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Slovo starosty

Vítám vás nad naším novým zpravodajem.
Máme po krajských volbách, jak jste volili, se můžete podívat na
str. 4. Po volbách zpravidla ještě nějakou dobu lidé volby hodnotí,
komentují… tentokrát je tomu jinak. Volební téma bylo takřka překryto tématem mnohem zásadnějším a bohužel opakujícím se…
nákazou COVID-19. Informací je na internetu, novinách a rozhlase
mnoho. I my na str. 8 přinášíme k této nákaze informace důležité
pro vás, zejména v prostředí města.
Jistě jste si všimli, že ve městě panuje viditelný stavební ruch. Byla
dokončena oprava silnice v Hasičské ulici, dokončena modernizace veřejného osvětlení ve Sportovní ulici a Dům služeb. Poštovní
ulice prochází kompletní opravou, budujeme nové školní hřiště
u Základní školy v Nádražní ulici a zcela nový chodník v ulici Větrná. Vše je plánováno k dokončení ještě v tomto roce. Počasí nám
zatím přeje.
To vše by nebylo možné, pokud bychom neměli finanční prostředky. V červnovém zpravodaji jsem se rozepsal o dopadech nákazy
na hospodaření v našem městě. Uplynulo pět měsíců a vás bude
jistě zajímat, jak se naše hospodaření vyvíjí. V mediích jste mohli
slyšet méně či více lichotivé ekonomické prognózy České republiky
a bohužel současný pandemický stav zcela jistě ekonomice nepomůže. Já se pokusím zde slovně a na tabulce na vedlejší stránce
podat vám informace o tom, jak se aktuálně daří finančně městu.
Tabulka ukazuje, že plnění schváleného rozpočtu s jeho změnami
v příjmové části je mírně pod očekáváním a to o 0,98%, to činí 1,45
mil. Kč. Vzhledem k vývoji ekonomiky a k pandemii lze očekávát, že
nedojde k naplnění v příjmové části na daňových příjmech a to cca
o 4,5%, což by činilo cca 4,3 mil. Kč. Ale vzhledem k tomu, že město obdrželo v září od státu nenávratný příspěvek ve výši 6,7 mil.
Kč na pokrytí tohoto očekávaného příjmového výpadku, nám tato
ztráta byla zatím vyrovnána. Zdá se zatím, že výpadek v příjmech
není nijak vysoký. Do konce roku nám chybí ještě dva měsíce, pokles příjmů s ohledem na současnou situaci, ještě může nastat.
My jej spíše očekáváme, v letošním roce už nás však neohrozí. Co
jsme začali budovat, to jsme také schopni dokončit i zaplatit! Pro
následující rok však budeme muset být obezřetní. Nikdo dnes nedokáže alespoň trochu přesněji odhadnout, jaký ten další rok bude.
Na účtech města jsme měli k datu 30. 9. t.r. 39,85 mil. Kč. Pro
srovnání, v loňském roce datu 30. 9. 2019 to bylo 49, 02 mil. Kč.
Rozdíl je patrný. K 30. 9. 2020 jsme úvěrově angažováni ve výši
31,3 Kč.
Jsme na tom zatím dobře. Doufám a přeji si, abyste i vy byli na tom
minimálně stejně dobře, ne-li ještě lépe. Přeji si, abyste současná pandemická rizika přečkali a abychom se alespoň na veřejném
prostranství mohli společně setkat už brzy u našeho vánočního
stromu.
Váš starosta Alexandr Terek

INFORMACE
Doprava občanů na hřbitov je přerušena do dubna 2021.

Gratulace

Autovraky mizí z našich ulic
A nejen z nich, občas nalezneme vrak i v zeleni, jako třeba na
fotografii.
Ať už na silnici, parkovišti či v zeleni, na všechny je řešení, jak je
z těchto míst uklidit. Když nereaguje vlastník na výzvu, odklidí jej
úřad na náklady vlastníka. Někdy je to rychlejší někdy méně,
ale jak jste si již určitě všimli,
výsledek přijde.
Počet autovraků z parkovišť
a komunikací se nám daří snižovat, čím více jich zmizí, tím více
bude míst pro vás.
OVŽP

Změna úředních hodin radnice
Provozní doba městského úřadu a Úřadu práce pro veřejnost je pouze v pondělí a ve středu od 12.00 do 17.00 hod.
Pro vyřízení individuálních požadavků a mimo výše uvedenou provozní dobu je nutné se objednat na telefonních kontaktech městského úřadu a Úřadu práce (kontakty jsou na str. 9). Pokud chcete
jen doručit písemnosti je možné tak učinit i mimo tuto dobu na recepci po zazvonění u vstupních dveří úřadu nebo jejím vložením do
poštovní schránky.
Od pondělí 26. 10. je do odvolání uzavřena pokladna. Všechny platby např. za nájemné, odpady, psy provádějte pouze bezhotovostně.
Pokud nevlastníte bankovní účet, platbu provedete po odpadnutí
uzavření pokladny (v takovém případě nebude vyměřováno penále
ani jiná sankce) nebo si vyžádejte informace k platbě na tel. 352 350
678 nebo 720 052 856.
Tajemník

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městu Horní Slavkov za poskytnutí příspěvku na pořízení invalidního elektro vozíku/skútru.
Jana Patočková

V měsíci říjen oslavil jubilejní 80. narozeniny pan Ferdinand Černý. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

Úřední deska je už jen v digitální podobě
Od pondělí 12. 10. 2020 je obsah úřední desky městského úřadu
zveřejňován již jen přes elektronické technické zařízení (digitální
úřední desku) umístěné u vchodu do budovy radnice. Digitální úřední deska umožňuje zvětšit text zveřejňovaných písemností, je v nepřetržitém provozu, její ovládání je dotykové, bezbariérové a intuitivní. Dokumenty jsou automatizovaně vyvěšovány přímo z kanceláří
úředníků bez potřeby manuální obsluhy. Dosavadní úřední deska
s vyvěšovanými papírovými písemnostmi byla zrušena 12. října,
využívána bude jen v mimořádných situacích např. při technickém
výpadku digitální úřední desky.
Tajemník

Příjmy města k 30. 9. 2020 
Zdroj příjmů

čísla jsou v mil. Kč
Schválený rozpočet+změny rozpočtu
(očekáváný příjem
k 31.12.2020)

Skutečnost
k 30. 9.2020)

Rozdíl k datu
30.9.2020 ke schválenému rozpočtu

Rozdíl v % k datu
30.9.2020 ke schválenu rozpočtu

Daňové příjmy (DPH, daň z příjmů fyzických a právnických
osob, daň z nemovitostí, správní poplatky, místní poplatky,
loterie

85,9

61,84

-2, 6

-3,04

Ostatní příjmy např. příjmy z nájmů, příjmy ze služeb, pojistné
náhrady)

17,1

13

+0,22

+1,26

Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí)

2,3

1,7

-0,35

-1,54

Přijaté dotace

43,5

34,5

+0,9

+4,3

148,9

111,13

-1,4

-0,98

Celkem

U nás ve městě
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Slavnostní otevření domu služeb

Veřejné osvětlení ve Sportovní ulici

Dne 1. října 2020 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Domu služeb č.p. 653 za přítomnosti vedení města, zastupitelů
města, zástupců stavební firmy Tima s.r.o., obchodně výrobní služby, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zástupců CzechInvest a za přítomnosti občanů města. Stavba započala dne 3.7.2019
a byla ukončena dne 1.8.2020. Budova bude sloužit zejména pro
maloobchod a komunální služby, kancelářské komerční provozy,
školící coworkingové centrum. Celkové náklady na rekonstrukci vč.
projektové přípravy a inženýringu stavby činily 42,97 mil. Kč a z toho
jsme získali dotaci 20,16 mil. Kč.

Veřejné osvětlení ve Sportovní ulici bylo sice ještě funkční, jenže
s kabely v zemi už to bylo hodně špatné a k zahrádkám nebyly lampy vůbec. Nyní máme nové moderní osvětlení s minimálním tzv.
světelným znečištěním.
Zhotovitelem stavby byly Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
starosta

Tajemník

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
konané dne 2.10. – 3.10.2020 v Horním Slavkově
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

4

4

100,00

4 420

1 265

28,62

1 265

1 246

98,50

Kandidátní listina
číslo

4

název

Platné hlasy

Kandidátní listina

celkem

v%

číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

2

Str. konz. pravice-Řád národa

6

0,48

39

SNK1 - Starostové našeho kraje

6

0,48

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

7

0,56

45

Česká str.sociálně demokrat.

30

2,40

13

Strana zelených

6

0,48

49

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ

197

15,81

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

109

8,74

50

ANO 2011

391

31,38

19

Česká pirátská strana

148

11,87

61

Koalice ODS+KDU-ČSL

87

6,98

24

Koalice DSSS, ČiKR

4

0,32

62

Koalice STAN, TOP 09

108

8,66

26

Koalice VOK, KVC

48

3,85

63

Komunistická str.Čech a Moravy

59

4,73

34

Zdraví Sport Prosperita

12

0,96

70

Trikolóra hnutí občanů

22

1,76

DDM a ŠD
V říjnu jsme započali s novým formátem činnosti - díky šabloně kariérového poradce si děti ve školní družině užily spoustu legrace. Formou společných her se dozvěděli široké rozpětí vědomosti o nejrůznějších druzích lidské tvořivé činnosti, mezi které patří hlavně práce,
ale také umění i hra. Protože kdo si hraje, nezlobí.
Bohužel nynější situace neumožňuje pokračovat ani ve skupinových
worshopech, ani v individuálních poradenských konzultacích, které
mají v první řadě sloužit žákům 9. tříd k snazší a správné volbě budoucího povolání a školy, která je na něj připraví.
Snad se brzy “odkovidíme” a budeme se moci zase společně bavit,
učit se, zpívat a hrát si... Jen při pohledu na těch několik málo fotek
mi přistane na tváři úsměv.
Ve chvíli, kdy píšu tento článek, máme zavřeno v DDM i školní družině, funguje jen jedno oddělení pro děti ze speciálních tříd v Poštovní
ulici. Jaká bude situace nadále si nikdo z nás neodváží odhadnout.
Prosím Vás jen, abyste na nás nezanevřeli, ze současné situace nemáme radost stejně jako vy. A já vím, že se jednou svět k normálnímu běhu navrátí. A také věřím, že děti si vždy budou chtít společně
hrát, povídat si, zpívat, tančit a učit se.

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Výstava ubrousků v muzeu

Bc. Pavel Krüger, ředitel

V pátek 9.října jsme navštívili krásnou výstavu papírových ubrousků
v místním muzeu.
Velice se nám líbili ubrousky s dětskými obrázky. Zastavili jsme se
také u motivů podzimu, protože podzim je právě současným ročním
obdobím a ve školce si o něm povídáme. Zajímavé bylo pozorovat
historický vývoj, to jak se s postupem doby mění motivy, barevnost
a styl jednotlivých ubrousků. Povídali jsme si o různých sbírkách
a zájmových činnostech. O tom, co bychom mohli sbírat, z čeho
všeho lze vytvořit sbírka.
Děkujeme paní Anně Hadáčkové, že si své poklady nenechala pro
sebe a uspořádala krásnou výstavu. Opravdu se bylo na co dívat.
Zároveň jsme si prohlédli celé muzeum. Zaujal nás hodinový strojek
a historické cechovní truhly. Z oken muzea jsme vzhlíželi ke kostelu
sv. Jiří, na prohlídku této historické památky se také připravujeme.
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
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se
nedávají.
Podmínky účasti:
3. V prosinci 2020 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail:
Všechny odpovědi zasílejte z jednocenysoutez.slavkov@seznam.cz
– deskové hry.

Hrátky s LOGIKOU

ho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke správným soutěžícím.
úloha (1 bod)
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část.1.Mínusové
body se nedávají.
3. V prosinci 2020 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
deskové
hry. kostkách součet 7?
Kolikbudou
existuje připraveny
možností, aby ceny
padl na–třech
šestistěnných
Nezáleží na pořadí – 1,2,3 je stejné jako 3,1,2 nebo 2,3,1 - tedy jedna možnost.

1. úloha (1 bod)
2. úloha (3 body)
Kolik existuje možností, aby padl na třech šestistěnných kostkách součet 7?
Ze kterého
obrázku nelze sestavit jehlan (pyramida)?
Nezáleží na pořadí – 1,2,3 je stejné jako 3,1,2 nebo 2,3,1 - tedy jedna
možnost.
2. úloha (3 body)
Ze kterého obrázku nelze sestavit jehlan (pyramida)?
3. úloha (5 bodů)
Ve škole je celkem 100 žáků. 90 žáků hraje rádo košíkovou,
80 má rádo fotbal a 75 šachy.
Kolik žáků má určitě rádo všechny tyto tři sporty?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
3. úloha (5 bodů)

U nás ve městě

Ve škole je celkem 100 žáků. 90 žáků hraje rádo košíkovou, 80 má rádo fotbal a 75 šachy.
Kolik žáků má určitě rádo všechny tyto tři sporty?
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Poděkování hejtmana mladým sportovcům našeho regionu
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, spolu s krajským radním Josefem Váňou a Karlem Jakobcem, osobně poděkoval všem mladým medailistům a trenérům Her IX. Zimní
olympiády dětí a mládeže 2020. Tu ve dnech
od 19.- 24.1. tohoto roku pořádal historicky
poprvé právě Karlovarský kraj. Vedení kraje
chtělo za vynikající reprezentaci regionu po-

děkovat všem olympionikům, trenérům, rodičům, organizátorům i dobrovolníkům již na
jaře, nicméně díky koronavirové krizi se setkání muselo odložit až na měsíc září.
Závodních klání se zúčastnily sportovní
výpravy z 13 krajů a hl. města Prahy ve 12
sportech a 34 disciplínách. Olympiáda hostila 1340 účastníků a vedle tradičních zimních

sportů (lední hokej, biatlon, lyžování, krasobruslení, ...) se díky zastupitelům KV Kraje
a vedení SkeKK (Svazu Karate Karlovarského Kraje) podařilo mezi olympijské disciplíny zařadit mimo jiné i sportovní karate. Náš
KV kraj získal celkem 24 medailí napříč všemi sporty a to mu zajistilo úžasné 9. místo
v celkovém pořadí. Všichni sportovci z celé
ČR, reprezentující příslušný kraj, bojovali ve
svých disciplínách jako lvi a patří jim za to
obrovské uznání a dík.
SKeKK na základě uplynulých výsledků nominoval 8 závodníků, kteří ve sportovním karate
pro náš kraj vybojovali z celkových 24 medailí
parádních 9 cenných kovů. A hned 3 závodnice z tohoto karatistického týmu pocházejí
z našeho města a měly tu čest reprezentovat
na ODM.
Pamětní listy a odměnu z rukou hejtmana
Petra Kubise tedy 21. 9. v sále Galerie umění
v Karlových Varech kromě jiných sportovců
našeho kraje převzaly i Eliška Pokorná, Barbora Kerbelová a Kateřina Štecová. Slavnostního poděkování se zaslouženě zúčastnili i trenéři všech oceněných olympioniků. Za tento
náš sport to byli Miroslav Boguský a Daniel
Pekuniak, pod jejichž vedením všech 8 mladých karatistů závodilo.
Na závěr patří obrovský dík exhejtmance Janě
Mračkové Vildumetzové, která stála u zrodu
tohoto obrovského sportovního zážitku a významně se podílela na jeho realizaci.
Votrubec Jindřich
trenér ZK Karate a Champions team

Tenisový turnaj Memoriál Jana Turnera
Dne 05.09.2020 se počtvrté uskutečnil Memoriál Jana Turnera. Za přítomnosti přátel
a příznivců tenisu se odehrál turnaj ve čtyřhře,
proběhlo vzpomínkové setkání v příjemném
prostředí a přátelské atmosféře.
Poděkování patří výboru tenisu, sponzorům,
hráčů a všem známým, kteří si přišli zavzpomínat.
Děkuje rodina Turnerova a výbor tenisového
oddílu.

Sponzoři turnaje:
NADE, s.r.o.
TAMALA, a.s.
JAROSLAV BLAŽEJ, s.r.o.
RESTAURANT REBEL
TORF ZIEGLER, s.r.o.
KMI GRANIT, a.s.
TJP, s.r.o.
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
ČESKÁ SÍŤOVKA
Děkujeme
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ZUŠ: Benefiční koncert v kostele
sv. Jiří dopadl na výbornou

ZŠ ŠKOLNÍ
Nové učebny

17. září 2020 se uskutečnil koncert k pětistému výročí kostela sv. Jiří
v Horním Slavkově. Na jeho programu zazněla nádherná Novosvětská
symfonie A. Dvořáka v podání Karlovarského symfonického orchestru,
jejž řídil šéfdirigent Jan Kučera. I přesto, že je doba pro kulturu velmi
těžká a nestandartní, na koncert dorazilo přes 110 diváků, čehož si nesmírně vážím, navíc jste do připravené kasičky přispěli 10 390,- Kč. Rád
bych, aby se koncerty a výstavy v prostoru kostela staly v budoucnu
nedílnou součástí kulturního života v našem městě, ovšem záleží na
podpoře zřizovatele a aktuální situaci, kdy bude moct být kulturní činnost vůbec obnovena.

Přestože bylo jaro pro školní vyučování méně příznivé a podzim, zdá
se, nebude k běžné školní výuce rovněž vstřícný, došlo ve škole k několika modernizacím. Navázali jsme na loňský projekt Města Horní Slavkov, díky němuž jsme získali možnost stavebně upravit dvě odborné
učebny. Nový kabát a kompletní vybavení tak v březnu získala žákovská kuchyňka a v říjnu školní dílna. Bohužel, ani jedné si žáci ještě moc
neužili.
Kuchyňka i dílna mají bezbariérové pracoviště, kde by mohli pracovat
i žáci na vozíčku. Snížené prostory vyhovují ale i mladším dětem, pro
které jsou tyto pracovní plochy dobře dostupné.
Kuchyňka disponuje celkem 4 oddělenými pracovišti, s moderními
elektrospotřebiči, včetně varných desek a jídelnou pro výuku stolování nebo činností, u kterých je vhodná práce na stolech. Velká policová
stěna má prostory pro uskladnění materiálu pro pracovní činnosti i pro
výrobky jednotlivých skupin.
Dílna je vybavena moderními hoblicemi pro práci se dřevem a ponky
pro jednoduchou práci se železem. K tomu je přizpůsobováno i vybavení nářadím.
Učebny vyrobil na míru pan Daniel Razím, který vyhrál obě výběrová
řízení. Za krásnou a kvalitní práci mu velmi děkujeme.
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy

V říjnu 2020 jsme měli uspořádat v náhradním termínu tradiční Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance, nicméně i tato z pokynů organizátorů celostátního kola přehlídky byla zrušena. 19. ročník se tak v případě příznivých podmínek uskuteční v roce
2021.
V současné době probíhá v ZUŠ online výuka individuálních i kolektivních předmětů, vyvinuli jsme maximální úsilí a hledáme co nejlepší cesty, aby výuka byla pokud možno co nejkvalitnější a srovnatelná
s výukou prezenční. Děkuji všem, kteří nám i přes nepříznivou dobu
zachovávají přízeň, nadále se budeme snažit motivovat děti k uměleckému vzdělávání i když v online prostředí.
V listopadu a prosinci máme naplánovány krásné koncerty, výstavy,
představení, v tuto chvíli ale není možné říct, zda se uskuteční či nikoliv.
Každopádně alespoň část z nich uskutečníme v online podobě.
Přeji všem klidnou mysl, především zdraví a věřím, že se situace uklidní
a ZUŠ bude zas fungovat normálně 
Bc. Jan zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
Slavkovské slavnosti 2020

Děkujeme firmě LajsiNet s.r.o. za sponzorský dar ve výši 5 000,00 Kč
na pořízení pomůcek obohacujících výuku výtvarných a pracovních
činností ve třídě pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Vedení školy
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Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže
efektivně čelit epidemii COVID-19.

Stáhněte si aplikaci
eRouška, nebo navštivte
www.erouska.cz.

4

1

2

3

Aplikace používá Bluetooth
LE a Apple/Google protokol
pro rozpoznání blízkosti a
uložení ostatních zařízení
s nainstalovanou eRouškou.

Pro maximální zabezpečení
dat eRouška neukládá
osobní údaje. Zaznamenává
pouze čas, blízkost a
anonymní identiﬁkátor.
Nezná přitom vaši polohu.

5

6

Pokud se někdo nakazí a
používá eRoušku, hygiena
mu zašle unikátní kód. Ten
mu v aplikaci odemkne
možnost anonymně
varovat ostatní uživatele.

eRouška zobrazí
upozornění uživatelům,
u kterých vyhodnotí, že
byli s nakaženým po
kritickou dobu v kontaktu.

Upozornění uživatele
navede, jak má dále
postupovat a jaká
hygienická opatření má
dodržovat.

Díky eRoušce můžeme včasně a anonymně varovat ostatní lidi, kteří se mohli
nakazit. Zabráníme tak dalšímu nevědomému šíření viru.

ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU POTRAVIN
OBČANŮM VE VĚKU 65 +,
OSOBÁM A RODINÁM V KARANTÉNĚ

Město nabízí osaměle žijícím a zdravotně indisponovaným občanům ve věku 65 +, osobám a rodinám v karanténě a v odůvodněných případech i dalším (např. těžce nemocným) zajištění nákupu
základních potravin, drogistického zboží a vyzvednutí léků.
Tuto službu zajišťuje městský úřad na tel. 723 116 077.

ROZVOZ OBĚDŮ

OBČANŮM VE VĚKU 65 +,
OSOBÁM A RODINÁM V KARANTÉNĚ
Pečovatelská služba zajišťuje osaměle žijícím a zdravotně indisponovaným občanům ve věku 65 +, osobám a rodinám v karanténě
a v odůvodněných případech i dalším (např. těžce nemocným) zajištění dovozu obědů.
Dovoz obědů zajišťuje Pečovatelská služba na tel. 602 297 606.
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
K ONEMOCNENÍ COVID-19
A PŘIJATÝM OPATŘENÍM VLÁDY
Informace a statistiky k nákaze COVID-19
naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu:
www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mzcr.cz
Přijatá mimořádná opatření vlády
ke zdolání nákazy COVID-19 naleznete na:
www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/

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

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: 12:00–17:00

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
Karolína Tesařová
zástupce vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
karolina.tesarova@hornislavkov.cz
352 350 674, 602 123 366

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.

Tel.: 352 688 334
Mobilní tel.: 723 585 575
Důležité kontakty
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti
ul. Dlouhá 927, 357 31 Horní Slavkov.

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.

Otevírací doba
pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

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

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

Naše město

www.hornislavkov.cz

