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Slovo starosty

Vítám vás opět nad stránkami našeho zpravodaje.
Začal nám poslední měsíc v roce - prosinec. Měsíc spojovaný se
zimou, ale zejména Vánocemi. Mnozí z nás si řeknou „už zase,“ „to
to zase uteklo…...“. Ano, už to zase uteklo. Děti se těší na Vánoce,
dárky, cukroví a my dospěláci bude vymýšlet, koho a čím obdarujeme, komu radost uděláme, kde to seženeme a jak to časově
stihneme. K Vánocům patří i ten pověstný vánoční klid, atmosféra, svařák, setkání s přáteli na vánočních akcích …. Letos to bude,
podle zatím dosud známých podmínek, výrazně jiné. Ano, COVID
nám pravděpodobně výrazně zasáhne i do těch nejhezčích dní
v roce. Tradiční adventní kulturní akce se s vysokou pravděpodobností nebudou konat. Těžko se nám v kultuře pro vás něco plánuje.
Celá naše zem si prošla podruhé velkou zkouškou. Vítězství, dá-li
se to tak vůbec nazvat, je velmi křehké. Vánoce budou tentokráte trochu jiné, ale jistě stále vánoční. Vždyť Vánoce jsou zejména
o radosti, klidu, odpočinku, vánočním stromku…..a také o dobrém
jídle. Využijme jich a odpočiňme si od těch každodenních starostí,
informací z médií, od COVIDu a vzpomeňme na přátele, kamarády,
příbuzné, které jsme v průběhu roku neměli takříkajíc čas vidět či
s nimi pohovořit. A o tom jsou i Vánoce.
Prosinec, jak jsem se zmínil v úvodu mého slova, je také prvním
zimním měsícem. Nadchází období brzké tmy, nízkých teplot, snad
i sněhu. Naše město má možnost nabídnout sportovní vyžití po
celý rok. Zima, kromě oněch mnohými z nás vnímanými negativy - chlad a tma, je také obdobím zimních radovánek dětí a provozování zimních sportů. Je pravdou, že toho sněhu je, oproti mým
dětským letům, spíše málo. Ale někdy i to málo umožňuje doslova
za humny provozovat zimní sporty jako lyžování na naší sjezdovce, dokonce i běžkovat a když je delší mrazivé období je možné
i bruslit na hřišti U Rakety. No považte, jaké město naší velikosti
má takové možnosti?
Ač nikdy nevíme, jaká ta zima vlastně bude - zda teplá či bohatá
na sníh, vždy jsme však připraveni ty běžné zimní záludnosti předvídat, připravit se na ně a také je vyřešit. Jsme také připraveni pro
vás všechny uvedené zimní sporty realizovat - rolba je připravena,
vlek prochází revizí, přeškoluje se obsluha vleku… Rádi bychom
rozšířili počet našich vlekařů alespoň o dva. Máte-li zájem, rádi vašich služeb využijeme a rádi vás za to i finančně odměníme.
Co závěrem popřát….. no přeci ať máme všichni krásné Vánoce!
Váš starosta Alexandr Terek

Rozvolňování a služby
Městského kulturního střediska
Knihovna od 3. 12. 202
Od 3. 12. 2020 je opět možné osobně vracet a vyzvedávat knihy
v knihovně. Stále však platí jistá omezení:
1) V knihovně je počet osob omezen podle m2 (1 osoba na 15 m2)
2) Knihy pro vyzvednutí si můžete telefonicky domluvit a rádi Vám je
nachystáme (tel. 773 688 368).
3) V knihovně jsou poskytovány pouze služby související s výpůjčkou
knih a kopírování. Internet bude zpřístupněn veřejnosti v závislosti na
naplnění kapacity knihovny.
4) Knihy vrácené do 31. 12. 2020 budou osvobozeny od poplatků z prodlení vrácení. Přesto Vás žádáme o možné vrácení v nejbližší době.
5) Pro vstup do knihovny používejte boční vchod z ulice Dlouhá.
Knihovna bude znovu v provozu už v klasické otevírací době:
Pondělí: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00
Úterý:
09:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Středa: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Pátek: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Kavárna a Fortuna
Od 3. 12. 2020 bude znovu zpřístupněna kavárna a Fortuna za určitých
podmínek:
1) Max. počet lidí na kavárně je omezen na 30. U jednoho stolu smí být
pouze 4 osoby.
2) Zákusky a dorty je možné si objednat a odnést domů (tel.
702 019 863).
3) Ke vstupu do kavárny používejte vchod z ulice Poštovní – přes dvůr.
Otvírací doba:
Pondělí – Pátek 09:00 – 12:30 a 13:00 – 20:00
Sobota – Neděle 09:00 – 11:00 a 14:00 – 20:00
Zpět na obsah

Dobrovolníci obnovují naše
historické náhrobky

Ti, co chodí na náš hřbitov, si mohli všimnout změny. Parta dobrovolníků přišla s nápadem obnovy historických náhrobků. Nezištně,
v rámci svého volného času. Autorem myšlenky je pan Lukáš Skala,
který pro svou myšlenku přesvědčil ještě další dobrovolníky a sponzora, který dodal potřebné materiální a technické vybavení. Velkou
měrou se na práci podíleli František Exner, Jirka Jelínek a Honza
Martinček. Vše potřebné dodal Jan Holinka, zámečnické a montážní
práce. Všem uvedeným moc děkuji za odvedenou práci a přístup.
1.1 Základní
barevné
provedení
Velice si cením jejich sounáležitosti s naším
městem,
ochoty
a pomoci.
Značka

Starosta města

Lyžařský vlek
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-/.

Cena města za rok 2020
ANKETNÍ LÍSTEK

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
Základní provedení značky se používá v případech, kdy je možné tiskout plnobarevně.

Jméno kandidáta/ky:

Pravidla aplikace značky na různě syté podkladové plochy jsou přesně definována v kapitole 1.4 Značkana podkladových plochách.
Tato verze značky je v různých formátech součástí přiloženého CD.

Důvod:

CENÍK JÍZDNÉHO:
Děti:

Dospělí:

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

Vzpomínka
Letos na podzim by paní Bedřiška Zapletalová oslavila 100 let.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

U nás ve městě
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Prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout
svého kandidáta/ku na Cenu města Horní Slavkov za rok 2020
(počet vhozených anketních lístků k navrženému kandidátu není
rozhodující). Zastupitelstvo města rozhodne, komu z navržených kandidátů, bude cena udělena. Anketní lístky odevzdávejte
do poštovní schránky Městského úřadu v Horním Slavkově do
15. prosince 2020.
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Kam s olejem
třeba po vánočním smažení?

Pozor zejména na kapesní krádeže
či podvody na internetu

Třídění odpadu už není pouze plast a papír, ale rozšířilo se i na jedlé oleje a tuky. Tento odpad mohou občané odkládat bezplatně na
sběrném dvoře, do odpadní nádoby umístěné za budovou radnice
(ze strany úřadu práce). Nádoby na odložení jedlého oleje a tuků
najdete také na Ležnici a ve Kfelích. Použitý olej nebo tuk ukládejte
v uzavřených plastových nádobách.

Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této době chtěli přinést několik preventivních rad, neboť s blížícími se Vánočními svátky nám
hrozí určitá rizika a můžeme se velmi snadno stát obětí protiprávního jednání, jak v reálném tak virtuálním světě.
V případě, že vyrazíte na nákup vánočních dárků do nákupních
domů, mějte své osobní věci pod neustálým dohledem. Zkušenému kapsáři totiž stačí jen několik málo vteřin k tomu, aby Vám odcizil mobilní telefon, peněženku, doklady či celé příruční zavazadlo.
Proto doporučujeme nosit finanční hotovost odděleně od dokladů
a platebních karet. Mobilní telefony mějte také řádně zabezpečeny
v uzavřené kapse. Svá osobní zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky a mějte je vždy řádně uzavřeny. Nepodceňujte ani chvíli,
kdy ukládáte nákup do svého vozidla a peněženku či kabelku mějte
vždy pod dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení platební kartou či při výběru
z bankomatu. Nikdy nezadávejte PIN k Vaší platební kartě, pokud se
ve Vaší blízkosti někdo nachází či narušuje Vaši diskrétní zónu.
V případě, že budete své vánoční dárky pořizovat prostřednictvím
internetu, buďte zvláště obezřetní. Dávejte si proto pozor z jakých
eshopů dárky objednáváte a použijte raději jen ověřené zdroje. Peníze neposílejte dopředu, ale raději volte způsob platby dobírkou.
Můžete tak předejít možnému zklamání. V případě přihlášení do
jednotlivých eshopů a služeb na internetu používejte různá a kvalitní hesla, aby nedošlo k prolomení Vašeho účtu. Jestliže se budete
chtít přihlásit do svého internetového bankovnictví, nepřihlašujte
se v žádném případě z odkazu ve Vašem emailu, může se jednat
o podvod.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu
nebo volejte na tísňovou linku Policie ČR.
Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
nprap. Mgr. Věra Hnátková, policie Karlovarského kraje

Město hledá vlekaře
Pro doplnění obsluhy vleku v zimních měsících hledáme dva vlekaře. Práce na dohodu o provedení práce, 115,- Kč/hod.
Zájemci volejte na 352 350 662.

Hrátky s LOGIKOU – vyhodnocení soutěže
V roce 2020 se soutěže zúčastnilo (e-mailem odpovědělo alespoň v jednom
kole) opět více soutěžících než v roce předchozím. Asi se na vyšší účasti
podepsala doba, kdy jsme museli být z důvodu výskytu koronaviru covid-19
doma. Jsem rád, že Vás logické úlohy baví a řešíte je. Díky trénování logiky
postoupili žáci Základní školy Horní Slavkov, Školní ulice 786, do krajského
kola Logické olympiády, kde rozhodně nezklamali. Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR a dobrovolně se do ní v letošním roce zapojilo více než 63 000
žáků a studentů.
V soutěži vyhráli:
1.- 2. místo
		
3. – 4. místo
		

Jan Říha
Hana Partynglová
Eva Hesová
František Kottner

Děkuji všem za účast, přeji krásné prožití
vánočních svátků a těším se na odpovědi
v příštím roce.
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Na dobu vánočních svátků jsem připravil jednu nesoutěžní úlohu.
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U nás ve městě

DDM a ŠD
Ve chvíli, kdy píšu tento krátký příspěvek, je dům dětí stále zavřený, ale opět se otevřela školní družina. Bylo opravdu milé opět vidět
děti na skluzavkách a prolézačkách, bez nich tu bylo smutno, zahrada byla prázdná jako v pohádce o Sobeckém Obrovi, kterou napsal
Oscar Wilde.
Nicméně my jsme nezaháleli a pokusili jsme se využít čas, kdy zde
nebyly děti, k dokončení zahrady. Dokončili jsme společnými silami
nátěr plotu a obrázky zvířat a já jsem s radou a pomocí přátel dokončil altán na naší zahradě, který příští rok využijeme k posezení, hrám
i vzdělávacím aktivitám. Ke krátkému článku připojuji fotografie,
abyste se mohli také podívat. Věřím, že prostředí je důležitým faktorem, který nás formuje a formuje především estetické cítění dětí při
výchovně vzdělávacím procesu. V hezkém a harmonickém prostředí
se člověk cítí lépe. Věřím, že se nám podařilo prostředí domu dětí vylepšit a že se tu dětem bude hezky hrát a nám dobře pracovat. Byla
to velká dřina, ale jako idealista věřím, že to stálo za tu práci.
Protože tento článek vyjde až v prosinci, rád bych Vám všem touto
cestou popřál krásné a veselé Vánoce, které strávíte s těmi, kteří jsou
pro Vás nejdůležitější – s rodinou a dobrými přáteli. Tato sváteční
doba je křehká a cítím potřebu připomenout, že ostatní lidé nejsou
na prvním místě ohrožením, nýbrž hlavně našimi bližními, inspirací
a měli bychom si pomáhat, mít se rádi a nemít ze sebe navzájem

Knížka pro prvňáčka
V loňském školním roce jsme u nás v knihovně nastartovali nový
projekt s názvem „Už jsem čtenář - Knížka pro Prvňáčka“, který zaštiťuje knihovnická organizace SKIP. Zaměřuje se na rozvoj čtenářské
gramotnosti a nejen u dětí je velmi oblíben.
V rámci tohoto projektu se děti s paní učitelkou dostavily do knihovny, kde jsme společně četli a pracovali s úkoly, které se ke knížce
vztahovaly. Prvňáci ze ZŠ Nádražní byli první skupinou, která nám
přišla ukázat nejen, jak jsou šikovní, ale zároveň mnoho z nich nám

Školství

strach. Svoboda je především stav duše a láska je to, co dává našim
životům smysl. A tak vám přeji hodně lásky a svobody. A já bych si
pod stromeček přál, aby se svět vrátil zase k normálu, děti do škol
a k nám do DDM.
Bc. Pavel Krüger, ředitel
předvedlo i své dokonalé čtení a úkoly, které s radostí plnily, byly pro
ně hračkou. Jelikož nám jarní podmínky nepřály, dokončovali jsme
tento projekt až v září. To ale dětem nevadilo, protože se mohly těšit
na knížku, která je v rámci této akce vydávána pouze pro ně. Mají
tedy doma originál. Ve školním roce 2019/2020 to byla kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové - Katka
a klokan ze šuplíku.
Těšíme se na spolupráci s dalšími prvňáčky a doufáme, že jim jejich
nadšení pro čtení dlouho vydrží.
knihovna
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PODZIM V MŠ U SLUNÍČKA

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Okénko do historie našeho města
Kostel sv. Jiří
Krásný slunečný, mrazivý den. Slunce slabě hřeje, jeho paprsky dopadají na bílou jinovatku, která se v jejich svitu třpytí jako pravé stříbro. A právě takový den jsme si vybrali pro cestu za objevováním.
Vycházka okrajovými částmi města nám poskytla jedinečné pohledy na okolní krajinu.

Tenhle způsob podzimu byl trochu jiný, než všechny předchozí roky.
Jako vždy k nám do školky přišli noví kamarádi. Zpočátku trochu
plakali, ale slzičky brzy oschly a teď už jsou ve školce jako rybky ve
vodě.
A co bylo jiné? Na podzim většinou navštěvujeme různá divadelní
představení a koncerty, ale letos to nešlo. Přesto jsme my, starší
děti, něco stihly. Viděly jsme sbírku ubrousků v muzeu, užily si koncert v ZUŠ, přivítaly jsme nové občánky.
A protože jsme děti akční, snadno jsme si v době nouzového stavu
našly jiné zábavné činnosti. Hrály jsme si s plody podzimu – kaštany, žaludy, jeřabinami, šípky… Poznávaly jsme ovoce a zeleninu, jak
jinak, než všemi smysly a mnoho času jsme se snažily trávit v přírodě.
Zkoumaly jsme různá zákoutí našeho malebného města a hlavně
taje Slavkovského lesa. Paní učitelky nám vyprávěly pověsti, které se vážou k našemu okolí a fantazie fungovala na plné obrátky.
My bychom se jistě ze všech lapálií bezpečně dostaly a ani Hadwarberl, strašidelné holčičky, která prý chodí s klíči po lese a hledá
vysvobození, bychom se možná tolik nebály:-) Permoníky a víly po
lesích stále marně hledáme, ale možná, když budeme našlapovat
jako myšky… Zatím si na ně alespoň hrajeme – hledáme poklady
a tančíme v mechu.
Děti z MŠ U Sluníčka

V rámci projektu „Okénko do historie našeho města“ (podpora regionální identity v rámci projektu MAP SOKRA reg. č. CZ.02.3.68/0.
0/0.0/17_047/0008574 implementační aktivita 3c), který je stejně
jako obě dvě předchozí akce (Přednáška s panem řezbářem, výstava ubrousků v muzeu) realizován na naší mateřské škole, jsme se
vypravili do kostela sv. Jiří, kde na nás čekal pan Zdeněk Heppner,
který se stal naším průvodcem do historie. Ukázal nám celý kostel
z venku i zevnitř. Dozvěděli jsme se proč vlastně vznikl, komu je zasvěcen, co jsou to střílny, jaké je vybavení kostela dnes a jaké bylo
dřív. Podívali jsme se jak pokračují jeho opravy a restaurátorské práce. Zaujala nás velká vitrážová okna, proto, že v dopoledním slunci
vypadala nádherně, jsou to opravdová umělecká díla, kterými se
kostel pyšní.
Provedl nás i po staré části hřbitova, abychom se podívali, kde odpočívají například zakladatelé Slavkovské porcelánky. U velké kamenné
zdi jsme naslouchali pověsti O vozkovi z období morové epidemie.
Čas rychle utíkal a my jsme se museli přenést do současnosti, rozloučit se potleskem a těšit se na další historický výlet.
Na závěr bychom chtěli poděkovat ředitelce MKS, že nám ve všem
vyšla vstříct a poskytla tak skvělého průvodce. Děkujeme.
Třída Zelená kulička.

ZŠ ŠKOLNÍ
Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám jménem vedení školy a celého pedagogického
sboru poděkovat za Vaši spolupráci v období distančního vzdělávání.
Děkujeme za podporu Vašich dětí v tomto - pro ně i pro nás - nelehkém období i za to, jak jste se s plným nasazením zapojili do zajišťování techniky nebo přímo do vzdělávacího procesu. Jsme si vědomi,
že mnoho z Vás muselo zvládnout i spoustu dalších rolí, nejen skvělých pomocníků ve vzdělávání, zvláště u žáků nižších ročníků. Díky
tomu jsme nezůstali stát na místě a posunuli se ve vzdělávání vpřed.
Máte náš velký obdiv.
Chválíme také aktivní a odpovědný přístup k distanční výuce u většiny našich žáků.
Děkujeme.

6

ZUŠ: Distanční výuka v ZUŠ

ZŠ ŠANCE: Den stromů
Třída 4.X si pro své žáky na Den stromů připravila skvělý program. Byl
pro ně vyroben krásný strom s listy javoru, které byly do barev podzimu. Žáky ve škole čekaly aktivity na téma „Stromy”. Naučili se poznávat stromy podle listů i toho, co na nich roste a zjistili k čemu jsou pro
nás stromy tak důležité. Do vázy si zatím připravili větvičky vrby, kterou
zasadíme na jaře, až pustí kořeny. Na vycházce si pak jednotlivé stromy prohlíželi a určovali jejich správné názvy.
Za třídu 4.X M. Ciperová a N. Hantáková

I když se, jak všichni doufáme, blíží ukončení distanční výuky v ZUŠ,
zatím alespoň u individuální výuky hudebního oboru, rozhodně jsme
během uplynulé doby nezaháleli. Distanční výuka probíhala na plné obrátky. Pedagogové i žáci ZUŠ pilně pracovali „na dálku“. Pedagogové
absolvovali školení „Jak pracovat v MS teams“, kde si osvojili dovednosti potřebné k průběhu distanční výuky – online hodiny, přenos zvuku,
ukládání notových materiálů, podkladů pro hudební obor, tvorba testů
pro kolektivní výuky a další potřebné záležitosti. Během tohoto období
bylo do distanční výuky zapojeno 95% žáků školy ve všech uměleckých
oborech, za což děkujeme především zákonným zástupcům – této spolupráce si velice vážíme. Vznikl záznam tří interních koncertů s výstupy
žáků hudebního oboru, nespočet nahrávek instrumentálních skladeb
a doprovodů nebo dalších metodických materiálů, dále 10 krátkých
videí tvorby žáků literárně dramatického oboru a mnoho krásných výtvarných a keramických prací, ze kterých, jakmile to bude možné, bude
uspořádána výstava výtvarného oboru. Tanečnice také vytvářely videa
svých choreografií a i ta brzy uveřejníme. Celou tuto dobu jsme také využili ke zlepšení prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají – byla dokončena výmalba společných prostor Pluhova domu, zakoupeny nové notové
materiály, zpracována kronika školy z let 1960 - 1994 a nyní již pracujeme na vánoční výzdobě ve všech budovách ZUŠ. V neposlední řadě
připravujeme alespoň v jednodušší podobě online „Akademii umění
a kultury“ pro seniory, i když všechny přednášky a workshopy se uskuteční na jaře příštího roku a ukončení akademie bude až v červnu 2021.
Některé krásné koncerty a akce jsme bohužel byli nuceni zrušit (Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance, Koncert
komorního orchestru Karlovarských symfoniků s fagotistou Matějem
Rothbauerem, absolventem naší ZUŠ, celostátní projekt ZUŠ open
2020), ale nebojte, uskuteční se v náhradních termínech v roce 2021.
Přeci jen zmíním ještě jeden velký úspěch – slavkovské tanečnice se
začátkem října účastnily Krajské postupové přehlídky scénického tance
mládeže a dospělých a za své choreografie „Zóna“ a „Uvězněná“ získaly
návrhy na postup do celostátního kola přehlídky – děkuji tedy Markétě
Kuttnerové i jejím žákyním za perfektní reprezentaci školy.
V říjnu jsme ještě stihli v rámci projektu Šablony II společně navštívit
koncert Karlovarského symfonického orchestru „Hudba tisíce a jedné
noci“, celým pořadem provázel karlovarský herec a moderátor Viktor
Braunreiter a poslechli jsme si nejznámější skladby různých stylových
období. Další podobný koncert, který měl žákům představit Smetanův
cyklus symfonických básní „Má Vlast“ jsme již bohužel nestihli.
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu budete o prosincových akcích školy informováni na webu www.zushslavkov.cz.
Rok 2020 byl pro ZUŠ přes všechna úskalí rokem úspěšným. Společně
jsme zažili mnoho pěkných nezapomenutelných chvil, na které určitě
jednou budeme vzpomínat.
Dovolte závěrem, abych poděkoval všem zaměstnancům i externím
spolupracovníkům školy za spolupráci v uplynulém roce, zřizovateli –
městu Horní Slavkov, ale i městu Loket a Krásnu za velkou podporu, bez
které by činnost školy byla nemyslitelná a Vám popřál klidný rok 2021
s dobrými lidmi, myšlenkami a především plný zdraví a optimismu.
Bc. Jan zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
Školství

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).
při zajištění
chodua
domácnosti
(např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
va•velkého,
aPomoc
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
služba,
p.
o.,
Nad
Výtopnou
1010,
Horní
Slavkov,
sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – 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

7

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

Veselé Vánoce

www.hornislavkov.cz

