Město Horní Slavkov

Město má novou
tvářke/ Každoroční
slavnosti
města
již natříd
spadnuti
Informace
koronaviru | Obnova
fary | Zápisy
do prvních

9 04
2018
2020

Slavkovský
zpravodaj

Měsíčník města Horní Slavkov
Slavkovský zpravodaj
04/ 2020

3-4

–– COVID-19

5

–– Provoz institucí

6

–– U nás ve městě

9

–– Školství

10

–– Ležnický masopust

13

–– Důležité kontakty

Vydalo Město Horní Slavkov
Vyšlo 1. dubna 2020, ročník X, číslo 4
Náklad 2 700 ks, zdarma
Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
Odpovědný redaktor: Jana Wiedová
e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Redakční rada: Alexandr Terek, Mgr. Bc. Martin Stark,
Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Soňa Kvasničková, Mgr. Eva Heppnerová
Za správnost článku včetně gramatiky zodpovídá autor.
Grafika a tisk: MEDIA a.s., t: 739 544 446, e: kalabova@mediaas.cz
Uzávěrka příštího čísla: 15. 4. 2020, uzávěrka inzerce 17. 4. 2020
Registrováno referátem kultury OÚ v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589
Není-li uvedeno jinak jsou použité fotografie dílem autora článku nebo
města Horní Slavkov.

www.hornislavkov.cz

Slovo starosty

Zdravím vás!
Ještě na začátku měsíce března jsem chtěl v tomto mém sloupku psát o tom, kolik finančních prostředků jsme v loňském roce
ušetřili, jaký máme rozpočet pro tento rok, co vše v letošním roce
pro vás budeme realizovat a co připravujeme, aby se vám v našem městě žilo zase trochu lépe…. Vše je jinak!
V několika minulých letech jsme mohli mnohokrát slyšet o nákazách SARS, MERS v Číně, které se však nikdy významně nerozšířily na další kontinenty. Možná proto, jsme informace o další
nákaze koronavirem COVID - 19 vnímali podprahově jako jednu
z dalších nákaz, která zase časem odezní.
V závěru února, po zhlédnutí zpráv o šíření této nákazy v Itálii,
jsem si uvědomil, že tentokrát to může být jiné. Začali jsme sledovat, kam vycestovávají naši ředitelé organizací a zaměstnanci
úřadu.
Psal se 3. březen, rozhodl jsem a stejně tak i tajemník, že vracející se zaměstnanci z Itálie nebudou již vpuštěni na svá pracoviště
po dobu doporučované karantény v délce 14 dní. Nakolik se toto
rozhodnutí ukázalo být správné, není dnes již potřeba uvádět.
Uplynulo pouhých 8 dní a začaly se dít věci z našeho života nevídané - začaly se zavírat školy, úřady, obchody, zakázal se volný
pohyb osob… Situace se během několika dní skokově změnila.
To, co ještě na začátku března vypadalo jen jako vzdálený problém, máme dnes v naší zemi jako každodennost. Náš normální
život se změnil.
Mnoho z vás se na mě obrátilo s požadavkem na uzavření mateřských škol. Dokud je ze strany rodičů o jejich služby zájem
nebo tak neučiní vláda svým nařízením, neuzavřeme je! Školky
v této situaci pomáhají zajišťovat péči o děti rodičů, kteří musí
vykonávat svá zaměstnání. Naše radnice je Vám také stále k dispozici v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.30 hod., můžete nám
také kdykoliv telefonovat nebo psát. Stále jsme tu s vámi a pro
vás. Školy zajišťují výuku dětí vzdáleně. Prosím rodiče a žáky, aby
sledovali webové stránky školy, případně se informovali u ředitele své školy telefonicky.
Každá mimořádná situace klade na někoho více na někoho
méně nároků. V dané chvíli jsou nejvyšší nároky a rizika soustředěna zejména na lékaře a všechny ty, kteří pracují ve zdravotnictví. Jsou to také zaměstnanci pošty, bezpečnostních sborů, pečovatelské služby, obchodů, řidiči ve veřejné dopravě, kteří riskují
každý den. Jim patří naše poděkování.
Děkuji také našim skautům, místním firmám a mnohým jednotlivcům, kteří se zapojili do výroby textilních roušek. Tolik solidarity, ochoty a dobrovolnosti mě mile překvapilo.
Raději bych vás oslovil příjemnějšími zprávami, bohužel situace je vážná. Vím, že se obáváte o své zdraví i zdraví svých nejbližších, ale společně to zvládneme. Prosím, dodržujte nařízená
opatření, chraňte své okolí nošením roušek, vyvarujte se setkávání osob. Když chráníte sebe, chráníte i ostatní!
Přeji vám hodně sil, optimistickou mysl a držte se.
Váš starosta Alexandr Terek

TELEFONNÍ LINKY PŘI PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID-19:
Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá informační
centrum IZS. Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu, informační
centrum je dostupné nepřetržitě.

Kontakt na informační centrum Karlovarského kraje:

950 380 180
950 370 180

U nás ve městě
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INFORMACE KE KORONAVIRU
Jste senioři, máte chronické onemocnění či oslabenou imunitu?
Pak můžete patřit ke zvláště ohrožené skupině obyvatel, kteří se mohou nakazit
rychle
rychle se
se šířícím
šířícím koronavirem.
koronavirem.

VAŠE
VAŠE ZDRAVÍ
ZDRAVÍ JE
JE TO
TO NEJCENNĚJŠÍ,
NEJCENNĚJŠÍ, CO
CO MÁTE.
MÁTE.

JAK
JAK SE
SE PROTI
PROTI NÁKAZE
NÁKAZE KORONAVIREM
KORONAVIREM PREVENTIVĚ
PREVENTIVĚ CHRÁNIT:
CHRÁNIT:
• OMEZTE POHYB VENKU.
• OMEZTE POHYB VENKU.
Potraviny, léky a věci pro osobní potřebu vám mohou zajistit vaši blízcí nebo
Potraviny, léky a věci pro osobní potřebu vám mohou zajistit vaši blízcí nebo
sousedé. Neváhejte se na ně obrátit.
sousedé. Neváhejte se na ně obrátit.
• NEZDRŽUJETE SE V MÍSTECH S VYŠŠÍ KONCENTRACÍ OSOB.
•Vyhněte
NEZDRŽUJETE
SE Vnávštěvám
MÍSTECH Svelkých
VYŠŠÍ obchodních
KONCENTRACÍ
OSOB.
se například
domů
či jízdě v hromadVyhněte
se
například
návštěvám
velkých
obchodních
domů
či jízdě
v hromadných dopravních prostředcích. Případně omezte délku pobytu
v těchto
prosných
prostředcích.
pobytu vosob
těchto
prostorechdopravních
na co nejkratší
dobu a Případně
dodržujteomezte
odstupdélku
od ostatních
alespoň
torech
2 metry.na co nejkratší dobu a dodržujte odstup od ostatních osob alespoň
2 metry.
• Pokud možno ODLOŽTE OSOBNÍ NÁVŠTĚVY V ORDINACI U LÉKAŘE.
• Pokud možno
ODLOŽTE
OSOBNÍ
NÁVŠTĚVY
V ORDINACI
U LÉKAŘE.
Kontaktujte
svého
lékaře pouze
telefonicky
a domluvte
se s ním
na dalším posKontaktujte
svého
lékaře
pouze
telefonicky
a
domluvte
se
s
ním
na dalším
postupu. Léky vám mohou zajistit vaši blízcí nebo si recepty od lékaře
můžete
tupu.
vám
mohou
zajistit
vašitelefonů.
blízcí nebo si recepty od lékaře můžete
nechatLéky
zasílat
formou
SMS
do svých
nechat
zasílat
SMS
do svých telefonů.
• VYHNĚTE
SEformou
ÚZKÉMU
KONTAKTU
S OSOBAMI, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ,
NEBO
SE VRÁTILY
ZES ZAHRANIČÍ
(PLATÍMAJÍ
TO IPŘÍZNAKY
PRO VLASTNÍ
• VYHNĚTE SE
ÚZKÉMU
KONTAKTU
OSOBAMI, KTERÉ
NARODINU)
CHLAZENÍ, NEBO SE VRÁTILY ZE ZAHRANIČÍ (PLATÍ TO I PRO VLASTNÍ
RODINU)
• VE ZVÝŠENÉ MÍŘE DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ ZÁSADY.
Často
a důkladně
si myjte
ruce pomocí
desinfekčních
přípravků
na alkoholové
• VE ZVÝŠENÉ
MÍŘE
DODRŽUJTE
ZÁKLADNÍ
HYGIENICKÉ
ZÁSADY.
bázi
nebo
mýdlem
a
teplou
vodou
alespoň
po
dobu
30
sekund.
Nesahejte
si na
Často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové
obličej.
bázi nebo mýdlem a teplou vodou alespoň po dobu 30 sekund. Nesahejte si na
•obličej.
DODRŽUJTE PRAVIDLA RESPIRAČNÍ HYGIENY.
Při
kašli a kýchání
si zakrývejte
ústa papírovým
kapesníkem, který po použití
• DODRŽUJTE
PRAVIDLA
RESPIRAČNÍ
HYGIENY.
ihned
vyhoďte
do koše.
Nemáte-liústa
kapesník,
použijte
rukáv předloktí.
Při kašli
a kýchání
si zakrývejte
papírovým
kapesníkem,
který po použití

ihned vyhoďte do koše. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv předloktí.
POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI, VOLEJTE NA:
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• Informační
centrum
Karlovarského
kraje, které
je v provozu
POKUD
MÁTE
JAKÉKOLIV
POCHYBNOSTI,
VOLEJTE
NA: nepřetržitě na telefonních
číslech 950 380 180 a 950 370 180.
• Informační centrum Karlovarského kraje, které je v provozu nepřetržitě na telefonních
číslech
380 180
a 950 370
180.
Veškeré950
aktuální
informace
o koronaviru
najdete na internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/
Veškeré aktuální informace o koronaviru najdete na internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT

RŮZNÉ TYPY ÚVAZŮ ROUŠKY

PODOMÁCKU ŠITOU BAVLNĚNOU ROUŠKU
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Než si roušku poprvé nasadíte,
vložte ji do hrnce s horkou vodou a nechte projít varem. Po vychladnutí
roušku vyndejte. Usušte a před samotným nasazením na obličej si důkladně
umyjte ruce.

PŘI SUNDÁVÁNÍ
Roušku vždy sundávejte odzadu
a držte ji pouze za šňůrky nebo
gumičky. Vždy se snažte vyhýbat její
přední bavlněné části.

BĚHEM NOSENÍ
Během nošení se roušky snažte
nedotýkat. Pokud se tak stane,
umyjte si důkladně ruce - použijte mýdlo,
antibakteriální gel nebo alkohol.

PO POUŽITÍ
Po použití roušku opět vložte do
hrnce s horkou vodou a nechte
projít varem. Po vychladnutí ji usušte tuto roušku můžete znovu použít.

1
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PROVOZ INSTITUCÍ VE MĚSTĚ

v době nařízených opatření pro zamezení šíření nákazy COVID - 19
OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Do odvolání je v provozu pouze recepce městského úřadu
v pondělí a středu od 14:00 hod. do 17:30 hod. Pro minimalizaci osobního kontaktu bude probíhat odbavení jen přes okénko
recepce. Kumulace lidí v prostoru recepce je omezena pouze do
počtu dvou osob (počítáno bez úředníků).
Plnění pracovních povinností mimo budovu po individuálním
zvážení v záležitostech, které nesnesou odkladu je možné za
předpokladu dodržení zvýšených hygienických opatření.
PLATBY NÁJEMNÉHO, POKUT A MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Všechny platby např. za nájemné, odpady, psy provádějte pouze
bezhotovostně. Pokud nevlastníte bankovní účet, platbu provedete po odpadnutí omezení provozu radnice (v takovém případě
nebude vyměřováno penále ani jiná sankce) nebo si vyžádejte
informace k platbě na tel. 352 350 678 nebo 720 052 856.
PROVOZ JÍDELNY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍ ULICI
NEPŘERUŠEN
Jídelna zajišťuje pro všechny občany, a to i dětí obou základních
škol, možnost zajištění oběda, včetně jeho rozvozu do místa
bydliště. Jídlo nebude vydáváno osobně u okénka, ale výhradně
do jídlonosičů a rozváženo do místa bydliště. Objednávku učiňte
telefonicky na tel:: 602 540 900 nebo 352 688 421. Cena jídla
u osob starších 75 let činí 56,- Kč u osob mladších je 63,- Kč.
SBĚRNÝ DVŮR JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN
ÚŘAD PRÁCE JE UZAVŘEN
Formuláře je možno vyzvednou ze stojanů před vstupem do radnice. Pro komunikace použijte pro evidenci podpory a zprostředkování zaměstnání tel. 950 161 216, 950 161 219, pro hmotnou
nouzi tel. 950 161 220, 950 161 221, pro státní sociální podporu
tel. 950 161 231.
OMEZENÍ PROVOZU ORGANIZACÍ MĚSTA
DDM, ZUŠ a MKS a Základní školy jsou do odvolání uzavřeny.

U nás ve městě

Mateřské školy jsou otevřeně pro děti rodičů docházejících do
zaměstnání. Děti rodičů, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu doma
(nezaměstnaní, mateřská dovolená, ošetřování osoby blízké
apod.) nebudou vpuštěny. Nadále platí předchozí opatření, každému dítěti bude před vstupem změřena teplota, dítě s teplotou
37.5°C a vyšší nebude vpuštěno.
VEŘEJNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Počet spojů není snížen, platí obecná povinnost nosit roušku,
nastupování druhými popř. dalšími zadními dveřmi. Neplatí se
za cestu. Od 26.3. jezdí autobusy podle letního/prázdninového
jízdního řádu.
ČESKÁ POŠTA
Provoz bez omezení v době
PO - PÁ 08.00 - 12.00,. 13. - 16.00 hod.,
SO
zavřeno
ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB OBČANŮM
BEZ ROZDÍLU VĚKU:
Občané, kteří jsou v karanténě či v izolaci a nejsou schopni si zajistit základní potraviny či hygienické potřeby, mohou kontaktovat
níže uvedené linky informačního centra IZS, které jsou v provozu
nepřetržitě. Vaše požadavky předají operátoři obratem vedení
vašich měst a obcí.

950 380 180

950 370 180

Pokud občan města nemá blízkou osobu nebo jinou možnost, jak
v případě potřeby obstarat nákup nebo Léky, kontaktujte starostu
nebo vedoucí odboru správních a vnitřních věcí paní De Stefanisovou na níže uvedených číslech:

724 796 727

602 284 680

Zde uvedené informace jsou aktuální k datu 27.3.2020.
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Obnova fary kostela sv. Jiří
Potřebná povolení a dokumentace pro provádění prací na statickém zajištění, by měla
být připravena v první polovině letošního roku,
první etapu prací plánujeme na druhou polovinu roku, také s ohledem na získání možných
dotačních prostředků z rezervního programu
ministerstva kultury ČR popř. Karlovarského
kraje. Město získalo faru v roce 2018.

* zdroj: ZIP o. p. s. - Západočeský institut pro
ochranu a dokumentaci památek
Tomanova 3, 301 00 Plzeň, 2019
Farní kostel sv. Jiří je poprvé zmíněn k roku
1357, kdy k němu Borek a Slavek z Riesenburgu jako společní majitelé panství s městem
a patroni prezentovali nového faráře. Pro toho
již muselo nepochybně existovat i přiměřené obydlí, ležící vzhledem k poloze kostela
a celkové dispozici města nejspíš na dnešním místě. V nejstarších inventářích a soupisech příjmů kostela a fary z let 1531 a 1536
je doloženo především hospodářská činnost
v přilehlém farním dvoře se stodolami, sýpkami, chlévy a čeledníkem. Tehdy jako dnes
farní dvůr navazoval na farní budovu. Jedná
se tedy o jednu z nejstarších a bohužel i velmi
poškozených budov ve městě.* Město získalo
faru opět zpět v roce 2018.
V loňském roce byly z dotačních prostředků
Karlovarského kraje provedeny potřebné průzkumy objektu, skutečné zaměření a projektová dokumentace na statické zajištění. V okolí
byly vykáceny náletové dřeviny, proběhlo celkové vyklizení dostupných částí budovy, střešní plášť byl provizorně zabezpečen plachtami.
V rámci projektových příprav obnovy objektu
v minulém roce bylo provedeno měření budovy za účelem získání 3D bodového mračna exteriéru a interiéru budovy, které sloužilo
jako podklad pro vypracování aktualizace zaměření skutečného stavu objektu.
V letošním roce bude probíhat zajišťování potřebných povolení k projektové dokumentaci
na zmiňované statické zajištění děkanství
a dopracování projektové dokumentace pro
provádění stavby. Bez těchto povolení není
možné provádět stavební ani jiné udržovací
práce a to zejména s ohledem na památkovou ochranu této nemovitosti.
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zdroj: Kronika Ladislava Součka

Gratulace

Město Horní Slavkov
Městský úřad
OZNÁMENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Horní Slavkov vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo
referenta/ky odboru správy bytových a nebytových prostor na dobu neurčitou s místem
výkonu práce v Horním Slavkově.
Charakteristika pozice: Odbor správy bytových a nebytových prostor - referent správy
bytových a nebytových prostor
Příprava podkladů pro pronájmy a prodeje bytových jednotek a objektů pro bydlení včetně
podkladů pro jednání orgánů města, komisí a výborů. Komplexní zajišťování správy majetku
obce v oblasti bytových a nebytových prostor, jeho nabývání, pronájem, zastavování, prodeje
a jiných forem dispozic. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za užívání bytů
a nebytových prostor a ostatních služeb při jejich užívání. Zajišťování oprav, údržby a revizí
majetku včetně kontroly účetních dokladů. Energetický management budov. Navrhování
obchodního využití majetku obce včetně ekonomických analýz. Příprava zadávání a kontrola
veřejných zakázek malého rozsahu.
Bližší informace o druhu práce podá : Martin Stark, tel. 602 287 441
martin.stark@hornislavkov.cz
Platové podmínky:
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Platové zařazení: 10. platová třída - minimální nástupní plat bez praxe je 21.260,- Kč.

V měsíci březnu oslavila jubilejní 90. narozeniny paní Jarmila Lexová. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZU
Rada Města Horní Slavkov v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace, zřízené Městem Horní Slavkov,

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 620/1, příspěvková organizace,
IČO: 75005492

Požadavky:
- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školského
zařízení
organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysokoškolský
diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu), případně
doklady o dalším vzdělání
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
strukturovaný profesní životopis
- písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. čtyř
normostran
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2
měsíců)
Termín podání přihlášek: 30.04.2020 včetně (nejedná se o datum podání k poštovní
přepravě; přihláška doručená po termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání)
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.08.2020
Přihlášku s uvedenými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Horní Slavkov, odbor správní a vnitřních věcí, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní
Slavkov. Obálku označte slovy „KONKURZ MŠ Horní Slavkov, Dlouhá 620/1“

VYVĚŠENO DNE: 12.02.2020
SEJMUTO DNE: 30.04.2020

U nás ve městě

Modelový příklad tvorby platového ohodnocení při nástupu do zaměstnání:
Uchazeč se středoškolským vzděláním s maturitou se započitatelnou praxí v délce do 6 let:
10. platová třída se započtením započitatelné praxe - 23.610,- Kč při nástupu. Po zkušební
době a v případě dosahování velmi dobrých pracovních výsledků startovní osobní příplatek ve
výši od 3.500,- Kč. Plat ve 4. měsíci zaměstnání tak může činit již 27.110,- Kč. Další
zvyšování osobního příplatku se provádí následně dle hodnocení kvality a množství odváděné
práce zaměstnance a lze poskytnou příplatek ještě o několik tisíc korun vyšší.
V případě dosahování velmi dobrých pracovních výsledků u předchozího zaměstnavatele a za
předpokladu výkonu obdobné pracovní pozice zejména ve veřejné správě může být osobní
příplatek poskytován již při nástupu ve startovní výši od 3.000,- Kč. Zvyšování osobního
příplatku se pak provádí dle dalšího hodnocení kvality a množství práce zaměstnance a lze
poskytnou příplatek výrazně vyšší.
Bližší informace o platových podmínkách podá: Martin Stark, tel. 602 287 441
martin.stark@hornislavkov.cz
Termín
nástupu možný od: 4.5.2020 nebo dle domluvy
Požadavky:
 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou - stavební obor výhodou
Další
předpoklady
 řidičský
průkaz „B“
Předpoklady
proavznik
pracovního
poměru:
 organizační
komunikační
schopnosti,
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR,
 samostatnost, spolehlivost, flexibilita, rozhodnost, výkonnost, zodpovědnost,
- věk minimálně 18 let,
komunikativnost, schopnost analytického myšlení
- způsobilost
k právním
úkonům
a bezúhonnost,
Termín
nástupu
možný
od: na
4.5.2020
nebo dle domluvy
 uživatelská
znalost
práce
PC.
- ovládání jednacího jazyka.

Termín
nástupu možný od: 4.5.2020 nebo dle domluvy
Další
předpoklady
Náležitosti písemné
přihlášky
Předpoklady
pro vznik
pracovního poměru:
jméno,
příjmení,
datum
narození,
státní
příslušnost,
místo
trvalého
pobytu, datum a podpis
-Další
státnípředpoklady
občanství ČR
nebo
cizí státní
občanství
s trvalým
pobytem
v ČR,
uchazeče.
Uveďte
rovněž
telefonní poměru:
nebo e-mailové spojení.
pro 18
vznik
-Předpoklady
věk minimálně
let, pracovního
státní občanství
ČR nebo
cizí státní
občanství s trvalým pobytem v ČR,
- způsobilost
k právním
úkonům
a bezúhonnost,
přihlášce
je nutné
připojit doklady
věk
minimálně
18 let,
-Kovládání
jednacího
jazyka.
strukturovaný
životopis,
-- způsobilost
k právním
úkonům a bezúhonnost,
-- výpis
z evidence
rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce - získání viz poznámka*),
ovládání
jednacího
jazyka.
Náležitosti
písemné
přihlášky
*)
- ověřená
kopie dokladu
nejvyšším
dosaženém
vzdělání
- ověření
poznámka
. a podpis
jméno,
příjmení,
datum onarození,
státní
příslušnost,
místo
trvaléhovizpobytu,
datum
NáležitostiUveďte
písemné
přihlášky
uchazeče.
rovněž
telefonní nebo e-mailové spojení.
Písemné
přihlášky
s příslušnými
vždy předejte
zašlete vpobytu,
uzavřené
obálce
jméno, příjmení,
datum
narození, doklady
státní příslušnost,
místočitrvalého
datum
a podpis
označené
názvem
„výběrového
řízení
do spojení.
20.4 2020 na adresu:
uchazeče.
Uveďte
rovněž
telefonní
neboOSBN“
e-mailové
K
přihlášce
je nutné
připojit
doklady
Městský úřad Horní Slavkov
- strukturovaný životopis,
oddělení
kancelář
starosty
a tajemníka
přihlášce
je nutné
připojit
doklady
-Kvýpis
z evidence
rejstříku
trestů
ne starší
než 3 měsíce
- získání viz poznámka*),
Dlouhá
634 dosaženém vzdělání - ověření viz poznámka*).
strukturovaný
- ověřená
kopie životopis,
dokladu
o nejvyšším
357
31
Horní
Slavkov
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - získání viz poznámka*),
předejte
nadokladu
recepci
úřadu
Horní
-nebo
ověřená
kopie
oMěstského
nejvyšším
dosaženém
vzdělání
- či
ověření
poznámka*)
.
Písemné
přihlášky
s příslušnými
doklady
vždySlavkov
předejte(přízemí).
zašleteviz
v uzavřené
obálce
označené názvem „výběrového řízení OSBN“ do 20.4 2020 na adresu:
Vyhlašovatel
si vyhrazuje
právo
výběrové
řízení
kdykoliv
v jeho průběhu.
Písemné přihlášky
s příslušnými
doklady
vždy
předejte
či zašlete
v uzavřené
obálce
Městský
úřadzrušit
Hornítoto
Slavkov
označené názvem „výběrového
řízení OSBN“
20.4 2020 na adresu:
oddělení kancelář
starosty do
a tajemníka
Městský634
úřad Horní Slavkov
Dlouhá
oddělení
kancelář
starosty a tajemníka
357
31 Horní
Slavkov
Dne
9.3.2020
Dlouhá
634
nebo předejte na recepci Městského úřadu Horní Slavkov (přízemí).
Mgr. Martin Stark v.r.
357 31 Horní Slavkov
tajemník
MěÚ Horní
nebo předejte na
recepci Městského
úřadutoto
Horní
Slavkovřízení
(přízemí).
Vyhlašovatel
si vyhrazuje
právo zrušit
výběrové
kdykoliv
v jehoSlavkov
průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Dne 9.3.2020
Dne 9.3.2020
------------------------------------*)

Poznámka:

Mgr. Martin Stark v.r.
tajemník MěÚ Horní Slavkov
Mgr. Martin Stark v.r.
tajemník MěÚ Horní Slavkov

Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat na Městském úřadě Horní Slavkov v recepci
nebo ve 2. patře v kanceláři č. 305 a 306, v sobotu a v neděli v Městském muzeu v Pluhově ulici.
Doklady požadované k výběrovému řízení, je možno ověřit v recepci Městského úřadu Horní
Slavkov nebo v kanceláři č. 305, 306 ve 2. patře s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona č. 21/2006
------------------------------------Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
*)
Poznámka:
některých
zákonů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).

-------------------------------------

*)
Výpis
z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat na Městském úřadě Horní Slavkov v recepci
Poznámka:
Přihláška
ke vstažení
na č.
webových
nebo
ve 2. je
patře
kanceláři
305 a 306,stránkách
v sobotu awww.hornislavkov.cz
v neděli v Městském muzeu v Pluhově ulici.
Doklady
požadované
k výběrovému
je získat
možnonaověřit
v recepci
úřadu
Horní
Výpis z evidence
rejstříku
trestů lze nařízení,
počkání
Městském
úřadě Městského
Horní Slavkov
v recepci
Slavkov
ve 2.
patře savýjimkou
uvedených
v §v 9Pluhově
zákona ulici.
č. 21/2006
nebo ve 2.nebo
patřev vkanceláři
kancelářič.č.305,
305306
a 306,
v sobotu
v neděli vlistin
Městském
muzeu
Sb.,
o ověřování
shodyk opisu
nebo kopie
a oověřit
ověřování
pravosti
podpisuúřadu
a o změně
Doklady
požadované
výběrovému
řízení,s listinou
je možno
v recepci
Městského
Horní
některých
zákonů
(např. listin
opatřených
plastickým
textem nebo
plastického
razítka).
Slavkov nebo
v kanceláři
č. 305,
306 ve 2.
patře s výjimkou
listinotiskem
uvedených
v § 9 zákona
č. 21/2006
Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
některých zákonů (např. listin opatřených plastickým textem nebo otiskem plastického razítka).
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Silnice na Třídomí
Velmi často se na mě obrací občané, ale i rekreanti s požadavkem
na opravu silnice na Třídomí. Tato silnice je rekreačně poměrně frekventovanou komunikací. Jsem si vědom, že její stav není ideální.
V předchozích letech sice byly vyspravovány ty nejhorší úseky, ale
část úseku by si zasloužila generální opravu.
Přednostně se město věnovalo péči a vybudováním komunikací ve
městě, které výrazně více slouží každodenní potřebě obyvatel města
např. ulice Luční a Dolní Příkopy. Větší pozornost si také zaslouží
úsek silnice v Tovární ulici. V osadě Třídomí není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Komplexní opravě třídomské komunikace
bráni skutečnost, že celý úsek trasy mezi koupalištěm Puleček a Třídomím není v majetku města. Zahájili jsme geometrické zaměření
(jsou to ty kolíky, které můžete vidět u silnice) celé komunikace a následně se budeme tuto část silnice získat do majetku.
Rozpočet města bude po aktuální pandemii podroben revizi a již
dnes mohu s jistotou sdělit, že celkovou opravu v letošním roce zcela jistě neprovedeme. Budeme rádi, když nám zbyde na opravu těch
největších výtluků.

Vlaková stanice Horní Slavkov
-Kounice bude opět v provozu

Slavkovský

9

Od 25.04.2020 bude opět v provozu vlaková doprava ze stanice Horní Slavkov – Kounice.
2013
V letošním roce jsou vlaky opět navázány na trať č. 149
ve směru
Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně, a budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky až do 30.08.2020 Jízdní
řád naleznete na recepci MěÚ, webových stránkách města nebo na
webových stránkách Českých drah, odkaz: www.cd.cz  Jízdní řád
 Traťové jízdní řády  149 - Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské
Lázně, Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice (a zpět).

zpravodaj

Starosta

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)
Vědecké přísloví:
Občan záměrně poskytující klamné informace, současně neoprávněně převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.
Jak správně česky přísloví zní?
2.úloha (3 body)
1.Kolik vlasů má Rákosníček?
2.Kosí bratři. Jakou barvu má čepice Josefa?
3.Krteček. Jakou barvu měla jeho raketa?
4.Který Mimoň má vždy při sobě medvídka Tima?
5.Šíleně smutná princezna. Jak se v pohádce jmenovala princezna (hrála ji Helena Vondráčková) a jak se jmenoval princ
(hrál ho Václav Neckář)?
3.úloha (5 bodů)
Kolik čtverců vidíte?

Soutěž pro vás připravil:
Petr Čavojský
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JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

SLAVKOV-KOUNICE
Po HORNÍ
16 letech
od 25. 4.
2020 do 30. 8. 2020
jsme
sePlatízase
mohli
(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
svézt vlakem
poSlavkov-Kounice do Krásný Jez
Z Horní
Odjezd
Vlak
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)
opravené železnici
více na 7
09:02

Os 27171

11:00

Os 27173

15:05
17:10
18:01

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (09:17-09:22)
> Karlovy Vary dolní nádraží (09:44)

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (11:15-11:35)
> Karlovy Vary dolní nádraží (11:57)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (15:20-15:26)
Os 27175
> Karlovy Vary dolní nádraží (15:48)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (17:25-17:31)
Os 27177
> Karlovy Vary dolní nádraží (17:53)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (18:16-18:23)
Os 27179/8
> Karlovy Vary dolní nádraží (18:45) – přímý spoj

Příjezd

Vlak

Z Karlovy Vary dolní nádraží
do Horní Slavkov-Kounice

Karlovy Vary (8:06) > Krásný Jez (8:29-8:38)
> Horní Slavkov-Kounice (8:53) – přímý spoj
Karlovy Vary (8:59) > Krásný Jez (9:20-9:27)
9:42 Os 27170
> Horní Slavkov-Kounice (9:42)
Karlovy Vary (10:59) > Krásný Jez (11:20-11:40)
11:55 Os 27172
> Horní Slavkov-Kounice (11:55)
Karlovy Vary (15:03) > Krásný Jez (15:24-15:30)
15:45 Os 21174
> Horní Slavkov-Kounice (15:45)
Karlovy Vary (17:08) > Krásný Jez (17:29-17:35)
17:50 Os 27176
> Horní Slavkov-Kounice (17:50)
Upozorňujeme cestující, že mimo výše uvedených přímých spojů je
nutné kupovat jízdenku pouze: Kounice - Krásný Jez, Krásný Jez
- Kounice, protože při přestupu není jízdenka uznávána jiným dopravcem.
Jízdenka pro spoj: Krásný Jez - Karlovy Vary, Karlovy Vary - Krásný
Jez se kupuje u dopravce obsluhujícím trať ML-KV.
8:53

Os

27166/7

ZŠ ŠKOLNÍ
SPORT

ZŠ NÁDRAŽNÍ
ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace

INFORMACE
K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY
Zápis se uskuteční distančním způsobem bez přítomnosti dětí,
to znamená, že nebude motivační část zápisu.
Rodiče vyplní přiložený zápisový lístek, který mohou doručit
do školy těmito způsoby:
1. poštou
na adresu ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 683
2. vhozením obálky
s vyplněným lístkem do schránky vedle dveří školy
I když rok 2020 není ještě ani ve své třetině, naše škola už zaznamenala řadu sportovních úspěchů. Nejdříve to byla účast v krajském
kole ve florbalu mladších dívek v KV Aréně a nečekaný zisk bronzové
medaile zásluhou Pavlíny Zábranské, Natálie Soukopové, Nikoly Mandlové, Natálie Bedečové, Barbory Svobodové, Anity Sedláčkové, Petry
Miklešové, Moniky Rakašové , Šárky Blažkové a Karolíny Novotné.
Pak přišlo vítězství družstva dívek v okresním kole ve šplhu, doplněné
druhým a třetím místem Natálie Trambové a Kateřiny Štecové v soutěži jednotlivkyň. Družstvo chlapců ve složení Tomáš Jindra, Matěj
Pařízek, Kryštof Fischer, Michael Štec a Jakub Bračko obsadilo pěkné
4. místo. A že šplh je naše silná disciplína děvčata potvrdila i v kole
krajském. Z Chodova si zlaté medaile přivezly Natálie Trambová, Kateřina Štecová, Denisa Vlčková, Karolína Jirků a Karolína Krpejšová.
Natka byla první i v soutěži jednotlivkyň.
Začátkem března jsme nemohli vynechat soutěž gymnastek na Březové. V okresním kole v nabité konkurenci jsme sice tentokrát nedosáhli na medaile, ale radost ze cvičení na moderním nářadí nám to
nezkazilo.
Mgr. Eva Nováková
ZŠ Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

ORGANIZACE ZÁPISU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Na základě opatření MŠMT proběhne zápis k povinné školní
docházce do naší školy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, jen
na základě doručené Žádosti o přijetí do 1. třídy.
Žádost je třeba doručit do školy v době 1. 4. - 24. 4. 2020,
a to jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - 87pmkpa
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý email!) - zs2hslavkov@volny.cz
3. poštou - Základní škola, Školní 786, 357 31 Horní Slavkov,
obálku označit „Zápis“
4. osobně, do sekretariátu školy - denně 8.00 - 14.30
5. odklad školní docházky, včetně doporučení PPP a dětského
lékaře - osobně, po předchozí domluvě s ředitelkou školy (telefonicky, e-mailem, zprávou ve Škole On-line)

3. elektronicky na emailovou adresu:
zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

V TERMÍNU OD 1. 4 - 30. 4. 2020
Totéž provedou i zákonní zástupci dětí, které měly odklad!
Zákonní zástupci, kteří zvažují odklad školní docházky sdělí toto
škole a dodají VYŘÍZENÉ doklady o povolení odkladu od dětského lékaře i pedagogicko - psychologické poradny!
S dotazy ohledně zápisu se obracejte telefonicky na školu
v pracovních dnech od 9.00 do 12.00
tel.č. 352 688 347

MŠ SPORTOVNÍ PŘIPRAVUJE..
Málokdo ví, jak to vlastně v mateřské škole chodí. Mnohé se změnilo, mnohé jsme my, dospěláci, zapomněli. Jaké hry a hračky mají děti
ve třídě k dispozici ? Jaké didaktické hry pomáhají jejich rozvoji? Jaké
jsou vzdělávací metody v předškolním vzdělávání ?
Na tyto a další otázky vám odpoví naši pedagogičtí pracovníci pokud
navštívíte naší mateřskou školu během dne otevřených dveří.
Budete si moci projít všechny třídy mateřské školy i se svými dětmi.
V každé třídě si můžete pohrát a třídu si prohlédnout. Pedagog z každé
třídy bude pro vás mít připravenou zajímavou činnost.
Uvidíte v jakém prostředí děti pobývají, dozvíte se co vlastně po dobu
svého pobytu v mateřské škole dělají. Můžete si prohlédnout také školní zahradu.
Den otevřených dveří je naplánován na 28.dubna 2020 v době od 14.30
do 16.00 hodin. Vzhledem k současné situaci v naší zemi i ve světě je
možné jeho přesunutí, o kterém budeme včas informovat

Prohlídka školy pro rodiče a děti
bude možná po ukončení opatření proti šíření nákazy.

U nás ve městě
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Ležnický masopust 20. ročník 22. 2. 2020
„Magické datum“
Vraťme se zpět do roku 2000, kdy se zrodil
krásný nápad začít v Ležnici pořádat Masopust. V době kdy jsme začínali, nebyla možnost si informace o masopustu „najít na internetu“. Vše jsme pracně vyhledávali v knihách,
ale stálo to za to.
Tak jak byl nastaven scénář akce v roce 2000,
pokračuje ve stejném duchu i v roce 2020.
Mše svatá v kapli Jana Nepomuckého (s tou
jsme začínali až v roce 2002). Volba krále
masopustu, který vede průvod obcí spolu
s hudebním doprovodem. Průvod se zastaví
u každého stavení a popřeje všeho dobrého,
předá sladký upomínkový předmět s datem
konání masopustu. Vyhodnocení nejlepších
dětských a dospělých masek.
Po úspěchu1. ročníku jsme se začali připravovat na další ročník. Bylo nám vyčítáno, že jsme
neměli nikde propagaci, nikdo o naší akci nevěděl. Když jsme dělali první masopust, myšlenka byla udělat zábavu pro obyvatele Ležnice. Nenapadlo nás nějakou propagaci dělat.
Je tady rok 2001, úkolem č. 1 byla propagace. Výtvarný návrh letáčku s bubeníkem, který
hlásá konec masopustu, je součástí letáčků
dodnes. Autorem je pan Karel Ryngelhán, text
napsala paní Helena Holá, moc děkuji, bývalí
kolegové. Letáček byl v té době pouze černobílá kopie. Barevnou kopii nahradily pastelky,
fixy. Tady patří dík paní Maschauerové, která
pečlivě vybarvovala a pak po městě zajistila
výlep letáčků na prodejnách v Horním Slavkově.

Dnes se dá letáček na sociální sítě, poprosí
o sdílení a propagace je zajištěna. Každá
doba má své kouzlo, a nás moc těšilo, že se
můžeme bavit. V tomto roce byly zpracovány
dvě důležité listiny „Povolení masopustní zábavy a Přání všeho dobrého“ text napsala paní
Helena Holá. Keramickou pečeť udělala paní
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Helena Košťálová. Tyto listiny s námi putují po
vesnici od roku 2001. Po každé akci se pečlivě
uloží a použijí v následujícím roce. Nepostradatelným účastníkem masopustního průvodu
je Bakchus symbol radosti jídla a pití. Tohoto
krasavce nám udělala paní Helena Košťálová.
Už vypadá za ty roky unaveně, ale drží se. Pečlivá příprava přinesla své ovoce titulní stránka
Sokolovsko 26. 2. 2001, nadšení návštěvníci,
super počasí, nemělo to chybu.

Rok 2003 plánovaný termín masopustu 8. 3.
2003 jsme špatně spočítali. Výpočet termínu
konání byl tehdy složitý. Masopust se řídí podle svátků velikonočních, je to svátek pohyblivý, který se řídí podle prvního jarního úplňku.
Dnes termín masopustu se vyhledá v kalendáři Krásná paní. Masopust končí Popeleční
středou a nastává čtyřiceti denní půst před
Velikonocemi. Termín nám vyšel do období
půstu. Masopust se konal, ale bez mše v kapli
Jana Nepomuckého. Dalším zpestřením masopustní zábavy, je sluníčko na mém pozadí,
které zajišťuje hezké počasí při akci. Autorkou
kresby je paní Helena Košťálová. Psali o nás
Sokolovsko 10. 3. 2003, Týdeník Sokolovska
12. 3. 2003.

Rok 2002 každý rok jsme se snažili něco
přidat, něco vylepšit. Dominantou Ležnice je
kaplička Jana Nepomuckého, po domluvě
s panem Mons. Jiřím Majkovem začínají oslavy masopustu mší svatou, následně nám požehná a popřeje veselou zábavu. Psali o nás
Sokolovsko 11. 2. 2002, Právo 11. 2. 2002

se začalo stříhat, vázat nastříhané hadérka
a masopustní výzdoba Ležnice byla na světě.
Tolik k vysvětlení, není to Tibet, ale Ležnice.
Každoročně o nás psali v Týdeníku Sokolovska a v Právu.
Velké poděkování patří všem obyvatelům
Ležnice, kteří každoročně připravují občerstvení pro sousedy a návštěvníky masopustu „Pohostinnost domu jest čest“. Velké dík
patří fotografovi Pepovi Šimečkovi za foto
dokumentaci. Poděkování patří také městu
Horní Slavkov za finanční příspěvek na ceny
pro oceněné masky a samozřejmě vám krásné masky, maškary bez vás by to nebyl masopust, moc děkujeme.
Naďa Štefková za obyvatele Ležnice

Rok 2004 přípravy masopustu začínají výzdobou vesnice „hadérkami“. Tento nápad přivezli
manželé Bartoňovi ze sousedního Německa,
kde mají Masopusty dlouholetou tradici. Tak

Kultura
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Sbírka na kostel sv. Jiří

Město Horní Slavkov je vlastníkem kostela sv. Jiří již deset let. Od té
doby každým rokem investuje do jeho rekonstrukce přes 1 mil. Kč.
Po zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním
darem a proto vyhlásilo město v roce 2016 veřejnou sbírku na rekonstrukci kostela sv. Jiří s trváním na dobu neurčitou.
Přispívat do sbírky lze vložením finančních prostředků do pokladniček
umístěných v recepci městského úřadu a v lékárně nebo na transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800.
Vaše příspěvky i výše celkových příspěvků lze sledovat na stránkách
města (trvale viditelný odkaz je na titulní stránce). Ode dne vzniku sbírky bylo vybráno 130.342 Kč a čerpáno 30 000 Kč na opravu vitráží.

Knihy až do bytu!

Byly započaty práce
na revitalizaci parku u fontány
Park na křižovatce ulic Dlouhá a Sportovní, místními známý jako
park „U vodotrysku“ byl vybudován koncem 60. let 20. století. Změny
nastalé v souvislosti s rekonstrukcemi přilehlé křižovatky a Domu
služeb (č.p. 653) si vyžádaly i přípravy revitalizace samotného parku.
Cílem revitalizace parku je jednak úprava vedení parkových cest tak,
aby plynule navazovaly na stávající přechody pro chodce a místa
pro přecházení v přilehlých ulicích. Významnějším důvodem, pro
který bylo k revitalizaci přistoupeno, je zásadní změna přístupu do
rekonstruovaného Domu služeb a vyžilost některých vzrostlých dřevin.
Základní koncept parku bude zachován, centrálním prvkem bude nadále
vodní prvek v podobě hmotově subtilnější fontány oproti současnému
stavu. Novým výrazným prvkem bude půlkruhové loubí s posezením,
oddělující park od přilehlého chodníku a křižovatky.
Některé dřeviny v parku u domu služeb budou opětovně posouzeny
dendrologem. Z důvodu blížícího se konce vegetačního klidu jsme zahájili plánované kácení dřevin. Plánovaná nová výsadba pak dostatečně
doplní uvolněné plochy kvalitními vzrostlými kultivary, které si nebudou
vzájemně konkurovat. V tomto ročním období působí park po vykácení
neutěšeným dojmem, stavební práce a sadové úpravy s výsadbou však
budou provedeny ve druhém pololetí tohoto roku a fontána i s nově
upraveným okolím nám bude příští rok plně sloužit k rekreaci.
Starosta

3) Svoz knih bude probíhat každý čtvrtek od 10 do 15 hod.
V době nouzového stavu pro Vás Městské kulturní středisko zavádí 4) Zaměstnanec MKS u Vás ve stanovený čas zazvoní a přes domovnovinku - dovoz vypůjčených knih až do domu pro registrované čtení telefon (případně jiným bezpečným způsobem) s Vámi domluví
náře. Prosíme čtenáře, kteří mají vypůjčené knížky a nebudou mít
způsob předání knih.
zájem si nové půjčit, aby i přesto se nahlásili na svoz vypůjčených
knížek.
Nejčastější otázky:
Bojím se nákazy koronavirem. Jak bude předání knih zabezpečePostup objednání a rozvozu knih:
no?
1) V online katalogu knihovny MKS Horní Slavkov na http://mkshs. Předávání knih (svoz i rozvoz) budou vždy probíhat „přes zavřené dveinternethornislavkov.cz/ si vyberete knihy z naší nabídky, které ře“. Zaměstnanec MKS před předáním nebo vyzvednutím knih zazvochcete zapůjčit.
ní, případně zavolá a domluví s Vámi konkrétní postup tak, abyste se
2) Vaši objednávku odešlete e-mailem na knihovna@mkshs.cz nebo vzájemně přímo nepotkali.
zavoláte na 773 688 368, a to vždy v pondělí do 15.00 hod.
Po vrácení knihy od čtenáře (vždy pouze ve čtvrtek) bude kniha znovu
V objednávce nám, prosím, sdělte:
půjčena jinému čtenáři nejdříve po 14 dnech. Po této době je dle sou• Číslo čtenářského průkazu, případně Vaše jméno;
časně známých informací riziko nakažení minimální.
• vybrané knihy (autor, titul), maximálně je možné vybrat 5 knih;
• adresu pobytu na území Horního Slavkova (pokud se liší od ad- Za jakých podmínek mi knihy nedovezete?
resy uvedené při registraci), na kterou knihy přivezeme;
Tato služba je poskytována výhradně registrovaným čtenářům knihov• Vaše telefonní číslo, na kterém Vás pracovník MKS při rozvozu ny MKS Horní Slavkov, kteří mají řádně uhrazený roční poplatek.
zastihne;
Knihy Vám dále nedovezeme ani neodvezeme, pokud:
• případně informaci, že budete vracet knihy z předchozí výpůjč- jste v domácí karanténě v důsledku rizikového kontaktu s osoky.
bou s Covid-19;
3) Knihy nachystáme, zabalíme a přivezeme. Rozvoz probíhá každý
- byl/a jste pozitivně testován na Covid-19 případně máte od léčtvrtek od 10 do 15 hod.
kaře žádanku na provedení testu;
4) Zaměstnanec MKS u Vás ve stanovený čas zazvoní a přes domov- vykazujete příznaky onemocnění (dušnost/pocit ztíženého dýní telefon (případně jiným bezpečným způsobem) s Vámi domluví
chání bez souvislosti s kašlem, horečka více jak 38 stupňů, suzpůsob předání knih.
chý kašel).
Mějte, prosím, ohled na zdraví Vašich spoluobčanů a zaměstnanců
Postup pro vrácení knih:
MKS a výše uvedené nepodceňujte.
1) V případě, že si přejete knihy pouze vrátit a nebudete si půjčovat
jiné, dejte nám vědět na e-mail knihovna@mkshs.cz nebo telefon Je služba zpoplatněna?
773 688 368.
Není. Službu poskytujeme registrovaným čtenářům zcela zdarma.
2) V objednávce vrácení nám, prosím sdělte:
• Číslo čtenářského průkazu, případně Vaše jméno,;
Co dělat, když nemám internet a na online katalog knihovny se ne• adresu pobytu na území Horního Slavkova (pokud se liší od ad- dostanu?
resy uvedené při registraci), na které knihy vyzvedneme;
Zavolejte do knihovny na tel. 773 688 368 a knihovnice Vám zkusí
• Vaše telefonní číslo, na kterém Vás pracovník MKS při svozu knihy doporučit sama.
zastihne.
MKS
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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

je do odvolání uzavřen

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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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
PŘEDÁK

- zasklívání

Vhodné místo pro samostatné manuálně zručné
řemeslníky,. ŘP sk. B podmínkou. Činnost zaměřená na
stavební a zednické práce, opravy a montáže
zámečnických konstrukcí. Platební podnínky dle
schopností a dovedností. Místo vhodné pro pracovníky z
Horního Slavkova a okolí.

(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

Nabídka zaměstnání
- MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
- PŘEDÁK NA STAVBĚ
Činnost spojena s opravami stožárů vysokého napětí,
opravy a montáže ocelových konstrukcí a přidružená
stavební výroba. Hledáme samostatné a manuálně
zručné řemeslníky s letitou praxí v oboru.
ŘP sk.B, Vhodné pro pracovníky z H.Slavkova
jenstar@jenstar.cz

JENSTAR s.r.o.

společně to
zvládneme

www.hornislavkov.cz

