie, Rusko, 2018, 87 min
16:00 Kinosál
vstupné: 40,- / 55,- / 140,- Kč

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE

ZLÝ ČASY V ROYAL
Mysteriózní / Thriller, USA, 2018, 142
min.19:00 hod.
Hrají: J. Bridges, C. Erivo, D. Johnson, J.
Hamm, Ch. Hemsworth, C. Spaeny, L.
Pullman
Vstupné: 55,- Kč
Předprodej v knihovně.

MUZEUM
VÝSTAVA ŽEHLIČEK
PRODLOUŽENA DO 17. 3. 2019
Jak se žehlilo před sto i více lety? Historické unikáty, žehličky na uhlí, plyn a další
zajímavosti o historii žehlení ze sbírky
Jiřiny Sivákové a jejího muzea z Bečova
nad Teplou.
Muzeum otevírací doba:
Sobota – neděle
8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00
Vstup na výstavu je zároveň vstupenkou
do muzea. Děti (6 -15 let), senioři (nad 65
let), držitelé průkazu ZTP - 15 Kč/ Dospělí 30 Kč/ Rodinné - 75 Kč

KAŽDOU STŘEDU

VÝTVARNÉ DÍLNY NEJEN PRO SENIORY
16:00 1. patro MKS
Tvořivé dílny, při kterých si vyzkoušíte
různé výtvarné techniky. Lektorka Lucie
Jílková.
30,- Kč za lekci
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Kultura

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

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.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství: 724 606 870
Poruchová služba kabelové
televize a internetu ve městě:
774 559 868, 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 800 850 860

TECHNICKÉ SLUŽBY

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Tel.: 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz
ředitel: 602 110 503
provozní technik: 722 378 674
odpadové hospodářství: 724 113 584

SBĚRNÝ DVŮR

Provozní doba:
letní období – od 1. 4. do 31. 10.
PO - ČT: 7:00–10:45, 11:30–17:00
PÁ: 7:00–10.45, 11:30–15:00
SO: 8:00–12:00
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00

MĚSTSKÝ INTERNET

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

POLICIE ČR HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel.: 723 585 575
Důležité kontakty

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8:00–17:30
úterý, čtvrtek: 8:00–15:00
pátek: 8:00–13:00
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 9:00–17:00

Recepce (ústředna): 352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz
Alexandr Terek
starosta
alexandr.terek@hornislavkov.cz
724 796 727

Provozní doba:
PO: 08:00–12:00 13:00–17:00
ÚT: 08:00–11:00
ST: 08:00–12:00 13:00–17:00
ČT: 08:00–11:00
PÁ: 08:00–11:00
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

PORUCHOVÉ LINKY

KONTAKTY NA MĚÚ

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte uvedená telefonní
spojení.

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.

Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz
730 823 697
Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
martin.stark@hornislavkov.cz
352 350 677, 602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
monika.volfova@hornislavkov.cz
352 350 680, 602 110 499
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
hana.gregorova@hornislavkov.cz
352 350 685, 602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661, 602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661
Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz
352 350 686, 725 430 562
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

č
-K
0,
00
9.
82

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3 mil.kč. koupě.

Prodej stavebního pozemku,
6494 m², Háje nad Teplou,
Krásno.
Částečně oploceno. Součástí pozemku
též zchátralá stavba s možností využití
materiálu či využití základů ke stavbě
nové. Budována nová příjezdová cesta.
Vodovodní a elektro přípojka na hranici
pozemku.

• Byt 2+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Garáž
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 2+1, k pronájmu,
dlouhodobě.

Váš spolehlivý partner pro reality Libor Houška - jednatel společnosti.
T: +420 723 245 700 E: houska@mixxreality.cz
www.mixxreality.cz

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420
602
150
+420 602 150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
- výroba
akvárií, terárií
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

LEGIOS LOCO je předním evropským výrobcem nákladních
železničních vagónů a náhradních dílů se zkušenostmi v oblasti
výroby, opravy a modernizace železničních vozů a lokomotiv.
Do našeho týmu v Horním Slavkově hledáme vhodné
spolupracovníky na tyto pozice:
• provozní elektrotechnik,
• kontrolor kvality,
• zámečník
• jeřábník,
• svářeč 111, 135, 141

Kontakt:
Jana Bujárková,
personální oddělení,
jana.bujarkova@legios.eu,
602 573 183

www.hornislavkov.cz

