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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
držíte v ruce lednové vydání zpravodaje, ač je ještě prosinec.
Dnes se zde nebudu vyjadřovat k oblastem ze života města, těm
jsem se věnoval v předchozích vydáních a budu jim věnovat dostatek prostoru i v dalších. Je zvykem, a je to tak i správné, zastavit se a poohlédnout se zpět za uplynulými měsíci. Já však ještě
dnes ten minulý rok hodnotit nebudu. Sluší se totiž poděkovat
za spolupráci všem, kteří se jakkoliv pozitivně podíleli na rozvoji
města, jeho kultuře, aktivitách, reprezentaci jako i v dalších oblastech, kde se jméno města objevuje.
Je překvapivé kolik občanů a spolků je ochotno ve svém volném
čase zorganizovat společenskou, kulturní, sportovní či obdobnou akci pro širší veřejnost. Ať jste aktivní v oblasti volnočasových aktivit dětí, seniorů či zájmové činnosti různého odvětví,
oceňuji váš elán a ochotu cokoliv dobrovolně pro druhé vykonat
v době, kdy mnozí z nás s nedostatkem volného času bojují. Tyto
dobrovolné aktivity příjemně zpestřují život ve městě. Je nepochybné, že touto svou aktivitou pomáháte nám všem, kteří zde
žijeme zpestřit život. Já na oplátku mohu slíbit, že vás ve vaší
aktivitě budu podporovat a pokud budete potřebovat pomoci,
rád pomohu.
Poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci organizací zřízených naším městem. Speciálně pak ředitelé a jednateli, kteří své
organizace vedou napříč každodenními nástrahami. Bez nich
by specifická odvětví života města nemohla být realizována a
úspěšně rozvíjena. Chtěl bych poděkovat i těm, kteří na území
našeho města vykonávají svou podnikatelskou činnost. Jsou to
právě i podnikatelé, kteří svou ochotou, sponzorstvím či pozitivním přístupem pomáhají zlepšovat žití nás všech.
Každý den jsem v pracovním styku se svými úředníky. Když jsem
byl před lety zvolen do funkce starosty, měl jsem, a dnes to mohu
říci, zkreslenou představu o tom, co vše se na radnici vlastě vykonává. Poděkování náleží tedy i jim, protože ani oblast řízení města není možná bez kvalitních a schopných úředníků.
Nemohu zapomenout samozřejmě na zastupitele města, kteří
svým racionálním přístupem a konstruktivní kritikou pomáhají
rozvíjet město i v oblastech, které mnohdy třeba ani nevidíme.
A samozřejmě děkuji vám všem za podporu i kritiku - podpora
povzbuzuje, kritika otvírá oči.
Máme za sebou adventní čas. Čas, který byl zejména pro naše
malé spoluobčany velkým svátkem radosti a očekávání. Nastává
nový rok, který je svým číslem, dá se říci, magický přihází rok
2020. Co si přát? Štěstí, zdraví, lásku? Samozřejmě! Já k tomu
ještě doplním, ať se vám splní všechna přání, ať se vám stále v
našem městě líbí a ať vás radost ze života provází každý den.
Váš starosta Alexandr Terek

Gratulace

Den se starostou
Den se starostou se koná 15. 1. 2020 od 16.00 hodin.

Změny výše místních poplatků
za odpady a psy od 1. 1. 2020

V měsíci listopad oslavil jubilejní 90. narozeniny pan Bedřich Masare. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města a členka
SPOZ.

Dne 1. 1. 2020 nabývají účinnosti nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích z veřejného prostranství, o místním poplatku ze psů a za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhlášky byly novelizovány z důvodu
změn v zákoně o místních poplatcích. Výše poplatků se mění pouze
o poplatku za odpady a za psy.
Poplatek za odpady
Doposud stanovený místní poplatek ve výši 600,- Kč/osoba/rok dlouhodobě nepokrýval náklady města, když skutečná výše nákladu na likvidaci
činila v roce 2018 částku 958,08 Kč. Tento poplatek byl zvýšen naposledy k 1. 1. 2013 a to o 100,- Kč z částky 500,- Kč.
Nová výše místního poplatku za tzv. odpady
od 1. 1. 2020 činí 800,- Kč/osoba/rok.
Od poplatku se osvobozují fyzické osoby po dobu:
a) hospitalizace v léčebném zařízení, je-li hospitalizace v souvislé délce
min. 30 dní,
b) ubytování ve školských zařízeních v rámci soustavné přípravy na budoucí zaměstnání (tzv. internáty pro denní studium),
c) výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,
d) pobytu v zahraničí, je-li pobyt v souvislé délce min. 30 dní,
e) ubytování u provozovatele domu s pečovatelskou službou s byty
zvláštního určení, domova pro osoby se zvláštním režimem nebo
v chráněném bydlení pokud jejich provozovatel zajišťuje a provádí
likvidaci komunálního odpadu smluvně s oprávněnou osobou,
f) ubytování u provozovatele ubytovacích služeb pokud tento provozovatel zajišťuje a provádí likvidaci komunálního odpadu smluvně
s oprávněnou osobou.
Poplatek ze psů
Sazba poplatku za psy od roku 2020:
a) za jednoho psa
1.000,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
1.400,- Kč,
c) za psa u rodinného domu 
500,- Kč
d) za druhého a dalšího psa u rodinného domu 
700,- Kč
e) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
200,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 
300,- Kč
g) V osadách Třídomí, Bošířany, Kfely, Ležnice a Ležnička 
0,- Kč
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis a dále
držitelé psů převzatých z útulku nebo ztracených či opuštěných psů odchycených městem Horní Slavkov po dobu 1 roku ode dne jeho převzetí.
Nárok na osvobození je nutné vždy doložit nejpozději do konce kalendářního roku.

Další významné, a to 85. narozeniny, oslavila v listopadu paní Anna
Šlégrová. Pan starosta a členka SPOZ taktéž přišli popřát stálé zdraví a štěstí do dalších let.

U nás ve městě

Splatnost místních poplatků
Nárok na osvobození je nutné doložit nejpozději do konce kalendářního
roku. Poplatky jsou splatné ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději
do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
Vyhlášky naleznete na webových stránkách města.
Tajemník

3

Žáci ZUŠky navštívili firmu Petrof v Hradci Králové

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.

V listopadu 2019 vyjeli žáci ZUŠ se svými pedagogy na exkurzi do firmy Petrof Hradec Králové. Zde jsme se podívali do dílen, kde se nástroje vyrábí, od procesu zpracování a sušení
dřeva až po ladění zbrusu nových pianin a klavírních křídel, ve druhé části jsme navštívili
historické muzeum firmy. Tohoto projektového dne se celkem účastnilo 50 žáků, pedagogů
a některých zákonných zástupců. Před odjezdem jsme si ještě nemohli nechat ujít showroom v Petrof Galery, kde si žáci ZUŠ zahráli na velmi cenné hudební nástroje. V roce 2020
plánujeme výjezd do firmy Strunal Luby (pro žáky smyčcového oddělení) a do firmy Gewa
(pro žáky dechového oddělení).
Jak jsem již informoval, od října je v ZUŠ otevřen hudebně pohybový kurz „Hudebníček“ (Horní Slavkov, Loket, Krásno), pokračování tohoto kurzu bude od 5. února 2020 do 20. května
2020 (celkem 15 lekcí). Noví zájemci se mohou hlásit již nyní v kanceláři školy (tel. 607 691
405), kurz je určen dětem od 1,5 roku do 4 let.
V lednu 2020 se těšíme na komponovaná vystoupení žáků Přípravné estetické výchovy
v Horním Slavkově i Lokti, žáci hudebního oboru se budou připravovat na školní kolo soutěže, které proběhne začátkem února 2020.
A v březnu 2020 srdečně zveme na v pořadí již 7. Ples ZUŠ, který se uskuteční v MěKS Horní
Slavkov 14. března 2020.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

POZEMKY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
Město Horní Slavkov nabízí od 1. 3. 2020 k prodeji čtyři pozemky pro výstavbu rodinných
domů v zastavěné lokalitě Nad Výtopnou. Jedná se o parcely velikosti 730 m2. K těmto
pozemkům budou vybudovány inženýrské sítě do konce roku 2019. Pozemky se nachází
10 minut chůze od autobusového nádraží, supermarketu Tesco a od centra města.
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel.č. 352 350 683 (680) nebo osobně na MěÚ Horní Slavkov v kanceláři 319, 317.
odboru majetku a investic

Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději
do 20-tého dne v měsíci na e-mail:
soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body
ke správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny
3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
3. V prosinci 2019 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Číselná řada.
4 5 7 10 14 19 ?
Jaké číslo bude místo otazníku?
2. úloha (3 body)
Jaký bude výsledek, když platí tyto
součty?
3 + 2 = 15
7 + 1 = 68
9 + 5 = 414
17 + 2 =
3. úloha (5 bodů)
Několik kamarádů se sešlo na kuželkách
a celkem odehráli dvě hry.
Patrik porazil Ondřeje v obou hrách.
Šimonovi se také dařilo a porazil v obou
hrách Lukáše.
Ten, který celkově vyhrál první hru, skončil ve druhé hře až druhý.
Šimon celkově vyhrál druhou hru a Lukáš porazil Ondřeje v první hře.
Žádný z hráčů se v obou hrách neumístil
na stejné pozici.
Určete pořadí všech hráčů v obou
hrách ve formátu: jméno, pořadí v první
hře, pořadí v druhé hře
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Sbírka na kostel sv. Jiří
Město Horní Slavkov je vlastníkem kostela sv. Jiří již deset let. Od té
doby každým rokem investuje do jeho rekonstrukce přes 1 mil. Kč.
Po zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním
darem a proto vyhlásilo město v roce 2016 veřejnou sbírku na rekonstrukci kostela sv. Jiří s trváním na dobu neurčitou.
Přispívat do sbírky lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci městského úřadu a v lékárně nebo na
transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800.
Vaše příspěvky i výše celkových příspěvků lze sledovat na stránkách města (trvale viditelný odkaz je na titulní stránce). Ode dne
vzniku sbírky bylo vybráno 120 763 Kč a čerpáno 30 000 Kč na
opravu vitráží.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU

Rada Města Horní Slavkov v souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace, zřízené Městem Horní Slavkov,

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ SLAVKOV

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ DRUŽINA HORNÍ SLAVKOV,
příspěvková organizace, se sídlem Horní Slavkov,
Poštovní 662, IČO 75005441
Požadavky:
- předpoklady pro výkon činnosti ředitele školského zařízení,
stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školského zařízení
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce
nebo dodatku k diplomu), případně doklady o dalším vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
- strukturovaný profesní životopis
- písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy
v rozsahu max. čtyř normostran
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa
ředitele (ne starší 2 měsíců)
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
Termín podání přihlášek: 31. ledna 2020 včetně (nejedná se
o datum podání k poštovní přepravě; přihláška doručená po termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání)
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
7.5.2020
Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Horní Slavkov, odbor správní a vnitřních věcí, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov. Obálku označte slovy „KONKURZ DDM a ŠD – neotevírat“

U nás ve městě

Pečovatelská služba je připravena pomoci

Pečovatelská služba je připravena
seniorům a zdravotně postiženým.
seniorům a zdravotně postiženým.

pomoci

Poskytované úkony pečovatelské služby:
Poskytované
úkony pečovatelské služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při
• Pomoc
při
přesunu na
lůžkozvládání
a vozík apod.). běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při
osobní
hygieně nebo
podmínek
pro osobnípři
hygienu
(pomoc při na
úkonech
(pomoc
při
oblékání
aposkytnutí
svlékání,
pomoc
přesunu
lůžko
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
a vozík
apod.).
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě
jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
• Pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
osobní
hygienu
(pomoc
úkonech
osobní
hygieny,
velkého, např.
sezónního úklidu,
nákupy, při
pochůzky
– donáška léků,
velký nákup,
nákup ošacení).pomoc
a žehlení prádla
při• Praní
základní
péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
• Poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz
Informace: Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
nebo donáška
oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, přípratel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
vaSlužba
a podání
jídla
a pití).
je poskytována za finanční
podpory Karlovarského kraje
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid
a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého, např.
sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – donáška léků, velký
nákup, nákup ošacení).
• 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
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Průzkum pocitu bezpečí
V roce 2016 bylo městem Horní Slavkov
uspořádáno první šetření v rámci projektu
„Město Horní Slavkov – průzkum pocitu
bezpečí a veřejné setkání“. Tehdy se do
dotazníkového šetření zapojilo 106 občanů, z nichž se 55 občanů vyjádřilo, že
se necítí bezpečně. Důvodem byl častý
výskyt problémových osob, nedostatečná pochůzková činnost Policie ČR a obavy z lidí žijících v sousedství, v menším
množství případů pak špatné pouliční
osvětlení a obavy o děti. Jako nejvíce nebezpečné místo byl označen především
lesopark, náměstí, Tesco (cesta mezi
Tescem a zastávkou autobusu), autobusová zastávka a hřiště „U rakety“. Podle
převažujícího názoru respondentů by se
mohla situace zlepšit, pokud by se zvýšila
pochůzková činnost ze strany Policie ČR,
v menší míře by přivítali více kontrol v dopravě, poradenství při potížích a tvorbu
místních vyhlášek, regulujících problematické jevy.
Průzkum v roce 2019
Po třech letech jsme chtěli opět znát vývoj subjektivního pocitu bezpečí obyvatel
města, a proto bylo zorganizováno opakované šetření formou vyplnění totožného
dotazníku. Městu se vrátilo 90 vyplněných
dotazníků a polovina respondentů projevila ochotu zúčastnit se veřejného setkání
občanů. To se konalo dne 04.12.2019 ve
velké zasedací místnosti radnice za účasti zástupců města, obvodního oddělení

Komiksové
odpoledne…
… se uskutečnilo v pátek 29. 11. 2019 v rámci republikové akce Den s dětskou knihou.
Přípravy na „komiksárnu“ byly stejně zábavné jako samotné odpoledne, kdy jsme
nakoupili 16 nových komiksových knih nejznámějších AVENGERŮ, připravili pracovní
listy na výrobu superhrdinských i superpadoušských průkazů a papírové masky k vystřihnutí. Děti si mohly navrhnout vlastní
hrdinský oblek, který měl speciální schopnosti i vymyslet si komiksový příběh se superhrdinou. Všichni se také zúčastnili fotosoutěže, kdy se nechali vyfotit a fotku poté
mohli poslat do soutěže o nový komiks.
Společnost dětem dělali i samotní Avengerové, kteří nám prostřednictvím TV trailerů
ukazovali své příběhy a schopnosti.
Na závěr jsme měli pro děti připravené krásné velké plakáty hrdinů, kteří jistě nyní zdobí
jejich pokojíčky.
Děkujeme všem účastníkům, že přišli a těšíme se na další setkání, třeba u dalších nových komiksů ;-)
Knihovna MKS
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Policie ČR, základních škol a příspěvkové
organizace Pečovatelská služba Horní
Slavkov.
Z řad veřejnosti se setkání bohužel účastnilo jen 14 občanů. Porovnáním výsledků
dotazníkového šetření z roku 2016 se ukázalo se, že pocit bezpečí ve městě se snížil
(bezpečně se cítila třetina respondentů).
Nejvíce uváděnými důvody byl:
- nedostatečná pochůzková činnost Policie ČR (v roce 2016 uváděná na 2. místě),
- častý výskyt problémových osob a obavy z lidí, žijících v sousedství (narkomani, hluční Romové, bezdomovci a opilci).
Mezi nebezpečná místa byla nově zahrnuta ul. Dlouhá od městského úřadu níže.
Naopak nově nejsou jako nebezpečná
uváděny lokality jako autobusová zastávka, ul. Větrná (chybějící chodník), garáže
(nedostatečné osvětlení), schodiště bývalé spořitelny, okolí MŠ v Dlouhé ulici
a schody k viaduktu. V návrzích na zlepšení je opět nejvíce uváděný návrh na zvýšení počtu policistů v ulicích.
Hodnocení bezpečnosti
obvodním oddělení PČR
K výsledkům šetření se vyjádřil vedoucí
obvodního oddělení Policie ČR v Horním
Slavkově npor. Bc. Roland Schmid, podle
kterého se úroveň trestné činnosti ve městě snižuje. Příslušníci Policie ČR výrazně

monitorují drogovou scénu ve městě, kterou pak řeší jiná součást Policie ČR. Jde
však o časově náročnou činnost na dokumentaci. U nás ve městě se Policie v této
oblasti věnuje preventivní činnosti mezi
dětmi a mládeží. Jako problém vnímá drogy za volantem, který nekompromisně postihují. Jako problémové místo potvrzuje
hřiště „U rakety“, policisté se ale snaží problémová místa monitorovat, pomáhá jim
v tom také kamerový systém. V současné
době je oddělení oslabené o 2 policisty.
Nová problémová lokalita
Starosta města identifikoval nově vzniklou problémovou lokalitu v ul. Dlouhá
od městského úřadu. Její vznik umožnil
prodej bytů jejich vlastníky spekulativním
kupujícím, kteří do nich stěhují za nepřiměřeně vysoké nájemné problémové osoby. V současné době je prodej bytového
fondu v majetku města zastaven a přidělování městských bytů podléhá přísným
pravidlům. Město situaci průběžně sleduje a v případě, že by v lokalitě došlo ke
zvýšení výskytu negativních jevů (např.
porušování veřejného pořádku, nepříznivé
vlivy působící na děti nebo výskyt osob
pod vlivem návykových látek) je možné
zvážit vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny
(nově přistěhovalým obyvatelům by nebyl
ze strany úřadu práce vyplácen doplatek
na bydlení).
odbor správní a vnitřních věcí MěÚ

Bezpečné chování na horách

Zima se již chopila své vlády a především hory zasypala sněhovou přikrývkou. Hory jsou teď lákadlem nejen pro turisty, ale především pro lyžaře či snowboardisty. Pokud se tam vydáte i Vy,
pojďme si připomenout 10 základních pravidel chování na sjezdových tratích podle FIS (Mezinárodní lyžařské federace):
1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak,
aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou
rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní
stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shora nebo zespodu, zprava nebo zleva,
ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či
snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové
tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí pohledem
nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí
pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se
zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové
místo uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky,
musí používat okraj sjezdové tratě.
8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení
a signalizaci.
9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázat se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

ŠD
Nejprve bychom Vám rádi popřáli do Nového roku hodně štěstí,
zdraví a úspěchů!
V prosinci nás navštívil čert, Mikuláš a anděla a kupodivu si nikoho neodnesli :-). Žáci jim zazpívali písničky a dostali malou sladkou
odměnu. Vystoupili jsme také v DPS ve dnech 9. a 10. 12. 2019
a účastnili jsme se akce Česko zpívá koledy dne 11. 12. 2019.
V době vánočních prázdnin byla školní družina z důvodu nezájmu
uzavřena.
V lednu nás čeká další soutěž O pohár ŠD.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová

DDM

Úvodem příspěvku bychom Vás rádi přivítali v novém roce 2020
a přejeme všem jen zdraví a štěstí.
O vánočních prázdninách jsme si pro děti připravili přespávání v našem DDM a ŠD Horní Slavkov. Děti si odnesly nejen zážitky, ale také
malý vánoční dárek, který jim byl nadělen při zdobení Vánočního
stromečku v lese za Pulečkem.
V lednu se těšíme na nové zážitky. Chystáme výlet do Techmanie
v Plzni a věříme, že akce bude opět vyvedená. Přikládáme rovněž
leták na Maškarák který pořádáme společně s MKS Horní Slavkov
dne 29. 2. 2020 do 15:00 do 18:00. Těšíme se na hojnou účast.
Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová, DiS.
Fb: Ddm Horní Slavkov

web: www.ddmhornislavkov.cz

DDM a ŠD pořádá ve spolupráci s MKS

MAŠKARÁK

29. 2. 2020 od 15:00 do 18:00 hod.

Lyžařům a snowboardistům doporučujeme používat:
• ochranu hlavy přilbou, která splňuje podmínky směrnic pro děti
i dospělé,
• ochranu očí vhodnými lyžařskými brýlemi
• chránič páteře tzv. páteřák.
Používat by dále měli také vhodné teplé oblečení s reflexními prvky. Turisté by měli své horské tůry plánovat s rozvahou, nepodceňovat své síly a vždy si sebou vzít mobilní telefon pro případ, když
by se ztratili, aby si mohli přivolat pomoc.
Pokud se chystáte na cestu do hor, nezapomeňte na zimní výbavu (zimní pneumatiky, sněhové řetězy). Parkujte na vyznačených
parkovištích a nezapomeňte si své vozidlo při odchodu řádně
uzamknout. Ve vozidle nenechávejte viditelně ležet žádné cenné
věci, jako např. lyžařskou výbavu, kabelky apod. Nezapomeňte,
že auto není trezor a všechny viditelné cennosti jsou lákadlem
pro zloděje.
Přejeme Vám hezké zimní období bez jakýchkoliv nehod.
por. Bc. Zuzana Týřová, Policie ČR

U nás ve městě | Školství

Těšit se můžete na oblíbenou diskotéku
Jiřího Němce spoustu zábavy a ŠTĚSTĚNU!
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ZŠ Školní: Projekt „500. výročí od úmrtí Leonarda da Vinci“
Zatímco v listopadu jsme se soustředili na
české dějiny a aktivity tříd směřovaly k připomenutí 30. výročí Sametové revoluce,
v prosinci jsme se podívali na historický odkaz renesančního umělce a vynálezce Leonarad da Vinci.
Každá třída měla připravené aktivity, kterými
si v rámci projektového dne tohoto velikána
připomněla. Mladší žáci a žáci tříd v Poštovní ulici poznávali zajímavosti z mistrova života a sami si zkoušeli, některá z jeho
uměleckých nebo technických děl vytvořit.
Starší žáci pracovali v tematických skupinách, které byly motivovány jeho nejvýznamnějšími objevy, obrazy nebo záhadami.
Kromě toho se všichni zúčastnili představení skupiny Renegáti, která v naší tělocvičně
představila zajímavé události z mistrova
života, a to divadlem i interaktivní výstavou,
na níž byly prezentovány obrazy a vynálezy,
které tak krásně propojily celý projektový
den.

Za šiframi a tajemstvím – řešení zašifrovaných úkolů, včetně tajemných šifer v obrazech, seznámení s návrhy válečných strojů
Výtvarné umění – reprodukce slavných
olejomaleb a velkoformátových děl
Mona Lisa – kvízy, osmisměrky s ukrytými
vynálezy, společné skládání puzzlí s motivem nejslavnějšího obrazu
Šifry a kódování – psaní neviditelným inkoustem a jeho vyvolávání chemickými činidly, kódování pomocí barev a tvorba dráhy
pro ozoboty

Témata pro obohacení výuky na 2. stupni
– Leonardo da Vinci:
Vynálezce - výroba padáků a rogala z papíru a špejlí
Přírodovědec – sběr a zpracování vzorků dřevin do herbáře s důrazem na dendrochronologii, za jejíhož zakladatele je da
Vinci považován

Škola v pohybu
Po loňské výborné zkušenosti se i letos opět rozhýbali naši druháci. Pod vedením fotbalových trenérů – pánů Ladislava Budaye a Miloše Munky – vyzkoušeli vtipné, netradiční prvky
v tělocviku: surfovali na žíněnkách, přetahovali se na páscích, prolézali opičí dráhu, zapojili
vtip i svaly při úpolech a přetlačování, hráli neokoukané míčové hry na rozvoj prostorové
orientace, rychlosti a hbitosti. Dvě hodiny poctivé dřiny! Ale nikdo si nestěžoval. Děti i paní
učitelky odcházely z tělocvičny nadšené! Děkujeme trenérskému týmu Fotbalové asociace
České republiky a projektu Můj první gól za nové nápady a inspiraci.
Mgr. J. Petraschková, Mgr. I. Nagyová a žáci 2.A a 2.B

Děkujeme firmě KMK Granit Krásno za poskytnutí sponzorského daru 10 000 Kč, který
využijeme na modernizaci fondu učebnic pro žáky školy.
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy
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Soutěž „O nejhezčí
bílou vánoční ozdobu“
Na konci měsíce listopadu u nás ve škole
probíhala netradiční soutěž o nejhezčí bílou
vánoční ozdobu, kterou zúčastnění sami
vytvářeli a ozdobili nimi vánoční stromeček.
Celkem se zúčastnilo 50 žáků, kteří soutěžili
ve dvou kategoriích.
Nejtěžší rozhodování měla porota u skupiny
1.stupně, neboť výrobky byly velmi originální
a neopakovatelné. Vítězem se nakonec stal
Stanislav Pokorný (4.B), na druhém místě
se umístila Natálie Toušková (4.A) a třetí
místo obsadil Matyáš Malecký (4.A).
Ve druhé kategorii soutěžili žáci z 2.stupně.
1. místo získala Pavlína Zábranská (6.A), Julie Borovičková (6.A) 2.místo a na 3. místě
skončila Lucie Koutná (6.A).
Do soutěže se zapojili i zaměstnanci školy,
kteří měli vlastní kategorii „Dospěláků“. Se
svým korálkovým andílkem jednoznačně vyhrála paní Nývltová (sekretariát). Těsně za ní
se umístili paní Netolická (asistent pedagoga) a paní Pokorná (asistent pedagoga).
Děkuji školnímu parlamentu, který měl nelehký úkol a rozhodoval o stupni vítězů. Taktéž
chci poděkovat vedení školy za jejich pomoc
při realizaci soutěže.
Mgr. Jitka Houšková

Mikulášská nadílka na ZŠ Nádražní

Třetí místo florbalistů ZŠ Nádražní

Každým rokem 5. prosince - v předvečer svátku Mikuláše obchází
tato postava se svým nadpozemským doprovodem domácnosti
a rozdává dětem nadílku. I v naší škole je již mnoholetou tradicí, že
během výuky navštíví Mikuláš ve společnosti čertů a andělů žáky
všech tříd. Menší děti se této návštěvy obávají, ale zároveň toužebně očekávají nadílku. Každoročně se role tohoto štědrého muže
s jeho pomocníky v podobě několika čertů a andělů zhostí žáci 9.třídy. „Knihu hříchů“ opatrovala v letošním školním roce třídní učitelka
Mgr. Věnceslava Svobodová, která měla na starost v roli „čertovské
babičky“ prohřešky některých žáků školy. Protože je však návštěva
Mikuláše spojena s obdarováváním dětí, byly po dopolední nadílce
košíčky andělů se sladkostmi brzy prázdné. S organizací této akce
deváťákům již tradičně vypomáhal i Mgr. Ondřej Lukeš.

Dne 11. 12. 2019 se na Březové u Sokolova konalo okresní finálové
kolo ve florbalu. Své síly zde změřili mladší žáci z okresu Sokolov.
Turnaje se zúčastnila družstva z Chodova, Březové, Kraslic, Sokolova a ZŠ Nádražní. Zápasy byly urputné a našim „sedmi statečným“
se podařilo vybojovat krásné 3. místo. Od získání bronzové medaile
nás dělil pouze jeden gól, zkrátka chyběla ta pověstná trocha štěstí. O to více děkujeme těmto chlapcům, kteří vzorně reprezentovali
barvy naší školy: Bachar Petr, Jelen Tomáš, Čonka Martin, Hřib Matěj, Urbánek Milan, Klečka Ondřej a Hrdý Ivan.

Vánoční vystoupení
Děti z naší 1. a 6. třídy si opět připravily v předvánočním čase vystoupení pro seniory. Za přítomnosti zástupců ze Sboru pro občanské záležitosti a také pana starosty Alexandra Tereka vystoupili
naši zpěváčci 9. a 10. prosince 2019 v obou Domech s pečovatelskou službou v Horním Slavkově. Věříme, že krátké pásmo vánočních písní a koled udělalo babičkám a dědečkům radost a slavnostní atmosféru podtrhlo i rozdání vlastnoručně vyrobených přáníček
a drobných dárečků. Akci dětem pomohly připravit Mgr. Heppnerová Eva a Kerbelová Lenka.
Kerbelová Lenka

Školství
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SENIORSKÁ OBÁLKA
= POMOC NEMOCNÝM

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

• Seniorská obálka je novým projektem, který usnadňuje složkám
integrovaného záchranného systému (Hasiči, Záchranná služba) pomoc nemocným lidem zejména vyššího věku v případech
náhlého zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která
obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.
• Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly praktické zkušenosti z výjezdů záchranářů k seniorům. Takto shromážděné
informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou znamenat úsporu času v minutách v situacích, kdy se dostanete
do tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená „použít v případě nouze“ (z anglických slov In Case of Emergency) .
• Další informace i kartu můžete získat na v recepci naší radnice.
Více na http://bezport.kr-karlovarsky.cz/seniorska-obalka

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné
Projekt: Implementace
politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./
/15_017/0006207
Udělena záštita
v Karlovarském kraji:
Mgr. Petr Kubis,
náměstek hejtmanky
Karlovarského kraje pro
sociální věci a bezpečnost.
tísňová čísla:

155 Záchranná služba
150 Hasiči
158 Policie čR
156 Městská policie
tento

© tiskopis

vytvořila

Lyžařský vlek

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře,
jimiž složky záchranného systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen
v případě podání informace o odvozu
nemocného, ale i v případě, že je třeba
postarat se o domácího mazlíčka.
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi,
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět
o Vaší situaci.

Volné prostory k pronájmu

V následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká
sněhová pokrývka, bude opět
v provozu lyžařský vlek.
Informace o provozu vleku
naleznete na webových stránkách města:
www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/.

Město nabízí volné prostory k pronájmu po bývalé komerční bance
v Dlouhé ul. č.p. 635. Prostory se
nacházejí v přízemí o ploše 101 m2
a jsou ve vynikajícím stavu.
V případě zájmu kontaktujte odbor správy bytových a nebytových
prostor MěÚ na tel. 725 430 562
nebo 602 123 366.

PROVOZNÍ DOBA:
Pracovní dny:

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin
CENÍK JÍZDNÉHO:

Děti:

Dospělí:

10

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

U nás ve městě

Taneční sál MKS Horní Slavkov

noc

TOTO
ZUŠ
HORNÍ
SLAVKOV
ZUŠ
HORNÍ
SLAVKOV
A LOKET
A LOKET
Hrají: TIMBRE MUSIC
GENNY
CIATTI
GENNY
CIATTI
TO ZUŠ HORNÍ SLAVKOV
ŽIVÉ
SOCHY,
TOMBOLA
ŽIVÉ
SOCHY,
TOMBOLA
A LOKET
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HORNÍ
SLAVKOV
SUPERTOMBOLA
SUPERTOMBOLA
GENNY CIATTI
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
ŽIVÉ SOCHY, TOMBOLA
SUPERTOMBOLA

18.

Reprezentační
ples města

Benátská
noc
18. ledna 2020
od 20:00 hodin

Taneční sál MKS Horní Slavkov

Hrají: TIMBRE MUSIC
TO ZUŠ HORNÍ SLAVKOV
A LOKET
GENNY CIATTI
ŽIVÉ SOCHY, TOMBOLA
SUPERTOMBOLA

vstupné:
280,Kč Kč
vstupné:
280,-

Předprodej
od 16. 12.
v kavárně
MKS. MKS.
Předprodej
od 2019
16. 12.
2019 v kavárně

UPOZORNĚNÍ:
UPOZORNĚNÍ:

www.mkshs.cz
www.mkshs.cz fb.me/mkshs.cz
fb.me/mkshs.cz

vstupné: 280,- Kč

od
16.
12. 2019
v kavárně
V průběhu
akce bude
probíhat
fotografování.
Fotografie
mohou být
zveřejněny
na webových
stránkách,
facebooku
či MKS.
otisknuty
ve Slavkovském
zpravodaji.
V průběhu
akce
bude probíhat
fotografování.
Fotografie
mohou
býtPředprodej
zveřejněny
na webových
stránkách,
facebooku
či otisknuty
ve Slavkovském
zpravodaji.

www.mkshs.cz

fb.me/mkshs.cz

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu akce bude probíhat fotografování. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách, facebooku či otisknuty ve Slavkovském zpravodaji.

vstupné: 280,- Kč
Předprodej od 16. 12. 2019 v kavárně MKS.

www.mkshs.cz

fb.me/mkshs.cz

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu akce bude probíhat fotografování. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách, facebooku či otisknuty ve Slavkovském zpravodaji.

Pozvánky
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MKS PRO DĚTI

KINO

4. 1. 2020

10. 1. 2020

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Film USA, 2019, 86 min
Animovaný / Komedie / Rodinný
16:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 2. 1. 2020.

15. 1. 2020

LOTRANDO A ZUBEJDA
– DIVADLO PEGAS
10:00 Divadelní sál
Pohádka podle předlohy Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře „ Lotrando a Zubejda.“
Muzikálová pohádka je určená opět pro děti
od 3-12 let.
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo a také cestu jak být
dobrým a slušným člověkem.
Vstupné: 50,- Kč

YESTARDAY
Film Velká Británie, 2019, 116 min
Komedie / Hudební
Scénář: Richard Curtis
Režie: Danny Boyle
Hrají: H. Patel, L. James, K. McKinnon, E.
Sheeran, J. Fry, M. Syal, aj.
19:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 6. 1. 2020.

31. 1. 2020

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Film, Česko, 2019, 95 min
Komedie
Scénář a režie: Zita Marinovová
Hrají: M. Vašut, J. Čvančarová, M. Etzler, V.
Hybnerová, B. Kohoutová, V. Navrátil, aj.
19:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 27. 1. 2020.

Dvořáka, milující ženu Annu a milovanou
tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou
imaginární dialog o svém osudovém muži,
rozdělený do klíčových epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových
hudebních začátků a prvních úspěchů v Praze přes turné Evropou až k slavné premiéře
Novosvětské symfonie v New Yorku.
Hrají: Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová,
Zuzana Kožinová
Hlas A. Dvořáka: Libor Hruška
Vstupné: 150,- Kč v předprodeji/ 190,- Kč na
místě

KNIHOVNA
10. 1. 2020

HERNÍ ODPOLEDNE - DOUBLE
16:00 Knihovna
Hra pro děti i dospělé. Double o zajímavé
ceny.

22. 1. 2020

BATOLATA V KNIHOVNĚ
10:00 Knihovna
Další setkání rodičů s batolaty v knihovně.
Tentokrát pohádka pro nejmenší. Pro děti od
dvou let.

25. 1. 2020

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Film Francie, 2019, 90 min
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Sci-fi
16:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 20. 1. 2020.

26. 1. 2020

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
– TŘI KLUBÍČKA
15:00 Malá scéna, Vstupné: 10,- Kč

8. 2. 2020

LVÍ KRÁL
Film USA, 2019, 118 min
Animovaný / Dobrodružný / Drama / Rodinný / Muzikál
16:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 3. 2. 2020.
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KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
18. 1. 2020

18. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA HORNÍ SLAVKOV
20:00 Taneční sál
Tentokrát na téma „Benátská noc“¨
K tanci a poslechu hrají Timbre Music. Moderuje Petr Čimpera. Hosté: TO ZUŠ Horní
Slavkov, Genny Ciatty, Živé sochy aj.
Vstupné 280,- Kč
Předprodej vstupenek na kavárně MKS.

23. 1. 2020

DIVADLO VE VĚŽI - JEDNA A JEDNA
JSOU TŘI
Aneb JAK TO TEDA BYLO, ANTONÍNE?
19:00 Divadelní sál
Režie: Libor Hruška
Hra vhodná pro všechny milující kromě činoherního umění i kouzlo geniálních melodií
velikána České hudby Antonína Dvořáka
slyšené bez reprodukce prostřednictvím
houslové virtuózky Zuzany Kožinové. Hra
nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína

24. 1. 2020

ĆTENÁŘSKÝ KROUZEK PRO DOSPĚLÉ
16:00 – 18:00 Knihovna
Pro všechny milovníky čtení!
Co se takhle sejít a popovídat si nad šálkem
kávy či čaje o oblíbených knihách, autorech,
tématech, které vás zajímají nebo vás baví?
Dozvědět se něco nového o knížkách, které
jste třeba ještě nečetli nebo se na ně teprve
chystáte, od stejně nadšených čtenářů jako
jste vy?
Zajděte na první schůzku knihomolů v naší
knihovně. Přineste si svou oblíbenou knihu,
dobrou náladu a zbylé cukroví a my se na
vás budeme těšit!
Věková hranice neexistuje!

MUZEUM
18. 11. 2019 – 15. 3. 2020

VÝSTAVA POKLADNIČEK
SO + NE 8:00 – 16:00 MUZEUM
Výstava pokladniček od 20. let minulého
století po současnost. Majitelkou sbírky
je paní Jiřina Siváková. Výstavu je možné
navštívit i mimo stanovenou otevírací dobu
a to po předchozí domluvě na tel. 723 310
398 nebo 773 688 368.
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

PORUCHOVÉ LINKY

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

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

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

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

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: 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
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

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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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti
ul. Dlouhá 927, 357 31 Horní Slavkov.

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům
• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

TIP – ODMĚNA 5000,-Kč
Víte o někom kdo chce
prodat svou nemovitost?
Stačí prozvonit nebo
zaslat SMS.
Budeme Vás
kontaktovat.
Za každý zrealizovaný
TIP odměna 5000,-Kč.

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3.5 mil.kč. koupě.

• Byt 3+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Zahradu
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 1+1, možno před
rekonstrukcí, koupě.

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

INZERUJTE

- zasklívání

VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI

- 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

t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

PF 2020

www.hornislavkov.cz

