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Slovo starosty

Vítám vás u našeho podzimního vydání zpravodaje.
Uplynul nám zase další měsíc a my se tu spolu potkáváme nad naším
dalším vydáním už podzimního zpravodaje. Nastává období, snad až
na období času vánočního, které je na venkovní kulturní akce chudé.
Počasí jim zpravidla nepřeje nejen teplotou, ale ani délkou světla ve
dne.
Přestože tento rok byl v mnoha ohledech doslova přelomový/překvapivý/náročný.. ať jej už pojmenujeme jakkoliv na přípravě a realizaci
kulturního vyžití našich občanů se to projevilo jen v jarních měsících.
Nařízená jarní karanténní opatření nám s programem kultury trochu
zahýbala, ale vše se dohnalo v dalších měsících. První velkou hromadnou akcí byl, a v našem městě poprvé, Den kostelů. V tento den byly
v našem městě v jednu chvíli zpřístupněny všechny tři slavkovské
kostely. Zájem byl obrovský - 386 občanů toho využilo. Kdo z nás byl
naposledy třeba v lety zavřeném kostele sv. Anny? Následovala tradiční kuličkyáda, v letních měsících pak z jara přesunutý i za hranicemi
našeho města oblíbený Pohádkový les, Countryáda a Rozloučení s
prázdninami.
Venkovní kulturní akce vždy završují naše Slavkovské slavnosti. Počasí nám přálo a to se i odrazilo na vaší účasti. Byl jsem velmi potěšen
hojnou účastí nejen našich občanů, ale i těch, kteří k nám zavítali z
jiných měst. Program slavností se skvělým počasím jakoby nám vynahradilo tu jarní kulturní pauzu.
To však z kultury není vše. Nesmím totiž zapomenout na divadelní
představení Hledám milence, na kino a benefiční koncert v kostele sv.
Jiří.
Už jistě víte, že máme kino v novém. Od září je promítáno v digitálním
standardu a tak jsme se i my dočkali nových filmů v premiérových
termínech. Já už v kině byl, a co vy? Vyberte si z programu a přijďte.
Kino disponuje novým vytápěním, na sezení v kině v chladu a se starší
promítací technikou můžete tedy zapomenout.
Velmi krásnou a hojně navštívenou kulturní akcí byl Benefiční koncert
k 500. výročí kostela sv. Jiří. Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ od
Antonína Dvořáka rozzvučila náš kostel. Při této benefici jste do kasičky na opravu kostela přispěli částkou 10.390,- Kč!
Kultura je zpestření života každého města. Poskytuje nám odreagování od těch každodenností, které zažíváme nebo řešíme skoro každý
den. Dává nám prostor pro setkávání a navazování kontaktů a prohlubování přátelství.
Děkuji však organizacím, spolkům i jednotlivcům za aktivitu, organizaci a pomoc při pořádání všech kulturních akcí ve městě. Děkuji i vám,
že kulturu podporujete už jen tím, že prostě přijdete.
Děkuji.
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou

Den se starostou se koná 21. 10. 2020 od 16.00 hodin.

Služby CZECHPOINTU
v našem městě i o víkendech
Od roku 2017 zajišťuje náš městský úřad všechny služby CZECHPOINTU o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba
je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.
Služby CZECHPOINTU zahrnují:
Ověřování listin
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Datové schránky Služba
Přijetí podání podle živnostenského zákona
Úschovna systému Czech Point
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Živnostenského rejstříku
tajemník

Město nařídilo povinnou deratizaci
Na základě zjištěného zvýšeného výskytu potkanů a v zájmu účinného boje proti přenosným nemocem, bylo k ochraně zdraví nařízeno na území města Horní Slavkov provedení speciální ochranné
deratizace vyhláškou Města č. 5/2020.
Speciální ochranná deratizace musí být provedena na území města
Horní Slavkov v době od 1. října do 31. října 2020. Deratizace musí
být provedena odbornou firmou a je povinností všech vlastníků nemovitostí, fyzických i právnických osob.
Úplné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách města
www.hornislavkov.cz
Předcházení výskytu potkanů – nevyhazovat zbytky potravin do záchodů a vedle popelnic.
OVŽP

Chraňte sebe i své
blízké s aplikací

eRouška

Aplikace eRouška si pamatuje další eRoušky, které jste
potkali. Pokud potkáte nakaženého, eRouška vás na to
upozorní. A vy tak můžete chránit ostatní.

STÁHNĚTE SI APLIKACI a zapojte se do
boje proti epidemii COVID-19.

www.eRouska.cz

Vzpomínáme

Očkování proti vzteklině
VE ČTVRTEK 13. 10. 2020
bude MVDr. Daniel Bořek provádět hromadné očkování psů. Poplatek splatný na
místě za vzteklinu je 200,- Kč za psa. Na
požádání je možné provést očkování kombinovanou vakcínou, včetně vztekliny v
hodnotě 400,- Kč za psa.
Tablety na odčervení k dispozici za 25,- Kč
na každých 10 kg živé váhy.
Bližší informace: 777 166 120, MVDr. Bořek
Časový rozpis očkování:
Ležnice náves	
Kounice u hospody
Horní Slavkov staré město - před ordinací
Horní Slavkov před městským úřadem	

13:30 – 14:00
14:10 – 14:20
14:20 – 15:30
15:40 – 17:00

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ!

U nás ve městě

Dne 2 září se uskutečnilo poslední rozloučení s panem Martinem
Dymáčkem. Nejbližší rodina děkuje za účast jeho přátelům,
známým a dalším přítomným. Velký dík za slovní projev patří
starostovi našeho města panu Alexandru Terekovi.

Čest jeho památce.
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Vítání občánků

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)
Kolik stupňů Logiky bude 5˚Celsia, když:
0˚ Celsia = - 6˚ Logiky
2˚ Celsia = 0˚ Logiky
2. úloha (3 body)
Sestavte z pěti dvojek a znamének pro
sčítání, odčítání, násobení a dělení číslo
40.
3. úloha (5 bodů)

foto J. Šimeček

Výlet s rouškami
V právě skončeném letním období jsme doufali, že nebezpečí nákazy koronavirem konečně
přestane, ale opak se stal pravdou. A tak jsme se na dlouho plánovaný výlet členů zakladní
organizace SPCCH vypravili s rouškami. Nejeli jsme daleko. V sobotu 12. září jsme navštívili
zámek Kynžvart . Potom jsme pokračovali do Mariánských Lázní prohlédnout si Bohemia
park ve kterém v poslední době přibylo několik pěkných modelů významných českých památek. Neplánovaně jsme se stali účastníky mariánskolázeňských slavností , které právě
tento den probíhaly v hotelu Krakonoš a jeho okolí. Mohli jsme sledovat příjezd sv. Václava
a jeho družiny na koních. Náš výlet se tím obohatil o další pěkné zážitky. Všem účastníkům
se výlet líbil. Cestu autobusem jsme platili z dotace, kterou nám poskytlo naše město. Tímto
za poskytnuté finanční prostředky děkujeme .
za  výbor ZO SPCCH Vlasta Kaprová
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1. Nahraďte písmena čísly 1 až 9 (každé
se bude vyskytovat pouze jednou), znáte-li následující pravidla:
1. V každém řádku se vyskytují tři po
sobě jdoucí čísla v různém pořadí
2. O je dělitelné P a R, ale ani jedno z
nich se nerovná 1
3. L=7
4. (2 x J) + R = M x N
5. N = P + Q
Jaká je hodnota K?
Jaká je hodnota M?

Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

U nás ve městě
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Slavkovské slavnosti 2020

Náměstí rozhodně nezelo prázdnotou a kdo chtěl, bavil se až do večera.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě slavností. Nutno podotknout, že na realizaci akce přispěl finančními
prostředky Karlovarský kraj, a že akce byla součástí „Kulturního září na Sokolovsku 2020“.

Děti ze školky Duhová kulička zahájily
letošní slavnosti.
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Čechomor dorazili ve třech, ale instrumentální podání jejich nejznámějších písní nemělo chybu.

Starosta města Alexandr Terek předal ceny vítězům již 12. ročníku soutěže Rozkvetlé okno.

Ke slavnostem neodmyslitelně patří pouťové atrakce. Přestože k
nám dorazily i novinky, klasický řetězák má stále své kouzlo.

Roman Vojtek s kapelou Fantastic 80´s rozbalili „osmdesátky“
ve velkém stylu a téměř každý si našel svůj oblíbený song.

Začínající umělci z Dětského domu Horní Slavkov a Cheb zahájili
výstavu výtvarných prací, kterou můžete navštívit ve vestibulu
MKS do konce října.

Když se v podvečer prohnal náměstím Tajfun, bylo jasné, že
zábava rozhodně nekončí.

Slavkovští Shoe cut byli poslední kapelou v programu a pak už
se tančilo jen v rytmu písní DJe.
foto a text MKSHS

Slavkovské slavnosti 2020
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Rozloučení
s prázdninami
V pátek 28. 8. 2020 proběhla po dlouhé
době větší akce zaměřená zejména na děti.
Lesopark se stal místem pro vyzkoušení si
náročnosti různých profesí. Děti si vyzkoušeli roznos limonád, přišívání knoflíků, nakládání písku do kolečka nebo třeba opravit
špatný test jako učitel. Kdo chtěl, si prohlédl
popelářské auto, hasičskou techniku, nové
vozy Vězeňské služby nebo se mohl nechat
svézt policejním autem. Kdyby nezačalo
pršet, bylo by to dokonalé odpoledne. Děti
si ještě stihly vyzvednout za splněné úkoly
svůj dárek a utíkaly se schovat domů.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem spolupodíleli na přípravě a realizaci
celé akce.
Ředitelka MKSHS

České karate uspělo na Světovém poháru WUKF v karate v polském Štětíně
Ve dnech od 10. - 13. září 2020 se ve Štětíně v Polsku uskutečnil Světový pohár WUKF
v karate.
Šampionát bohužel proběhl zcela bez diváků a byl velmi striktně okleštěn dodžováním
opravdu přísných pravidel vzhledem k současné koronavirové pandemii. Díky těmto
bezpečnostním opatřením byly závody poněkud náročnější na organizaci. Proběhlo zhruba 2000 startů, ale Česká republika se neztratila a z celkového počtu 15 zúčastněných
států vybojovala 28x zlato, 27x stříbro a 22x
bronz. V konečné bilanci mezi státy to nakonec znamenalo nádherné 2. místo.
A do této medailové smrště přispěli místní závodníci takto:

BUDAJOVÁ Michaela -1x zlato, 2x stříbro,1x
broz (kumite individual ženy open, kumite tým
ženy, kumite tým ženy rotace, kumite individual ženy +65kg)
POKORNÁ Eliška -2x zlato, 1x stříbro, 2x
bronz (kata individual kadetky, kata tým kadetky, kumite tým kadetky, kumite tým kadetky rotace, kumite individual kadetky -55kg)
KERBELOVÁ Barbora - 3x zlato, 3x stříbro (kumite individual kadetky -55kg, kumite individual kadetky open, kumite tým kadetky, kumite
tým kadetky rotace, kumite tým ženy,kumite
tým ženy rotace)
SLUKA Kryštof -1x zlato, 1x stříbro (kumite
individual chlapci pod 150 cm, kumite tým rotace do 12 let)

ŠTECOVÁ Kateřina - 4x zlato, 1x stříbro (kata
tým, kumite individual kadetky +60kg, kumite
individual kadetky open, kumite tým kadetky,
kumite tým kadetky rotace)
Poděkování a obrovská gratulace patří všem
mladým nadějným závodníkům za velikou
chuť bojovat a za vzornou reprezentaci Champions teamu, našeho města Horní Slavkov,
Karlovarského kraje a ČR. Mimo jiné závodili
a přispěli 4 zlatými medailemi ve svých kategoriích i trenéři týmu Boguský Miroslav a
Pekuniak Daniel - oběma tímto děkujeme a
taktéž gratulujeme. A v neposlední řadě patří
díky všem našim podporovatelům.
Votrubec Jindřich
trenér ZK Karate a Champions team

PODĚKOVÁNÍ
MĚSTU HORNÍ SLAVKOV
Rádi bychom touto cestou poděkovali
Městu Horní Slavkov za dotační příspěvek pro naše dcery Barboru a Elišku na
výjezd na Světový pohár WUKF v karate
v polském Štětíně. Za sebe pak děkuje
Michaela Budajová.
Účast na takovýchto prestižních a velkých mezinárodních šampionátech ve
sportovním karate je již velmi finančně
náročná, tím spíš si této výpomoci velmi
vážíme. Jsme rádi, že Champions team
má nejenom špičkové trenérské zázemí,
ale v případě potřeby i podporu našeho
Města Horní Slavkov. Děkujeme.
Kerbelová Lenka, Pokorný Stanislav
a Budajová Michaela                             
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DDM a ŠD
Zdravím všechny čtenáře a tentokrát bych k Vám rád hovořil
spíše obrazem než slovem.
Míša, která vede výtvarný ateliér,
pomalovala plot zahrady zvířátky, aby se zde děti cítily jako v
přírodě a máme v plánu kresby
využít i edukačně. Družina se
rozjela rychle a máme již dům plný dětí každý den. Zahájili jsme
kroužky a moc se těšíme na další děti, které k nám přijdou. Rád bych
využil této příležitosti a napsal krátce něco o kroužcích, které vedu
v DDM já.
Angličtina je určena pro starší děti ze ZŠ a dospělé, kteří chtějí hlavně konverzovat, rozumět a používat současnou angličtinu, porozumět americkému, britskému ale i jinému akcentu. Jedná se o takovou alternativu - bonus ke klasické školní výuce, která ne vždy všem
dětem vyhovuje. Angličtina je obor, který více než jiné vyžaduje soudobý přístup s využitím multimédií, protože je živá, stále se mění a
je univerzálním globálním jazykem. U angličtiny je obrovský rozdíl
mezi tím, co se používá ve škole a jak se skutečně mluví na ulici
a ve videích, co děti sledují. Jsou pak často rozhořčeny, že mají ve
škole jedničku, ale když přijdou do kontaktu s hovorovým jazykem,
nerozumějí. Slang, hovorové fráze, zkracování, kadence jazyka, to
všechno je úplně jiné než ve škole. Jistě chcete rozumět seriálům
na Netflixu a svým oblíbeným písničkám a to je myslím dobrá motivace. Jsem schopen individuálně pomoci studentům i s maturitou,
sám jsem u státní maturity mnoho let zkoušel své studenty a mám
spoustu materiálů. Jsem držitelem certifikátů FCE a CAE od Cambidge University, takže mohu pomoci i s přípravou na mezinárodně
platné zkoušky. Je možná individuální domluva. Pokud by Vás něco
z toho zajímalo, přijďte vždy ve čtvrtek v 17:00 do DDM.
Hudební produkce je zaměřena na muzikanty, zpěváky ale i potencionální zvukaře a producenty hudby. Budeme se učit, jak se na jednotlivé nástroje hraje, jakou mají stavbu a vlastnosti, v jakých frekvencích a jakými mikrofony je snímáme, jak výsledný zvukový náběr
editujeme, jak se dělají efekty a postprodukce. Jde mi o to, aby nadaný člověk, který přijde do mého kroužku, byl schopen nahrát, nazpívat a upravit si sám skladbu, namixovat, konvertovat a zvládnout
upload na internet. Pokud Vás něco z toho oslovilo, přijďte každou
středu v 16:00 do našeho LilHouse studia v DDM.
Sledujte naše stránky www.ddmhornislavkov.cz a facebook Domeček Horní Slavkov, kde najdete kompletní nabídku zájmových útvarů
a aktuální informace.
Přeji klidný školní rok, plný radosti a smíchu
Bc. Pavel Krüger, ředitel

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Začátek nového školního roku

Nový školní rok začal. Třídy naší mateřské školy se po letních prázdninách opět naplnily dětmi.
Do mateřské školy přijal pozvání řezbář Krejčí z Libavského Údolí.
Ukázal nám některé své krásné výrobky. Každý si vybral malé dřevěné
zvířátko, které si sám obrousil. Zvířátko si mohl každý vzít domů, vždyť
se podílel na jeho výrobě. Pan řezbář uměl krásně vyprávět o lese. O
tom jak se z malého semínka stane velký strom, o tom co se ze kterého
dřeva vyrábí, které je vhodné na vyřezávání, ze kterého se vyrábí nábytek. Během svého krásného vyprávění vyřezal z lipového dřeva lžíci,
kterou věnoval dětem do kuchyňky na hraní. Přednáška s praktickou
ukázkou nás velmi zaujala, dozvěděli jsme se mnoho nových informací
o zpracování dřeva.
Naše škola se zapojila do projektu mytí rukou. Projekt je odezvou současné situace u nás i ve světě. Učíme se správně umývat ruce dodržovat hygienu.

Kamarádi, rychle sem!
Ručičky si umyjem.
Vodu, mýdlo na ně dáme
a básničku začínáme.
Školní rok měl tedy rychlý start.
Tak nám ten školní rok krásně začal.
Školství
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Volejbalový turnaj družstev
V sobotu 12. září jsme v areálu TJ Spartak přivítali 8 družstev připravených bojovat o putovní
pohár. Počasí nám přálo a první místo získal team ze Sokolova Postradatelni. Blahopřejeme.
Musíme také poděkovat sponzorům za skvělé ceny pro všechny:
Nade, s.r.o., Technické služby Horní Slavkov, Město Horní Slavkov, Torf Ziegler s.r.o.,
Drogerie Eva, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., dentální hygiena Jana Švojgrová,
Plzeňský Prazdroj, Kofola, NN pojišťovna, Volejbalový klub Karlovy Vary.
Alena Husák

POZVÁNKA
TJ Spartak Horní Slavkov zve všechny
na domácí utkání okresního přeboru
volejbalu žen
Zápasy se konají na hřišti TJ Spartak
při nepřízni počasí v tělocvičně 2.ZŠ.
Začátek zápasu může být upraven.
8.10.2020, 17:00
Spartak Horní Slavkov
vs.
VSK Sokolov C
22.10.2020, 17:00
Spartak Horní Slavkov
vs.
ŠVK Habartov

Mgr. Ondřej Krejsa a kolektiv vás zve na

30. ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU

SLAVKOVSKÝ PODZIMNÍ KROS
(akce je podpořena finančním grantem města Horního Slavkova)

DATUM:		

neděle 25. října 2020

PREZENTACE:

na hřišti TJ SPARTAK od 9:00 do 11:00 hod.

KATEGORIE:		

od malinkých dětí po dospělé (1 rok až 100 let)

START:		

děti dle kategorií od 10:00 hod

			

dospělí společný start v 12:00 hod

PŘIHLÁŠKY:		

https://sokotime.cz/zavod-201025

INFORMACE:

L. Krejsová 725 758 100, www.sokotime.cz

Závodí se dle pravidel atletiky.
Hodnocení do HOPR Ligy běžců 2020 – poloviční trať bez bodů.
Věcné ceny dle možností pořadatele, medaile a diplom pro první tři umístěné.
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Sport

ZUŠ: Slavnostní zahájení Akademie
umění a kultury v Pluhově domě
10. září 2020 proběhlo slavnostní zahájení Akademie umění a kultury
v koncertním sále Pluhova domu. V rámci tohoto večera skvěle zahrál
komorní soubor Josef Suk Piano Quartett, jehož výkon byl naprosto
profesionální. V dopoledních hodinách tento soubor odehrál koncerty
pro mateřské a základní školy – děti a žáci soutěžili o drobné odměny
a poznávali pohádkové či filmové melodie. Koncerty finančně podpořil
Krajský úřad Karlovarského kraje.
17. září 2020 se uskutečnil první benefiční koncert v kostele sv. Jiří,
který byl uspořádán k 500tistému výročí kostela. V programu zazněla Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka v podání Karlovarského
symfonického orchestru, který řídil šéfdirigent p. Jan Kučera. Diváci
mohli přímo na místě přispět na obnovu kostela dobrovolným příspěvkem, o celkové výši příspěvku Vás budu informovat.
21. října 2020 je plánována realizace Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance Lucie Terek Krajnikovičové, která byla
přesunuta z jarního termínu na podzimní. V případě, že se přehlídka
uskuteční, proběhne za mimořádných podmínek, pokud by konání přehlídky bylo zrušeno, budete informováni.
Žáci ZUŠ také vystoupí na interních koncertech ZUŠ v Lokti i Horním
Slavkově, o termínech budete informováni.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

U nás ve městě
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Kulturní program MKS Horní Slavkov říjen 2020
12. 9. – 31. 10. 2020

KRÁSA UBROUSKU
Ze sbírky Mgr. Anny Hadáčkové
ÚT – NE Muzeum 9:00 – 12:00 12:30 –
17:00

10. 10. 2020

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Film
16:00 kinosál
Vstupné: 120,- Kč

12. 10. 2020

METROPOLITNÍ DIVADLO PRAHA:
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
10:00 Divadelní sál, Muzikálová pohádka
Vstupné: 50,- Kč

18. 10. 2020

Loutkářský soubor Rolnička - Jak si zvířátka pomáhala
15:00 Malý sál, vstupné 20,- Kč

19. 10. 2020

ČTENÁŘSÝ KROUŽEK PRO DĚTI
16:00 Knihovna

21. 10. 2020

KRAJSKÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA
14:00 Divadelní sál

23. 10. 2020

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
Film
19:00 Kinosál
Vstupné 100,- Kč

19. 9. – 31. 10. 2020

VÝSTAVA SAŠI OKÁLA A KAMARÁDŮ
Z DD HORNÍ SLAVKOV A CHEB
PO – PÁ 9:00 – 20:00 Vestibul MKS

5. 10. 2020

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
16:00 Knihovna

9. 10. 2020

BÁBOVKY
Film
19:00 Kinosál
Vstupné: 130,- Kč

12. 10. 2020

ADOLF DUDEK:
CESTOVATELSKÉ KRESLENÍ
Zábavné odpoledne s ilustrátorem dětských
knížek
16:00 Knihovna
Vstupné 30,- Kč

14. 10. 2020

BATOLATA V KNIHOVNĚ
10:00 hodin
Vstupné 30,- Kč

16. 10. 2020

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ
16:00 Knihovna

16. 10. 2020

ŠTESTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Film
19:00 kinosál
Vstupné 100,- Kč

17. 10. 2020

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
Film
16:00 kinosál
Vstupné 120,- Kč
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24. 10. 2020

ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A SEDM STATEČNÝCH
Film
16:00 kinosál
Vstupné 120,- Kč

30. 10. 2020

STRAŠIDELNÁ STEZKA
17:00 lesopark

31. 10. 2020
100 % VLK
Film
16:00 kinosál
Vstupné 100,- Kč

31. 10. 2020

VYŠINUTÝ
Film
19:00 kinosál, Vstupné: 120,- Kč

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

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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odné místo pro samostatné manuálně zručné
meslníky,. ŘP sk. B podmínkou. Činnost zaměřená na
vební a zednické práce, opravy a montáže
mečnických konstrukcí. Platební podnínky dle
hopností a dovedností. Místo vhodné pro pracovníky z
rního Slavkova a okolí.

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 s.r.o.

jenstar@jenstar.cz

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

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

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

Otevírací doba
pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

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

Váš spolehlivý partner pro reality Libor Houška - jednatel společnosti.
T: +420 723 245 700 E: houska@mixxreality.cz
www.mixxreality.cz

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420
602
150
+420 602 150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
- výroba
akvárií, terárií
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

Naše město

www.hornislavkov.cz

