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Místní poplatek za odpady a ekonomika odpadového hospodářství města
Před třiceti lety se třídění odpadu omezovalo jen na papír a kov ve
sběrnách. Veškerý náš slavkovský domácí odpad byl odvážen do rokle
k Bošířanům. Doba postoupila a třídění by se mělo stát v životě nás
všech normou s pevným systémem pro třídění plastů, papíru, skla,
textilu, elektrozařízení, baterií, kovů, potravinářských olejů, bioodpadů.
Zdálo by se, že není již co zlepšovat. Je tomu však naopak! V kontejnerech na směsný odpad končí i mnoho odpadu, který by se dal roztřídit
a znovu využít. O tom jsme se přesvědčili při zkušebním svážení odpadu jedenkrát v týdnu, v letních měsících loňského roku.
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o změnách v obecně
závazných vyhláškách města, které stanovují výši místních poplatků.
Nejvíce diskutovaný byl ten, který zvýšil sazbu místního poplatku za
odpady. Mnohé z vás jistě zajímá, jak to s těmi odpady vlastně ve městě je, zda bylo zvýšení místního poplatku nutné a zda má třídění smysl.
Pokusím se tedy k tomu podat detailnější informace.

Proč zvýšení poplatku z 600 na 800 Kč/osoba/rok?
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Doposud stanovená výše místního poplatku od roku 2013 v částce
600,- Kč/osoba/rok dlouhodobě nepokrývala náklady města a to již ani
v době jeho zvýšení na částku 600,- Kč. To se vědělo po celou dobu.
Vzhledem ke stálému zvyšování nákladů na likvidaci komunálního odpadu a snižování příjmu z vytříděného odpadu se finanční angažovanost města stále více zvyšovala. Prostě už není hospodárné doslova
strkat peníze do skládky. Skutečná výše nákladů na sběr a likvidaci
komunálního odpadu činila v roce 2018 částku 958,08 Kč/osoba/rok.
Město tedy dotovalo likvidaci komunálního odpadu každému občanu
ročně částkou 358,08 Kč. Když to vynásobíme počtem občanů v roce
2018 (k 31. 12. 18 nás bylo 5.414) doplatilo město z rozpočtu ještě
dalších 1.938.645 Kč. Doplatek města bude na každého občana nově
v částce 158,08 Kč, při počtu obyvatel k 31. 12. 2019 (5.410) to bude
celkem 859.108,- Kč.

Proč mají jiná města poplatek nižší?

Tak jako naše město do loňského roku, tak i jiná města, která mají
zaveden místní poplatek, náklady na likvidaci komunálního odpadu
dotují. My jsme dotovali částkou 358,08 Kč/osoba/rok a podobné to
bude i u ostatních. V našem městě jsme si však již řekli, že 1,9 mil. Kč
ročně na skládku vozit nebudeme. Když se podíváte na rozpočty obcí
se zavedeným místním poplatkem (jsou dostupné na jejich webových
stránkách) zjistíte, že každá obec v rozpočtu vynakládá znatelně více
peněz, než jich od občanů vybere.

Má smysl třídit?
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Tím, že třídíte, stále vytváříte odpad, který se musí odvézt a někde zase
za peníze dále zpracovat. Hlavní motivací není finanční prospěch. Nejšetrnější k životnímu prostředí je snížení produkce veškerých odpadů.
Pokud se každý z nás nepokusí omezit produkci odpadů a k tomu
bude třídit méně, bude stát likvidace komunálního odpadu více. Pokud
bude stát likvidace odpadu více, bude se muset město v čase zase
zamýšlet nad tím, zda zvýšit poplatek za odpady. Třídění a omezení
produkce odpadů by mělo být normou každého z nás. Ne pro peníze,
ale zejména jako postoj člověka k životnímu prostředí, planetě, budoucí generaci…..

Získává město za vytříděný odpad finanční odměnu?

Tuto otázku rozdělím na dvě části. Za prvé se jedná o obchodní komoditu, která má v čase proměnlivou hodnotu. A tak se stává, že je
období, kdy od nás zpracovatel odpadů vytříděný odpad vykupuje (dostaneme odměnu za komoditu), a je období. kdy musíme zpracovateli
odpadu zaplatit, aby si vytříděný odpad odebral. Pravidelně oslovujeme dostupné zpracovatele odpadů a poptáváme nejvýhodnější cenu.
Máme uzavřené smlouvy se třemi společnostmi, které působí v našem
kraji a jsou v rozumné dojezdové vzdálenosti. Můžeme a reagujeme
pružně v průběhu roku podle aktuálních ceníků a jednotlivé druhy vytříděných odpadů vozíme tam, kde jsou ceny nejvýhodnější. V současné

době je odpadu takové množství, že po něm neexistuje poptávka a za
jeho odevzdání k dalšímu zpracování se platí. V roce 2018 a 2019 jsme
prodávali a získávali odměnu za papír a sklo. Za plast a nápojové kartony jsme museli zpracovateli platit. Odměna se v průběhu roku 2019
snižovala až na pouhých 120,- Kč za tunu papíru v prosinci. Od nového
roku 2020 budeme za likvidaci papíru, plastu a nápojových kartonů platit. Zůstává pouze odměna za prodej skla.
Za druhé je zde garantovaný příjem od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Ta sdružuje původce obalů, kteří je uvádějí na trh
a řeší zákonnou povinnost obaly uvedené na trh zpětně odebírat, třídit
a recyklovat. Obalová společnost motivuje občany k třídění tím, že za
skutečně vykázané množství vytříděných odpadů odevzdaných k dalšímu zpracování poskytuje městu odměnu.
Když tedy někdo netřídí nebo na truc kvůli zvýšení poplatku třídit přestane, zvýší náklady města na likvidaci komunálního odpadu, sníží
množství vytříděného odpadu, sníží odměnu od EKO-KOMu a tím ve
skutečnosti jen podpoří další zvyšování poplatku!
V tabulce vidíte náklady města na likvidaci tříděného odpadu i získanou finanční odměnu. Porovnáním číselných údajů zjistíte, že finanční
odměna pokrývá jen malou část nákladů a bohužel klesá. Přesto je třídění finančně méně náročné než skládkování.
Porovnání nákladů za tříděné odpady
2018
2019
Svoz plastů a nápojových kartonů
- 830 135,21
- 960 678,75
Svoz papíru
- 743 821,21
- 875 533,75
Svoz skla
- 102 664,00
- 115 469,00
Náklady na odstranění plastů a náp.h kartonů
- 93 844,66
- 137 177,24
Odměna za prodej komodit – papír, sklo
+ 136 465,20
+ 74 474,30
Odměna za třídění od obalové spol. EKO-KOM
+ 570 593,00
+ 669 621,00
Celkem náklady – odměny = doplatek města - 1 063 406,88 - 1 344 763,44

Nádoby na směsný odpad obsahují i vytříditelný odpad
b) ubytované ve školských zařízeních v rámci soustavné přípravy na
budoucí zaměstnání (tzv. internáty pro denní studium),
c) ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,
d) pobytu v zahraničí, je-li pobyt v souvislé délce min. 30 dní,
e) ubytované 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) ubytované u provozovatele ubytovacích služeb pokud tento provozovatel zajišťuje a provádí likvidaci komunálního odpadu smluvně
s oprávněnou osobou.
Osvobození je nutné doložit nejpozději do konce kalendářního roku.
Dále se poskytuje úleva občanům v osadách Třídomí, Ležnička a Bošířany ve výši 1/12 ročního poplatku za měsíc prosinec - únor. V těchto měsících při souvislé sněhové pokrývce nejsou Technické služby
schopny garantovat dojezd do osad.

Jaký bude vývoj v likvidaci odpadu?

Proč byla zrušena odměna za tzv. pytlový sběr?

Kdo je osvobozen od poplatku?

Jaká výše dluhu činí za rok 219 z nezaplacených místních
poplatků za odpady?

Ministerstvo životního prostředí připravuje novou odpadovou legislativu, jejímž cílem je především zvýšení třídění a recyklace odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských
cílů. Podle nich již v roce 2025 musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze z 38 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2035 musí stát zrecyklovat
65 % komunálního odpadu. Ministerstvo životního prostředí, v souladu
s evropskými recyklačními cíli, navrhlo v připravovaném zákoně o odpadech postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky ze současných 465 Kč + 15% DPH
(v roce 2017 to bylo 415,00 + 15% DPH) až na 1.850,- Kč v roce 2029.
Třídit tak bude nutností. Pokud nebudeme třídit ještě víc, budou náklady na likvidaci komunálního odpadu raketově vzrůstat. Je pak jasné, že
současné zvýšení místního poplatku je jen začátkem.

Poplatek je povinen platit každý bez ohledu na věk či bydliště ve shodné výši tj. 800,- Kč/osoba, rok, v tomto není žádné výjimky. Vyhláška
však pamatuje na situace, které si zaslouží osvobození. Ze zákona jsou
osvobozené osoby:
a) umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
b) umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Město dále osvobozuje od poplatku občany:
a) hospitalizované v léčebném zařízení, je-li hospitalizace v souvislé
délce min. 30 dní,
U nás ve městě

Cílem symbolické odměny bylo motivovat občany, kteří netřídí, aby se
zapojili a třídit začali a dále alespoň částečně odměnit ty, kteří poctivě
třídí oproti těm kterým ekologie, a odpovědné nakládání s odpadem
nic neříká. Musíme se však v odpadovém hospodářství posunout
o stupeň výš, tedy snažit se omezovat produkci veškerých odpadů.
Symbolická odměna mimo jiné zvýhodňovala občany, kteří vyprodukovali velké množství papíru a plastu oproti těm, kteří se snaží produkci
odpadu omezit např. tím, že neodebírají reklamní letáky, nekupují nápoje v plastových láhvích apod. V neposlední řadě se změnila situace na
trhu s plasty, kdy za odevzdání plastů město platí. Z těchto důvodů se
zastupitelstvo města rozhodlo symbolickou odměnu zrušit.
Pytlový sběr jako takový zůstává funkční. Například u rodinných domů
je to skvělá služba, kdy nemusíte s vytříděným odpadem chodit/jezdit
do hnízd s odpadovými nádobami, stačí ve stanovený svozový termín
umístit pytle před dům a Technické služby je odvezou.

Dluh byl k 31.12.2019 v částce 88.572,- Kč. Všechny dluhy jsou po
každém a bez výjimky vymáhány nejdříve doručením výzvy k úhradě a
teprve poté exekučně. Exekuci hradí v plné výši dlužník.
Snad jsem zodpověděl vše, co vás na odpadovém hospodářství zajímá
a pokud ne, napište, zavolejte.
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou
Den se starostou se koná 19. 2. 2020 od 16.00 hodin.
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Gratulace

František Hotěk

Štěpánka Tyrnerová

Marie Vojslavská

Jiřina Ulmanová

V prosinci oslavil krásné 87 narozeniny pan František Hotěk. V lednu pak oslavili narozeniny tři občanky města. Jubilejních 80 let oslavila
paní Štěpánka Tyrnerová a krásných 86 let také oslavili paní Marie Vojslavská a paní Jiřina Ulmanová.
Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel gratulantům popřát starosta města a členky SPOZ.

„Silák“ bojoval se stromky. Že by se ve
městě rodila hvězda bojových sportů?
V roce 2014 město zasadilo vzrostlé stromky do lesoparku. Stromky
prosperovaly, nikomu nepřekážely a svou vitalitou dávaly naději, že se
dočkají dospělosti. To jsme však ještě nevěděli, že se nám ve městě objeví „silák“ nebo „siláci“, kteří by asi rádi byli uznáváni coby nové hvězdy
populárních bojových sportů MMA. Po jistě těžkých domácích trénincích jsme se dočkali pod rouškou tmy jeho/jejich první „výhry“ …. nad
pěti stromky o výšce cca tří metrů. Protože „silák/siláci“ ukázali, že jejich
domácí trénink přinesl výsledky, doporučujeme v domácím tréninku pokračovat a svojí píli předvést ve dne a za přítomnosti veřejnosti na stromech podstatně již vzrostlejších. Na těch, které stojí za těmi stromky,
které „v urputném boji“ byly poraženy.
„Silákům“ vzkazujeme, že obnova oněch v boji pěti „poražených„ stromků bude město stát přibližně 15.000,- Kč jeden kus. Čest a slávu skutečným sportovcům, hanba „silákům.“
Starosta
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Výsledek „boje siláků“

V pozadí stromy, kde mohou
„siláci“ ve dne a za přítomnosti
veřejnosti ukázat svou sílu

Policie ČR OO Horní Slavkov informuje
Policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v Horním Slavkově již 14 rokem sídlí v ul. Pluhova čp. 213. Během těchto let docházelo k průběžné personální obměně, která spočívala odchodem starších zkušených
policistů do civilního života, nebo odchodem šikovných policistů na významnější posty v rámci karierního růstu resortu Policie ČR Krajského
ředitelství Karlovarského kraje. Můžeme se tak pochlubit, že takzvaní
odchovanci našeho oddělení se svými posuny v kariéře a s postupem
času vypracovali na kriminalisty a vyšetřovatele Služby kriminální policie a vyšetřování, někteří pak zastávají funkce zástupce a vedoucí obvodních oddělení Policie ČR v okrese Sokolov, kde i tyto posty našich
kolegů nemusí být v jejich kariéře konečné, neboť i zde odvádějí velice
dobrou práci. Samozřejmě s odchody policistů přichází do našich řad
noví mladí policisté, což mohli naši občané již od loňského roku v našich
ulicích také zaregistrovat. Jak už je v médiích opakovaně prezentováno, probíhá neustále nábor k Policii ČR, neboť plánovaný početní stav
policistů, zejména u uniformovaných složek, je v KVK kraji stále nenaplněn. Důvody jsou zřejmé, kromě velké konkurence nabídek pracovních
míst v našem kraji potažmo v Německu, případní zájemci buď nesplňují
kritéria přijímacích zkoušek, chybí jim potřebné středoškolské vzdělání
a trestní bezúhonnost, nebo pak většina vyhoří na vstupních psychických či fyzických prověrkách. Problém s podstavem po dlouhé době loni
pocítilo i naše obvodní oddělení. Oslovili jsme a snažili se posílit naše
řady o policisty bydlící v našem služebním teritoriu, přesto sloužící na
jiných odděleních. Taktéž personálnímu oddělení pomáháme s náborem
vlastními silami během výkonu služby i mimo něj. Pokud někdo projeví
zájem o naší práci, ihned se mu dostane maximum informací, jak se stát
jedním z nás. To je však dlouhodobý proces, než bychom nyní potřebovali, i proto nám v loňském roce v některých situacích se zajištěním
veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu v našem městě vypomáhali sousední kolegové z Lokte nad Ohří. Momentálně je podobná
situace zažehnána zimním příchodem jednoho nového policisty, přesto
nám k plnému stavu schází stále dva policisté, aby bylo naše oddělení
kompletní a nemusela se tak loňská výpomoc s příchodem čerpání řádných dovolených opakovat.
Přestože jsme se v loňském roce potýkali s personální nelehkou situací,
tato neměla vliv na naší práci. Veškerým podnětům a trestním oznámením jsme se věnovali s plným nasazením ku spokojenosti většiny poškozených. Za celý rok 2019 bylo naším oddělením nebo Službou kriminální policie a vyšetřování v Sokolově dle místa spáchání trestného činu,
tedy na teritoriu OOP H. Slavkov, přijato či vyhledáno celkem 89 případů.
Naše oddělení v 31 případech předložila soudu ve zkráceném přípravném řízení podezřelé k potrestání, 35 případů s návrhem na potrestání
obviněných připravila soudu s naším přispěním i Služba kriminální policie a vyšetřování. Za celý loňský rok došlo například k 23 majetkovým

Nově je povinné třídit
i jedlé oleje z domácností

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků z domácností. Jedlé oleje a tuky nesmí být vylévány
do odpadních nádob s bioodpadem ani do kanalizace. Vylévání použitého jedlého oleje do kanalizačního systému způsobuje ucpávání odpadního potrubí.
Kam s použitým kuchyňským olejem?
Použité jedlé oleje a tuky z domácností přelejte do uzavíratelných plastových nádob např. do PET lahví. Po naplnění a důkladném uzavření
dovezte nádoby na sběrný dvůr. Od poloviny února je bude možné uložit do nově instalovaného kontejneru za budovou městského úřadu.
Děkujeme, že třídíte, má to smysl.
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ

U nás ve městě

deliktům, z toho k 11 vloupáním do objektů. Vyhledáno a dodatečně
objasněno bylo 16 případů, z vloupání do objektů se objasnilo 8 případů. V pouhých 7 případech věcné a místní znalosti policistů nestačily ke
zjištění pachatele, což je oproti neobjasněným 11 případům z roku 2018
také dobrá bilance. Příčin a důvodů, proč se nedaří některé případy objasnit, je samozřejmě víc. Chybějící svědci událostí, chybějící upotřebitelné stopy z míst činů, nebo pátrání po pachatelích a odcizených věcech
se stalo neúspěšným. Je na místě doplnit, že v současné době se stále
pracuje na 18 případech oznámených v roce 2019, které jsou od počátku sice známé, tedy pachatele není zapotřebí zjišťovat, avšak složitost
dokazování a přípravy spisů k soudu zabírají mnohem víc času. Zajímavé případy byly v loňském roce postupně prezentovány oddělením tisku
a prevence v denních regionálních novinách a na internetu regionálních
médií, dále pak ve zpravodajství internetových stránek Policie ČR.
Kromě prověřování trestných činů policisty zaměstnávaly také přestupky páchané nejen našimi občany. V roce 2019 jsme zpracovali 869 přestupků, z toho 508 přestupků bylo vyřešeno na místě uložením blokové
pokuty a 293 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání.
Pouhých 38 přestupků převážně majetkového charakteru se nepodařilo
policistům objasnit.
V letošním roce se budeme snažit navázat na dobré výsledky z roku
2019. Zaměříme se na bezpečnost silničního provozu, neboť hříšníků
za volantem motorových vozidel je stále dost, a pak také na drogovou
problematiku, která zejména naše občany a i nás velice trápí. Obecně
drogy jsou neustálým problémem každého většího města. Zpracování
případů dealerství či výroby drog je natolik složitým a časově náročným
procesem, který aby uspěl u soudu k řádnému potrestání osob, nelze ze
strany policie vůbec podcenit ani nijak uspíšit. Policisté získané poznatky z vlastního zjištění a od občanů města poctivě shromažďují a předávají kriminalistům, se kterými při objasňování této problematiky aktivně
spolupracují. Tato někdy až mravenčí práce však nezamezí navazujícím
a vznikajícím problémům s uživateli drog. Převážná kriminalita ve městě
je důsledkem právě jednání těchto osob, které si někdy neberou servítky
ani z přítomnosti policistů při řešení jejich deliktů. Občané města správně poukazují na drogově závislé osoby a jejich jednání, a my jako policie
na podněty vhodně reagujeme, kdy jsme si vědomi vznikajících hrozeb
a snažíme se jim i naší preventivní činností předcházet.
Bezpečnost našich občanů je u nás stále na prvním místě! Vaše podněty
a poznatky k trestné činnosti budeme i nadále prověřovat s maximálním
nasazením a budeme činit taková opatření, abychom trestnou činnost
co nejvíce v našem teritoriu eliminovali. Těšíme se na další spolupráci
s našimi občany i s úřady a v novém roce přejeme všem jen to nejlepší.
npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí oddělení

Poviné čipování psů
S účinností od 1. ledna 2020
novelou zákona č. 166/1999
Sb., veterinární zákon musí
být každý pes označen čipem (netýká se psů označených před 3.7.2011 čitelným
tetováním). V praxi to znamená, že majitelé všech psů
(s průkazem původu i bez
něj) budou muset nechat své
psy očipovat a číslo čipu zapsat do očkovacího průkazu. Aby bylo čipování smysluplné je vhodné
ne však také číslo čipu zaregistrovat přes internet např. v „Národním
registru majitelů zvířat“ nebo na našem městském úřadě při plnění
poplatkové povinnosti k poplatku ze psů. V případě zatoulání registrovaného psa lze snadněji identifikovat/kontaktovat jeho majitele.
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Lyžařský vlek

ŠD

V následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká
sněhová pokrývka, bude opět
v provozu lyžařský vlek.
Informace o provozu vleku
naleznete na webových stránkách města:

Naši žáci se pilně připravují na Maškarák, vyrábí dekorace, pozvánky
a veselé škrabošky.
Během ledna také proběhla ve školní družině již v pořadí třetí soutěž
o Pohár vítězů ŠD a to znalostní na téma „Vlajky evropských států“.
Na období jarních prázdnin máme pro žáky školní družiny připraven
pestrý program, školní družina bude o jarních prázdninách otevřena
při naplnění kapacity minimálně osmi žáků. Provoz družiny v období
prázdnin probíhá v čase od 5:30 do 12:45 hodin.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová

www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/.
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:

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

Ležnický
masopust
Ležnický
masopust

Na Na

DDM

Měsíc únor je v plném proudu a s ním i plánování akcí na druhé pololetí školního roku 2019/2020. V době vydání zpravodaje za sebou
máme výlet do Techmanie v Plzni. Věříme, že akce byla úspěšná,
dětem se zábavná věda líbila a odnesly si cenné vědomosti. Tento
projektový den byl financován z Evropské unie, Šablony II OP VVV.
Na období jarních prázdnin, které proběhnou ve dnech od 24. 2. do
28. 2. 2020, jsme pro děti nachystali příměstský tábor. Pokud se
nám zadaří počasí a bude sníh, užijeme si sáňkování a bobování na
Raketě, postavíme sněhuláky a užijeme si krásnou zimní atmosféru. V budově DDM a ŠD pak máme k dispozici cvičebnu, výtvarnu,
učebnu stolního tenisu, kulečník a spousty deskových her. Na Vaše
děti se těší Vítek Čtvrtečka a Kačka Ciperová. Zábavy máme v plánu
dost, takže pokud máte zájem, neváhejte a na tento týden k nám na
příměstský tábor děti přihlaste. Informace o ceně a programu jsou
k dispozici na webových a FB stránkách DDM a ŠD Horní Slavkov.
V sobotu dne 29. 2. 2020 v čase od 15:00 do 18:00 hodin, na nás
čeká další oblíbená akce, kterou pořádáme ve spolupráci s MKS
Horní Slavkov, a to Maškarní ples. Přijďte si s námi užít zábavné odpoledne plné tance, hudby a radosti.
Na velikonoční prázdniny ve dnech od 9. do 10. 4. 2020 chystáme
další velmi oblíbenou akci, a to přespávání v DDM a ŠD Horní Slavkov. Kapacita je omezena, proto sledujte naše webové a FB stránky,
ať vám nic důležitého neunikne.
Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová, DiS.

DDM a ŠD pořádá ve spolupráci s MKS

MAŠKARÁK

vědomost
se se
dává,
vědomost
dává,
žeže
Masopust
námnám
Masopust
končí
a všichni
se sse s
končí
a všichni
ním loučí..........

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

ním loučí..........

Přijďte s námi oslavit konec Masopustu
Přijďte s námi oslavit konec Masopustu
22.2.2020 od 13.30 hodin.

22.2.2020
Přijďte
v maskách, od 13.30
Přijďte
v maskách,
pro masky jsou připraveny
ceny.

hodin.

pro masky jsou připraveny ceny.
Zábavu a občerstvení pro vás připraví
obyvatelé
ZábavuLežnice.
a občerstvení pro vás připraví

obyvatelé Ležnice.
Program:
- mše
v kapli sv. Jana Nepomuckého
Program:
- povolení masopustního veselí
- mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
- zvolení krále Masopustu
- povolení masopustního veselí
- průvod masek a maškar vesnicí
- zvolení krále Masopustu
- vyhodnocení nejhezčí masky
- průvod masek a maškar vesnicí
- volná zábava
- vyhodnocení
nejhezčí
masky
Přijďte, přijeďte
si užít
Ležnický masopust.

- volná zábava
Přijďte, přijeďte si užít Ležnický masopust.
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Těšit se můžete na oblíbenou diskotéku
Jiřího Němce spoustu zábavy a ŠTĚSTĚNU!
Vstupné 20 Kč děti bez masky a dospělí

Ples Základní umělecké školy již po sedmé
Srdečně Vás zveme na tradiční Ples Základní umělecké školy, který se bude konat již 14. března
2020 v prostorách Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Chybět nebude skvělá kapela
AS band, dále předtančení v podání žákyň tanečního oboru pod vedením Markéty Kuttnerové,
zahraje Vám ZUŠ band pod taktovkou Marka Rothbauera, opět budete moct dražit keramická
díla výtvarníků nebo se vyfotit ve fotokoutku s hudebními nástroji. To celé a k tomu jako vždy
příjemná atmosféra za 180 Kč, vstupenky jsou k dispozici v kanceláři ZUŠ (tel. 607 691 405
nebo 728 342 693).
Dovolte mi, abych dodatečně poděkoval všem účinkujícím, kteří v Pluhově domě provedli Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby 17. prosince 2019. Toto provedení bylo opravdu mimořádně
povedené. Stejně tak byla potěšující divácká účast na vánočních koncertech žáků hudebního
oboru ZUŠ, tradičním koncertě loketských Roháčů v Pluhově domě, adventním koncertě v krásenském kostele sv. Kateřiny a taktéž vánočním koncertě slavkovských i loketských tanečnic
v MěKS Horní Slavkov. Velice si vážíme Vaší přízně a podpory, kterou k nám chováte.
10. února 2020 proběhne školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle, violoncello, klavír, kytaru
a také pro Literárně dramatický obor ZUŠ. Přihlášeno je v tuto chvíli přes 50 žáků ZUŠ, Ti nejlepší budou školu reprezentovat v okresních a krajských kolech soutěže. V březnu proběhne také
krajské kolo soutěže orchestrů, kterého se účastní orchestr ZUŠ band a v dubnu poté krajské
kolo soutěže výtvarníků, kde budou soutěžit výtvarníci z Horního Slavkova, Lokte i Krásna.
V neposlední řadě zmíním naplánovanou exkurzi do firmy Strunal Luby, kam vyjíždíme s žáky
smyčcového oddělení 17. února 2020. Tato exkurze je hrazena z projektu Šablony II.
Po celý únor také pokračuje Akademie umění a kultury pro seniory měst Horní Slavkov a Krásno.
Shrnuto, podtrženo, stále se snažíme vytvářet aktivní umělecké a kulturní prostředí pro všechny
žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
Akce ZUŠ v únoru 2020
10. 2. 2020, 10:00
Školní kolo soutěže 
sál Pluhova domu
12. 2. 2020, 18:00
Interní koncert ZUŠ 
taneční sál ZUŠ Loket
15. 2. 2020, 20:00
Vystoupení TO – Ples města Loket 
hrad Loket
Termíny třídních přehrávek budou zveřejňovány průběžně v budovách ZUŠ.

Změna televizního vysílání v ČR
Dnem 12. 2. 2020 bude v Karlovarském kraji postupně docházet k přechodu
pozemního televizního vysílání (tzv. vysílání přes anténu) na moderní vysílací
standard DVB-T2. K příjmu vysílání DVB-T2 potřebujete televizi, která s tímto
vysíláním umí pracovat. Poznáte to podle označení DVB-T2 ověřeno - kulaté
samolepky s logem CRA. Pokud takový přijímač nemáte, je nutné si zakoupit
set top box pro příjem DVB-T2 vysílání. Zakoupení se však týká jen pokud
přijímáte televizní signál přes anténu. Pokud přijímáte televizní signál přes internet, satelit nebo
využíváte městkou kabelovou televizi nemusíte činit žádné přípravy, změna se vás netýká.
Pokud bydlíte v bytovém domě a pro příjem televize využíváte tzv. společnou anténu, neobejde
se přechod na nový typ vysílání bez úprav televizních antén. Tyto úpravy je nutné provést ve
spolupráci se specializovanými servisními firmami.
Informace o přechodu a seznam servisních firem lze také najít např. na www.dvbt2otevreno.cz
tajemník

Pozor, parkování na veřejné zeleni je přestupkem!
Upozorňujeme občany, že zastavení, stání a jízda motorových vozidel (včetně jejich přívěsů
a návěsů) ve veřejné zeleni na celém území města je přestupkem, za který lze uložit pokutu
až do výše 100 000,- Kč. Přestupky projednává zdejší Městský úřad.
Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji firmám, které podporují pravidelně náš zimní pochod Slavkovským lesem a to
Nade s.r.o., AGRAFA s.r.o., TJP s.r.o., Agentuře Vlny, Ubytování U Ropáků. Správci lesního
majetku, kterým pochod vedl, že umožnil jeho konání - Loketské městké lesy a přátelům,
kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce.
Ilona Třasáková, předseda organizace ZKO Horní Slavkov - 133

U nás ve městě

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do
20-tého dne v měsíci na e-mail: soutez.
slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body
ke správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3
otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové
body se nedávají.
3. V prosinci 2020 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)

Jaký je součet čísel,
která jsou zároveň
ve čtverci i trojúhelníku a nejsou
v kruhu?

2. úloha (3 body)
V peněžence máte dostatek pětikorun,
desetikorun, dvacetikorun, ale ani jednu
korunu, dvoukorunu a padesátikorunu.
Kolika různými způsoby můžete zaplatit
50 korun?
3. úloha (5 bodů)
Král měl tři dcery: Leu, Bertu a Hanu. Lea
vždy mluvila pravdu, Berta vždy lhala
a Hana někdy mluvila pravdu a někdy
lhala.
Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel
o pravdomluvnou Leu. Král jej zavedl do
síně, kde všechny tři dcery seděly vedle
sebe a řekl, že princi Leu dá, pokud pozná,
která z nich to je. Přitom může každé
z nich položit jedinou otázku.
Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem
tutéž otázku: „Jak se jmenuje princezna,
která sedí uprostřed?“
• Princezna sedící vlevo odpověděla:
„Lea.“
• Princezna sedící uprostřed odpověděla:
„Berta.“
• Princezna sedící vpravo řekla „Hana.“
Princ se jen maličko zamyslel a princeznu
podle odpovědí poznal.
Která z princezen je pravdomluvná Lea?
Správné výsledky za měsíc leden:
1. 25
2. 1519
3. Patrik 1,2, Ondřej 4,3, Šimon 2,1, Lukáš 3,4

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

7

ZŠ NÁDRAŽNÍ
Vánoční jarmark
V září k nám do třídy přišla paní z České
spořitelny a vysvětlila nám, co je projekt
,,Abeceda peněz“. Poskytla nám půjčku
3000 Kč na založení firmy. Museli jsme si
vymyslet název, rozhodnout co budeme vyrábět , nakoupit materiál a nakreslit plakáty.
Vybrali jsme si název SPRÁKLUHOL (Spolek
správných kluků a holek). Poprosili jsme
o pomoc i naše maminky a ty nám upekly
dobroty. Za to jim chceme moc poděkovat.
V den D jsme se sešli u České spořitelny,
kde byly připraveny 3 stánky. Na ně jsme
zboží vyložili, rozdělili jsme se do 3 skupin a
hned jsme začali nabízet a prodávat.
V pondělí paní učitelka donesla do třídy pokladnu. S velkým napětím jsme peníze spočítali a výsledek byl ohromný, vydělali jsme
23 062Kč. České spořitelně jsme vrátili půjčku a o zbytek jsme se podělili. Zapojili jsme
se do projektu ,,Ježíškova vnoučata“ a ba-

bičce Vlastičce z Českých Budějovic jsme
koupili plyšáka. Nezapomněli jsme taky na
zvířátka a poslali jim granule a piškoty do

BERNARD´S CUP – 37. ročník
V loňském roce proběhl 25. 12. 2019 již 37
ročník Vánočního turnaje ve futsalu.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev,
která hrála ve dvou skupinách. Z každé skupiny postoupila vždy 2 družstva do finálové skupiny. Vzájemná utkání postupujících
družstev ze skupin byla započítána do finálové skupiny. Ze skupin postoupila družstva
modrá –„World Stars Team a Kuchta Team,
červená-Beverly Team a Špery Team(o jeden vstřelený gól navíc). Ostatní družstva
hrála o umístění.
Po velmi dlouhé době zvítězilo družstvo
„Špery Team“ ve složení: Zábranský st., Zábranský ml., Neudert, Nový st.,Kvapil,Jonáš
st.,Jonáš ml.
Na druhém místě se umístilo družstvo
„World Stars Team“ ve složení: Aubrecht
Patrik a Robert, Roubínek Lukáš, Zelený
Rostislav, Gábor Robert, Toth Marek. Třetí
pozici obsadilo družstvo „Beverly Team“ ve
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složení: Škopek st., Škopek ml., Unger ml.,
Drobný Jiří, Vildumetz.
Ostatní umístění:
4. Kuchta Team
5. Bernard Team(loňský vítěz)
6. Braníci
7. Truhlárna
8. Shooters
9. Rakeťáci
Na závěr turnaje proběhlo vyhlášení vítězů
a klasické pohoštění všech družstev (kuchař – Josef Uhlík)
Poděkování patří tradičně sponzorům p.
Kosmákovi a p. Žaludkovi a tradičně rozhodčímu p. Hrádkovi.
Srdečně vás zvu na příští již 38. Ročník „Vánočního turnaje ve futsalu – BERNARD´S
CUP“
Mgr. Karel Bernard, ředitel turnaje

psího útulku. Velice se nám akce líbila a
chtěli bychom si ji zopakovat.
Žáci 4.A ZŠ Nádražní 683

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
se vám představuje

MŠ U SLUNÍČKA
Účast dětí při policejní akci
Už jsme vám několikrát psaly, jak jezdíme my, starší děti z MŠ U Sluníčka do solné jeskyně. Ale představte si, co jsme v Karlových Varech zažily za dobrodružství.
Ke konci listopadu totiž proběhla v ulicích Karlových Varů dopravně
bezpečnostní akce. Policisté v ulicích se zaměřili na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu u chodců, přičemž kontrolovali
zejména užívání přechodů pro chodce a jejich viditelnost.
A protože víme, jak přecházet a každý z nás měl samozřejmě reflexní vestu, příslušníci veřejné bezpečnosti nás moc pochválili. A od
policistů, to nás opravdu velmi potěšilo. To se vám každý den nestane. Za odměnu jsme dostaly malé dárečky a dokonce o nás psali
v novinách. Nejdůležitější ale je, že nás nemohli přehlédnout řidiči
projíždějících automobilů.
Tak i vy pamatujte na to, že na ulici je dobré být vidět.
Děti z MŠ U Sluníčka

V naší mateřské škole jsou děti rozděleny do čtyř tříd. Třídy jsou pojmenovány podle barev. Když barvy poskládáme vedle sebe, vznikne
malá duha, která je ukryta ve skleněné kuličce, to proto, že i naše třídy
spolu komunikují, děti se spolu setkávají, hrají si a spolupracují.
Do červené třídy chodí děti dvou až tří leté. Třída je přizpůsobena
jejich věku. Jsou pro ně připraveny vhodné hračky, hry a didaktické
pomůcky. Nábytek odpovídá jejich fyziologickým zvláštnostem. Jsou
zde i děti, které doposud potřebují pleny. K dispozici je přebalovací
pult i nočníky. Pedagogům v této třídě pomáhá chůva.
Žlutá třída má nový nábytek a koberec. Děti mají nové hrací kouty
a vybavení šatny. V této třídě je věkové rozmezí tři až čtyři roky.
Do modré třídy chodí děti ve věku od čtyř do sedmi let. V tomto kolektivu jsou děti individuálně odlišné, pedagogům zde pomáhá asistentka pedagoga.
V zelené třídě jsou děti předškolní od pěti do sedmi let. Děti se zde se
svými pedagogy věnují hlavně přípravě na budoucí výuku v základní
škole.
Ve všech třídách využíváme metodu NTC, jsme mateřskou školou,
která se věnuje nadaným dětem a spolupracujeme s Mensou ČR.
Vzděláváme se hrou, používáme formy prožitkové ho učení, začleňuje environmentální a polytechnickou výchovu. Jezdíme na exkurze
a účastníme se výukových programů (ekologické farmy, botanická
zahrada, město Ostrov…).
Ani kultura nám není cizí. Navštěvuje divadelní představení, koncerty.
S dětmi pořádáme vystoupení pro seniory i pro veřejnost.
Dochází k nám také lektor pro výuku prevence sebeobrany. K sportovnímu vyžití slouží okolní příroda a hlavně zahrada mateřské školy.
Pravidelně se setkáváme s rodiči. Na akcích jako je zahradní slavnost,
drakiáda, vánoční a velikonoční dílny, besídky.
Brzy bude u nás veselo. Blíží se masopustní karneval. Ze sportovních
akcí nesmíme opomenout zimní netradiční olympiádu.

Školství

HERNÍ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
Zázraky se dějí!!!
Do naší knihovny se jen tak tak vešlo více jak 80 lidí, kteří si přišli v pátek zahrát oblíbenou hru DOBBLE. Neuvěřitelný počet 42 soutěžících
dětských hráčů se vystřídal s 21 hrajícími dospěláky a utkali se o zajímavé ceny pro vítěze. Zbylí přihlížející se stali rozhodčími u jednotlivých skupin a dbali na dodržování pravidel hry. Všem zúčastněným
děkujeme, že přišli a pokud nám zachovají hráči svou přízeň, potkáme se příště na tanečním sále, kam se vás vejde ještě více!!!
Na měsíc únor natrénujte hru UNO a sejdeme se 7.2. v 16:00 hodin
opět v knihovně nebo na tanečním sále ;-)
knihovna
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18. Reprezentační ples města Horního Slavkova

Ples zahájila taneční skupina One crew, mj. mistři ČR ve street dance v roce 2019

Živé sochy v karnevalových kostýmech
vítaly přicházející hosty

Cenu města za rok 2019 získal pan Jan Patočka

Cena města Horní Slavkov
je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v samotném městě, za počiny přesahující město nebo za činy šířící dobré jméno města.
Uznání v podobě ojedinělého sklářského výrobku vyrobeného na zakázku odráží přínos k
rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel zejména v činnosti kulturní
a umělecké, podnikatelské, literární, sociální nebo sportovní. Cena města může být rovněž odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech.
Zastupitelstvo města na podkladě každoroční občanské ankety schválilo v prosinci loňského roku udělení Ceny města pana Janu Patočkovi. Pan Jan Patočka je občanem Horního Slavkova od roku 1963. Můžeme o něm říci, že je patriotem, který podstatnou část
svého volného času věnoval nejen zájmu o historii kostela sv. Jiří, ale i o něj samotný. Byl
dlouholetým správcem kostelních hodin. Každý den vystoupal desítky schodů v kostelní
věži, aby tyto hodiny natáhnul a zajistil jim tak další chod. Této činnosti se musel vzdát až
pod tíhou svého věku. Pana Jana Patočku mnozí z nás mohli vidět také jako průvodce v
kostele sv. Jiří při významných kulturních akcích města. Jeho průvodcovská činnost byla
zachycena i v regionálním televizním zpravodajství v roce 2014.
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Hudebním hostem byla zpěvačka Genny
Ciatty

Ukázka baletu „Pas de deux - Benátský
ples“

Někteří hosté dorazili v krásných karnevalových kostýmech

Kapela Timbre music hrála k tanci i poslechu

Tančilo se až do rána

Hodinu po půlnoci začalo losování hlavních cen tomboly

Sponzoři
DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o.  Radek Ježek  Technické služby Horní Slavkov s.r.o.  Tamala system a.s.  KAISRLÍK spol. s r.o.
TJP s.r.o.  Šlégr, s.r.o.  CENTRA STAV s.r.o.  Jaroslav Blažej - výroba strojů a zařízení, s.r.o.  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Autoservis Bohumil Škopek  Autodíly Pavel Radics  TORF ZIEGLER spol. s r.o.  Půtova palírna  SLAVKOV-ŠROT s.r.o.
Jiří Kosmák - řeznictví  Nebe v hubě  Rauschert, k.s.  Restaurace Pohoda  Restaurant REBEL  HL Bohemia s.r.o.
Generali Česká pojišťovna  Q-EL Pro s.r.o.  TIMA spol. s r.o.  KMK GRANIT, a.s.  Květinářství a zahradnictví Eva Šollová
Salon Marge – Marie Kubíková  Nábytek Razím  KV ALARM - František Sobotka  Ing. Petr Čavojský-Mensa ČR  Město Horní Slavkov

Ples města
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MKS PRO DĚTI
8. 2. 2020

LVÍ KRÁL
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.

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE
19. 2. 2020

AGENTŮRA SNŮ – NA OSTRO
19:00 Divadelní sál
Manželé Rollie a Dafné se shodou okolností
dostanou do tíživé životní situace. Za každou cenu potřebují peníze, stejně jako jejich
rodinný přítel – kameraman Alex. Jak se ale
od pomyslného dna odrazit? Při náhodném
setkání s neúspěšnou leč krásnou herečkou
se zrodí nápad: natočit film pro dospělé…
Režie: Robert Bellan
Hrají: L. Noha/ R. Štolpa, K. Kornová, J.
Sypal, E. Hráská, P. Vojnar
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji/ 230,- Kč na
místě
Vstupenky zakupujte od 12. 2. 2020
v knihovně MKS.

KNIHOVNA
7. 2. 2020

HERNÍ ODPOLEDNE – UNO
16:00 Taneční sál
Herní odpoledne pro děti i dospělé ve hře
UNO.

22. 2. 2020

KONCERT – JOŽIN BAND
19:00 Kavárna
Přijďte posedět a zazpívat si s kapelou,
která si říká Jožin Band a jejím cílem je šířit
dílo slavného českého skladatele, textaře,
zpěváka, hráče na banjo, moderátora, baviče, malíře, spisovatele, vynálezce a autora
deskových her, pana Ivana Mládka.
Vstupné: 80,- Kč
Předprodej: kavárna MKS od 07. 02. 2020

10. 2. 2020

12. 2. 2020

DIVADLO KAPSA ANDĚLSKÁ HORA
– MASOPUSTNÍ POHÁDKA
10:00 Divadelní sál
Po mrazivém lednu je tu nejveselejší, ale
také nejkrásnější měsíc v roce – Únor. To
znamená, že sněženky nedočkavě vystrkují
hlavičky a dokonce nedočkavý skřivánek Vánek musí zpívat …. Veselá hudební pohádka
pro malé i velké diváky.
Vstupné: 40,- Kč

BATOLATA V KNIHOVNĚ
10:00 Knihovna
Hrátky s batolátky na téma „Polámal se
mraveneček“.

14. 2. 2020

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ
16:00 Knihovna
Posezení nad knihami s dospělými čtenáři.

23. 2. 2020

6. – 7. 3. 2020

DIVADELNÍ SOUBOR ROLNIČKA
– STRAŠPYTLOVÉ
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

ČTEME 24 HODIN
18:00 – 18:00 Knihovna
Malí i velcí přijďte s námi pročíst celý den
a celou noc. Na noc nutná registrace.
Více informací v knihovně.

KINO
21. 2. 2020

PŘES PRSTY
Film Česko, 2019, 101 min Komedie /
Sportovní
Scénář a režie: Petr Kolečko
Hrají: P. Hřebíčková, J. Langmajer, D. Nesvačilová, V. Dyk, J. Prachař, Z. Hadrbolcová
19:00 Kinosál
Vstupné 40,- / 55,- / 140,- Kč
Prodej vstupenek bude ukončen 15 min.
před zahájením filmu. Zakupujte vstupenky
v předprodeji od 17. 2. 2020.
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29. 2. 2020

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
15:00 – 18:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Zábavné odpoledne plné tance, soutěží
a vystoupení DDM.
Vstupné: 20,- děti bez masek a dospělí

4. 3. 2020

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
16:00 obřadní síň

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
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.
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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

