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Slovo starosty

A je to tu, konec roku…  Už zase? Řekne si mnoho z nás. Ano, uteklo to rychle, ostatně jako každý rok.
Tento rok byl ale jiný. Všichni víme, že se výrazně lišil od těch minulých. Nebylo to však počasím, pracovním nasazením či politickými událostmi. Bylo to pandemickou situací v naší zemi, Evropě
i ve světě. Vím, že téma Covidu jsou plná media, rozhovorů lidí
a každodenní opatrnosti nás všech. Přesto se o něm ve svém slově lehce zmíním.
V únoru tohoto roku jsme ještě netušili, jak nám malý neviditelný
vir dokáže život znepříjemnit. Co jsme znali z filmů, jsme začali
sami prožívat. Lze říci, že dopad byl a stále ještě je velmi patrný.
Bohužel, vše není u konce a novým rokem pokračují všechna ta
omezení, která náš život činí méně komfortním. Každodenní omezení se dotklo a dotkne našich městských společenských akcí.
Tradiční ohňostroj, který jsme letos chtěli rozšířit, se 1. ledna konat nebude, stejně tak neplánujeme konání Reprezentačního plesu města, situace to prostě nedovoluje.
Všechno to špatné jednou končí a my dnes víme, že přijde brzy
čas, kdy Covid bude minulostí a my budeme moci žít zase ten
komfortní život bez omezení.
Touto cestou chci poděkovat všem firmám, institucím i spolkům
ve městě a občanům města za pomoc, kterou poskytli při zdolávání či zmírňování dopadů pandemie. Je vidět, že si pomáhat
chceme a že to i umíme. Díky!
Nový rok je rokem nadějí, realizací plánů, předsevzetí a také příležitostí. Věřím, že bude rokem, kdy se bude naše země i naše  
krásné město dále úspěšně rozvíjet. Aby se to podařilo, potřebujeme naslouchat jeden druhému, trpělivě hledat shodu v názorech
a společně pak vytrvale a pečlivě plnit vše, co povede k rozvoji
města a uspokojování našich potřeb.
Velmi si cením toho, že se nám v radě i v zastupitelstvu daří nacházet společná věcná řešení, že pokorně a s úctou nasloucháme
názorům druhých a hledáme kompromisy.
Dovolte mi milí Slavkováci, abych vám popřál mnoho zdraví, spokojenosti a dobré nálady, všem šťastný život v krásném a bezpečném městě a úsměv na rtech. Nebojte se pochválit se za úspěchy
a při cestě životem, ať se Vám daří dojít tam, kam si přejete.   

Váš starosta Alexandr Terek

Úsekové měření
v ulici Nové město nebude
Nejméně příznivá dopravní situace je v ulici Nové Město - silnice je
úzká, velmi frekventovaná a místní mohou vyprávět o nedodržování
rychlosti vozidel. Před několika lety jsme se snažili zajistit zde měření rychlosti   prostřednictvím sokolovské Městské policie. Tehdy
to nebylo možné pro její omezenou  personální kapacitu. Letos už
město Sokolov je v jiné situaci a možnost zajištění úsekového měření neodmítlo. Zákon však uvádí, že pro úsekové měření je nutné
získat souhlas Policie ČR. Ta však naší žádost zamítla s odůvodněním, že předmětný úsek je bez dopravních nehod   a doporučil provést komplexní stavební úpravy ulice Nové Město (tyto však v loňském roce zamítli občané). Zamítnutí Policie ČR se opírá především
o skutečnost, že ve zmíněném úseku nedochází k téměř žádným
dopravním nehodám. S tímto rozhodnutím padá naděje, že bychom
v dohledné době mohli zavést úsekové měření na vjezdu do města
a to přesto, že doprava zde neustále stoupá a stoupat dále bude.  
Starosta

Obvodní báňský úřad zahájil řízení
o vydání rozhodnutí o umístění
separační linky
Obvodní Báňský úřad nás dne 4. 12. informoval o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby separační linky v rámci
plánované těžby lithia  a pískových surovin. Separační linka bude umístěna na Svatopluku a oproti úplně prvním návrhům se nám po jednání
s investorem podařilo umístit ji dále od obytných budov.  Stejně tak se
nám podařilo dojednat přepravu pískových surovin prostřednictvím pásového dopravníku, částečně umístěným  v zemi, k budované vlečce za
areálem Stasisu.
Oznámení a všechny dokumenty k těžbě na tzv. odkališti naleznete na
úřední desce městského úřadu v záložce „těžba lithia.“
Tajemník

Gratulace

Poděkování zastupitelstva města
Zastupitelé na svém letošním posledním zasedání rozhodli poděkovat všem, ať už občanům, společnostem, organizacím či spolkům
za poskytnutou pomoc při zdolávání životních situací při epidemii
COVID 19. Víme, že si umíme pomoci. Děkujeme!
Zastupitelé města

V ulici Dlouhá a Poštovní vznikla
první bezdoplatková zóna ve městě
Bezdoplatková zóna je místem
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a na návrh města byla vyhlášena dne
3.12. pro dům v Dlouhé ulici
č.p. 627 a pro dům v Zahradní č.p. 618. Tato místa byla
vyhodnocena jako místa, kde
se narušuje veřejný pořádek,
ohrožuje mravní vývoj dětí,
dochází k narušování základů
občanského soužití nebo zde
dochází ke škodám na veřejném či soukromém majetku.
V uvedených domech, a nejvíce v celém městě, se soustředí vysoký počet osob pobírající
doplatky na bydlení. Bohužel
se tato sociální dávka stala
cílem obchodu s chudobou se
všemi nešvary v bezpečnosti
a občanském soužití. Principem tzv. obchodu s chudobou je pronajímání soukromých bytů jejich majiteli zpravidla (velmi často z jiných měst) za podstatně vyšší
nájemné, než je ve městě obvyklé občanům, kteří z nějakého důvodu ztratili bydlení ve městě, z kterého pocházejí.  
Po vyhlášení bezdoplatkové zóny již nově přistěhovalí do těchto
domů doplatek na bydlení od státu neobdrží.  
Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi totiž nárok na doplatek nevznikne, pokud se byt nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v tzv. bezdoplatkové zóně. Toto opatření sice se ihned neprojeví, ale s odstupem několika měsíců očekáváme pozitivní přínos.
Sledujeme i ostatní lokality ve městě a jsme připraveni postupovat
takto i u dalších domů pokud by se obdobná situace objevila. Aktuálně sledujeme dění kolem domu v Poštovní ulici č.p. 628.
Tajemník

Provozní doba radnice
bude stále omezena

V prosinci 2020 oslavil krásné 80. narozeniny pan Gustav Borkenstein. SPOZ mu ještě jednou přeje vše nej nej nej, hlavně hodně
zdraví.
U nás ve městě

Provozní doba radnice pro veřejnost zůstává stále jen v pondělí a středu
vždy od 12.00 - 17.00 hod.
Pro vyřízení individuálních požadavků a mimo výše uvedenou provozní
dobu je možné se telefonicky objednat na telefonních kontaktech městského úřadu na webových stránkách města nebo uvedených na str. 13
zpravodaje.
Pokud chcete jen doručit písemnosti je možné tak učinit vložením do
poštovní schránky na budově radnice.
Tajemník
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Historie fary a její oprava
Budova děkanství leží v těsné blízkosti bývalého farního kostela sv. Jiří a sloužila jako
sídlo duchovní správy, která byla společně
s kostelem nepostradatelnou součástí každého středověkého sídlištního celku.   K budově děkanství náležela zahrada a objekty
hospodářského zázemí. Tento areál měl
západní vjezdovou bránu a výhodní vstupní
branku při opěrné zdi hřbitova. Od roku 1958
je areál děkanství zapsán v seznamu chráněných nemovitostí kulturních památek pod
číslem rejstříku ÚSKP 15095/4-4206.
Budova děkanství je dvoupodlažní podsklepená pozdně barokní budova dostavěna
roku 1756 stavitelem Johanem Georgem
Poperlem, stojící na místě starší stavby, ze
které jsou dochovány podzemní prostory,
nejspíše středověkého původu s kamennými klenbami. Zda původní objekt sloužil stejnému účelu, není jednoznačně prokázáno.
Současnému vzhledu budovy předcházela
budova se zděnou přízemní částí a hrázděným patrem, s přízemním přístavkem na
severní straně objektu a sedlovou střechou.
Při přestavbě, která byla započata roku 1754
a dokončena roku 1756, získala budova děkanství svůj současný vzhled. Objekt byl vystavěn převážně z lomového kamene a pálených cihel.  V přízemí jsou cihelné klenbové
stropy – plackové, valené a segmentové.
Střecha je mansardová s vikýři, nesena náročně provedeným krovem hambálkové
soustavy, krytina byla použita šindelová.
V přízemí, které je přístupné ze dvora vchodem s kamenným portálem  do vstupní síně,
byl ve východní části objektu pokoj děkana
s přilehlou ložnicí. Pokoj děkana byl vyzdoben štukovou stropní dekorací. Západní část
při dvorní straně byla obsazena pokojem
podruha s ložnicí. V západní části severního traktu se nacházela kuchyně s komorou.
Ze vstupní síně uprostřed objektu je po tříramenném schodišti přístupné patro objektu, ve kterém byly dva hostinské pokoje na
východní straně a tři pokoje pro kaplany na
straně západní a severní, každá z místností
byla otopná a patro bylo vybavenou odděleným záchodem. Všechny místnosti byly
vyzdobeny štukovými dekoracemi, nejvýznamnější výzdoba byla provedena v jednom z pokojů v patře, kde byl štukový reliéf
skládající se z Božího oka s paprsky oblaků
a hlaviček andílků s křídly lemovaný složitou
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profilovanou štukovou lištou. Vnější vzhled
objektu byl, dle dochovaných původních plánů, zamýšlen v mnohem bohatším architektonickém provedení. Budoucí vzhled objektu
byl tedy nejspíše přizpůsoben možnostem
stavebníka a byl proveden ve skromnějším
stylu. Bylo upuštěno od bohatého členění
okenních šambrán, zdobených výplní polí
nad okny a nadokenními římsami. Dále bylo
upuštěno od vikýře v ose průčelí budovy
s oválným oknem a od vstupního portálu  
se segmentovanou římsou a znakem nade
dveřmi. Ve výsledné podobě barokní budovy
byla okna opatřena jednoduchým kamenným ostěním. Vstupní kamenný portál byl
oproti oknům již proveden náročněji s vícenásobným zalomeným zvlněným nadpražím. Fasáda  objektu byla po stranách ukončena štukovou nárožní rustikou a rozdělena
kordonovou římsou v úrovni stropu přízemního podlaží.   Po této dostavbě již budova
děkanství neprošla žádnou další výraznou
přestavbou, probíhaly pouze běžné opravy,
včetně výměny šindelové střešní krytiny za
pálenou bobrovku.
Díky okolnostem z druhé poloviny 20. století se budova děkanství ocitla v havarijním
stavu. Po nuceném vysídlení německého
obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být objekt děkanství využíván ke
správním účelům a byl opuštěn. Neudržovaná budova postupně chátrala a vnitřní vybavení bylo rozkradeno či zničeno. Došlo k postupnému zřícení většiny hospodářských
stavení v areálu.
Žádné plány na nové využití budovy nebyly
nikdy uskutečněny. V devadesátých letech
20. století byl opraven krov a byla položena
nová krytina z pálených tašek. V roce 2010
byl restaurátory vyjmut štukový reliéf Božího
oka v patře. V roce 2014 došlo ke zřícení východní branky mezi objektem a opěrnou zdí.
Nejvíce je poškozena jižní strana objektu,

kde došlo vlivem zatékání k částečnému zřícení krovu a stropů, včetně narušení  zdiva.
V říjnu roku 2018 byl objekt děkanství s přilehlými pozemky převeden do vlastnictví
města Horní Slavkov a od té chvíle započaly
projektové práce. V roce 2019 byly zpracovány jednotlivé průzkumy jako podklad pro
projektovou dokumentaci a následně byla
zpracována dílčí část projektové dokumentace na statické zajištění objektu. V roce
2020 byla zkompletována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, které bylo
vydáno v říjnu téhož roku. Do konce roku
budou provedeny přípravné práce před započetím statického zajišťování, při kterém
by mohly být hodnotné prvky z interiéru zničeny nebo poškozeny. Jedná se zejména
o štukové prvky, které poslouží jako předloha pro budoucí obnovu, demontáž truhlářských a zámečnických prvků.
Petra Bednářová, Odbor majetku a investic

Historie

Vánoční strom a betlém na Ležničce

Socha sv. Floriána
Socha sv. Floriána se nachází na náměstí Republiky v Horním Slavkově.
Jedná se o dílo loketského sochaře
Johanna Wildta z roku 1806 a od
roku 1958 je zapsaná v Ústředním
seznamu kulturních památek pod
rejstříkovým číslem 45817/4-575.
Socha sv. Floriána v oděvu římského vojáka je prohnutá s rozevlátým
pláštěm, levou ruku na prsou a v pravé ruce drží džber s vytékající vodou
na hořící věž. Socha je zhotovena
z hrubozrnného pískovce stojí na
hranolovém podstavci s profilovanou patkou a římsou,   který je zdoben zrcadly s vrytými nápisy. Podstavec je umístěn na kamenných stupních umístěných v centrálním
prostoru náměstí na vyvýšené čtvercové ploše ohraničené obrubníky.  
V minulosti byla památka restaurovaná v roce 1958 a v letech 19891990.
V roce 2019 proběhlo restaurování sochy, která byla sejmuta a převezena do restaurátorského ateliéru. Restaurování zahrnovalo čištění pro odstranění nečistot, krust a biologického napadení. Ohrožená
místa byla zpevněna, praskliny v kamení byly vyplněny a drobnější
poškození bylo plasticky doplněno. Socha sv. Floriána po zrestaurování zůstala umístěna v ateliéru restaurátora, z důvodu narušené
statiky základu pod sochou.
Restaurování sochy v roce 2019 bylo finančně podpořené z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na poskytování dotací na obnovu
a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věci ve výši 100 000,- Kč. Celková částka za restaurování sochy
činila 243 650,- Kč vč. DPH.
V roce 2020 bylo provedeno odstranění kořenů, které zasahovaly pod
sochu a narušovaly tím statiku. Stávající kamenné stupně byly demontovány, byla provedena stabilizace částí základu, nová nivelace
základu a doplnění rozměrů. Po dokončení revize základu byly osazeny původní kamenné stupně, které byly doplněny o jeden nový spodní
stupeň pro vyrovnání výškového rozdílu oproti okolnímu terénu.
Tato obnova byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón ve výši 137 000,- Kč. Celková částka na revizi základu a doplnění kamenného stupně byla 386 602,- Kč
Po dokončení revize základu byla socha přivezena z ateliéru a osazena zpět na své původní místo. Byly provedeny úpravy okolního terénu a do vyvýšené čtvercové plochy okolo sochy byly zpět navráceny
dřeviny.  
Petra Bednářová, Odbor majetku a investic

Rád bych touto cestou poděkoval panu Radkovi Bahledovi, který
nám již druhým rokem zapůjčil plošinu na ozdobení našeho Vánočního stromu.
Weiss Petr
U nás ve městě
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DDM a ŠD

MŠ DUHOVÁ KULIČKA

Dobrý den a krásný nový rok 2021 Vám všem přeji. Doufám, že bude
ve všech ohledech lepší a lehčí než ten předešlý. Ve chvíli, kdy píšu
tyto řádky, splnilo se mi mé vánoční přání a děti se vrátily do Domu
dětí. Doufám z celého srdce, že to vydrží a nebudeme už muset zavírat. Když na chodbách zase zvoní dětský smích a radostné štěbetání, naše práce začala dávat větší smysl. Člověk se asi dokáže
smířit s mnohými omezeními, jen izolace jeho duši opravdu neprospívá. Je mnohem těžší si zachovat nadšení, když ho člověk nemůže sdílet.
Především děti potřebují trávit čas s vrstevníky a ve své hře a vzdělávání pochopit principy fungování lidské společnosti. A já si troufám po dvaceti letech své pedagogické činnosti říct, že děti potřebují učitele, a setkávání s ním nelze nahradit obrazovkou počítače.
Protože to, na čem záleží, nejsou vědomosti, ale hodnoty a schopnost přemýšlet. A to nelze najít na Googlu ani předat jako pouhou
informaci. Jen v kolektivu a každodenním setkáváním s učitelem,
jenž podle těch hodnot žije, může dítě pochopit, co to je humanita,
tolerance, spolupráce…
A dovolím si i tvrdit, že (správný) učitel stejně tak potřebuje děti, které ho testují a dávají mu zpětnou vazbu, radost a dokonce i obdiv,
oddanost a lásku. Je to velká zodpovědnost, „připoutat“ k sobě děti
a mít moc ovlivňovat jejich vnímání věcí a vývoj. A velkým specifikem pedagogických povolání je, že učitelé a vychovatelé mají ke
svým klientům vztah, že jim na nich záleží, a tudíž i strádají, když
nemohou učit. A já věřím, že ten vztah je na tom to nejdůležitější,
co si dítě do života odnese. To, že může někomu věřit, že to s ním
myslí dobře.
Takovým malým vánočním dárkem (a také terapií v době lockdownu) od DDM a ŠD Horní Slavkov je kopie jedné z vitráží v kostele
Svatého Jiří, kterou vytvořila Míša, jež vede Výtvarný Ateliér u nás
v Domečku. Vitráž je z polykarbonátu, aby byla nerozbitná a umístili
jsme ji do našeho nového altánu na Zahradě dětí. Jsme moc rádi, že
se v posledních letech podařilo zrestaurovat vitráže v kostele a tohle je takový náš akt poděkování a ocenění této záslužné práce pro
město Horní Slavkov a připomenutí dávné slávy královského města. Podívejte se na fotografie a přijďte se podívat k nám do DDM.
Všechny kroužky jsou opět v provozu.
Bc. Pavel Krüger, ředitel

V předvánočním shonu jsme se zastavili. Zpívali jsme koledy, připomněli si vánoční zvyky, rozdávali dárky od srdíčka. Třída Zelená
kulička připravila pro rodiče adventní vysílání.

Počasí, spíše podzimní, nepřálo zimním radovánkám a tak jsme se
vydali na návštěvu městské knihovny. Nešli jsme si sem odpočinout, ale pracovat. Pokračujeme dále v činnosti na projektu Okénko do historie našeho města ( podpora regionální identity v rámci
projektu MAP SOKRA reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574
implementační aktivita 3c).
V knihovně jsme hledali informace o našem městě. Opět jsme se
dozvěděli něco z historie, když nám paní knihovnice přečetla pověst
o Hoře zvané Krudum.
Hravě jsme zvládli najít všechny části městkého znaku a poskládat
ho dohromady. Hotové obrázky jsme si odnesli do mateřské školy
spolu se zapůjčenými knihami o našem městě. Budeme si v nich
číst a jistě se dozvíme ještě mnoho zajímavých informací o Horním
Slavkově.
Děkujeme paní knihovnici Mgr. Lucii Terekové za báječné dopoledne
a těšíme se na další spolupráci.

Přejeme všem občanům našeho města do nového roku 2021 mnoho úspěchů, lásky a hlavně zdraví.
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ZUŠ: Advent lze prožít i online

V prosinci 2020 byla základní umělecká škola organizátorem kulturních akcí online pro širokou veřejnost. I když jsme tuto zkušenost zažívali v ZUŠ poprvé, sledovanost online adventních a vánočních koncertů nás velmi překvapila.  Sérii adventních koncertů z Pluhova domu
sledovalo vždy cca 3 tisíce diváků,  stream probíhal přes facebookovou
skupinu ZUŠ Horní Slavkov a také přes Západ.cz. Mezi umělci, kteří
koncerty realizovali, nechyběl velmi malý komorní orchestr Varvary
Divišové, D a D kvintet, loketští Roháči nebo Riccio Quartetto. Taktéž
žáci ZUŠ zažili své první streamy a nutno podotknout, že to zvládli na
výbornou.  Přece jen hrát naživo nebo před kamerou je značný rozdíl –
hlavně, že byla možnost si ještě zahrát.
Také taneční obor ZUŠ pod vedením Markéty Kuttnerové a Šárky Horákové rozhodně na sklonku roku 2020 nezahálel. Nejstarší tanečnice reprezentovaly ZUŠ i město Horní Slavkov na Celostátní přehlídce
scénického tance mládeže a dospělých, která se uskutečnila 12. -13.
prosince 2020 v Jablonci nad Nisou.  Po několikaleté pauze jsme měli
zástupce v celostátním kole prestižní taneční přehlídky, děkuji tedy tímto jak Markétě Kuttnerové, tak jejím svěřenkyním. V Lokti proběhlo 14.
prosince v rámci projektu Šablony II „Afro taneční odpoledne“. I když
žákyně zprvu netušily do čeho jdou, senegalský černošský tanečník
a profesorka Hamu MgA. Monika Diatta Rebcová jim zorganizovali
perfektní taneční seminář, na který jen tak nezapomenou.  Poděkování patří taktéž Šárce Horákové a jejímu manželovi za organizaci a čas,
který dětem věnovali.
Rád bych také zmínil ještě jednu aktivitu slavkovských výtvarníků – lektorka Mgr. Lenka Herzogová, která, mimo jiné, působí na zámku v Bečově nad Teplou, si v rámci projektu Šablony II pro výtvarníky připravila
předvánoční workshop na téma „Symbolika a relikviář svatého Maura“.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ pod jejím vedením vytvářeli originální návrhy na textil se vzorem ryby, jakožto nejstaršího křesťanského symbolu.
Poděkování tedy patří i této lektorce.  
Vážení rodiče, velice Vám také děkuji za vyplnění dotazníku, který se
týkal distanční výuky v základní umělecké škole – společně s kolegy
si velice vážíme Vašich názorů a podnětů, na jejichž základě budeme
výuku dále zlepšovat.
Poslední radostnou zprávou v prosinci byla pro ZUŠ velmi štědrá
finanční podpora ze strany Nadačního fondu Tesco – na projekty
„Oživme slavkovské kostely, Distanční výuka v ZUŠ a Akademie pro seniory online“ jsme získali celkem 60 tis. korun českých.
A na závěr Vám chceme ještě sdělit, že orchestr ZUŠ band má díky
podpoře města Loket krásné nové módní doplňky, už se moc těšíme,
až je budeme moci předvést na některém z koncertů – věříme, že to
bude brzy.
Bc. Jan zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
Školství

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ SLAVKOV
Pečovatelská služba je připravena pomoci
seniorům a zdravotně postiženým.

Poskytované úkony pečovatelské služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pečovatelská služba je připravena pomoci
(pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko
a zdravotně postiženým.
a seniorům
vozík apod.).
Poskytované úkony pečovatelské služby:
• Pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při
osobní
(pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc
přesunu nahygienu
lůžko a vozík apod.).
Pomoc
při osobnípéči
hygieněonebo
poskytnutí
podmínek pomoc
pro osobní hygienu
(pomoc při WC).
úkonech
při•osobní
základní
vlasy
a nehty,
při použití
hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
• Poskytnutí
stravy
nebo
pomoc
při
zajištění
stravy
(dovoz
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě
jídla a pití, příprava a podání jídla a pití).
nebo
donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, přípra• Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
vavelkého,
a podání
jídlaúklidu,
a pití).
např. sezónního
nákupy, pochůzky – donáška léků, velký nákup, nákup ošacení).
• Praní a žehlení
• Pomoc
při prádla
zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
a •údržba
domácnosti, pomoc při zajištění velkého, např.
Informace: Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – donáška léků, velký
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
nákup,
nákup ošacení).
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
• Praní a žehlení prádla
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
Informace:
Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
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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 2021 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.

Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?
Důležité informace pro vás.
V roce 2019 došlo pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami
veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek
(„žump“), a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).

Nová povinnost:
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních dvou kalendářních let
Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?
Komu: doklady předložte na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního
Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo
prostředí (písemná
kontrola
na místě
apod.) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požad
provýzva,
domácnosti
(rodinné
domy, chalupy)
na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),

Kdy: kontroly budou od ledna 2021
prováděny
namátkově,
popř.(§na38základě
stíža to na
základě novely
vodního zákona
zákona č.podnětu,
254/2001 Sb.).
nosti, při vodohospodářských
haváriích
apod.
Nová povinnost:

od 1. ledna vlastníka
2021 – povinnost
předkládat
doklady
o odvozu
odpadních
z jímky („žumpy“)
za období posle
Kde: zejména u každého
rodinného
domu,
chaty
apod.,
kterývod
nevypouští
odpadní
dvou kalendářních let
vody do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod;
Komu:

předložte
na výzvu
vodoprávního
úřadu neboveřejných
České inspekce
životního
prostředí (písemná
v počátcích budedoklady
priorita
kladena
na lokality
v blízkosti
zdrojů
podzemních
vod,výzva, kont
místě apod.)
vodárenských nádrží, ostatních vodních nádrží apod.
Kdy:

1. úloha (1 bod)
Když platí, že:
KAREL		
FRANTIŠEK 	

Jímka musí: být kontroly
nepropustná!!!
Po2021
naplnění
musí
být vyvezena!
budou od ledna
prováděny
namátkově,
popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářskýc
haváriích apod.

Jímka nesmí: prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!
=   8
= 15

Čemu se rovná:
BOŽENA + EMA 	 =
2. úloha (3 body)
Když platí, že:
KAREL	 	
=    100
FRANTIŠEK
= 1 000
Čemu se rovná:
BOŽENA + EMA 	 =

Kde:

Netěsnost jímkyzejména
může ui každého
z dlouhodobého
hlediska
ohrozit
prostředí
vlastníka rodinného
domu, chaty
apod.,životní
který nevypouští
odpadní vody
do veřejné
kanalizace nebo
nevyužívá domovnívod),
čistírnu
odpadníchzměnit
vod;
(fauna, flora, kvalita
podzemních
a povrchových
lokálně
původně zajímav počátcích
bude poškození
priorita kladenasousedních
na lokality v blízkosti
veřejných zdrojů
podzemních vod, vodárenských nádrž
vé prostředí, může
způsobit
či vlastních
nemovitostí.
ostatních vodních nádrží apod.

Množství vyvezených odpadních vod:
Jímka musí:
musí přiměřeně odpovídat
spotřebě
vodymusí
v domácnosti
být nepropustná!!!
Po naplnění
být vyvezena! (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné spotřební
kapacity, počet bydlících apod.)
Jímka nesmí:
prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!

Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):
jímky může
z dlouhodobého
ohrozit životní
prostředí
provádí stavební Netěsnost
úřad většinou
vei spolupráci
s hlediska
vodoprávním
úřadem
či Českou inspekcí
(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé prostředí, může
životního prostředí
způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.
Množství
vyvezených odpadních vod:
Kdo zajistí vyvezení
jímky:
musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné spotřební
pouze provozovatel
obecní
městské
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podkapacity, početčibydlících
apod.)
le živnostenského zákona
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):

3. úloha (5 bodů)
Kolik vidíte trojúhelníků?

stavební vod:
úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního prostředí
Doklad o odvozuprovádí
odpadních
Kdo zajistí
vyvezeníOjímky:
NUTNO USCHOVAT
DOKLADY
VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.

pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského záko

Náležitosti dokladu:
Doklad o odvozu odpadních vod:
vlastník či uživatel
jímky,
lokalizace
jímky, množství
odvezených
odpadních
vod, datum,
NUTNO
USCHOVAT
DOKLADY
O VYVEZENÍ
PO DOBU min.
2 LET.
osoba, která jímku
vyvezla,
ČOV,
na
které
budou
odpadní
vody
zneškodněny.
Náležitosti dokladu:

vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která jímku vy
Pokuta pro občany:
až 20 000 Kč
ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Vaše jímka neodpovídá
vodního zákona?
Pokuta propožadavkům
občany:
až 20
Kč
primárně uvažujte
o 000
připojení
na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona?
možnostech získáte
primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních možnostech získáte
na obecním úřadě),
popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější
na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější

DĚKUJEME,
ŽE JSTE
DĚKUJEME,
ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ
ODPOVĚDNÍ
VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
VŮČI ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ
A BUDOUCÍM GENERACÍM!
A BUDOUCÍM GENERACÍM!
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Koliformní bakterie se nacházejí v trávicím traktu lidí a živočichů, a tím pádem jsou
nejdůležitějším hygienickým indikátorem fekálního znečištění. Špatně těsnící odpadní jímka je prakticky jistou vstupenkou těchto bakterií nejen do podzemních
zdrojů pitné vody v okolí.

DOBROVOLNÉ VYŠETŘENÍ VEŘEJNOSTI POC ANTIGENNÍMI TESTY
Dne 14. prosince 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření upravující způsob dobrovolného testování všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven pomocí POC antigenních testů.
Testování bprobíhá od 16. prosince 2020 do 15. ledna
2021. Pro urychlení průběhu vyšetření na odběrovém
místě si s sebou přineste čitelně vyplněný Formulář pro
provedení POC antigenního testu.
Upozorňujeme, že antigenní testování v jednotlivých
odběrových centrech není možné absolvovat bez předchozí rezervace prostřednictvím call centra, tel. číslo:
950 380 380.
Vyšetření pomocí POC antigenního testu je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem účastníkům
zdravotního pojištění u zdravotní pojišťovny v České republice v období stanoveném mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR.
O bezplatné provedení dobrovolného vyšetření pomocí POC antigenního testu může požádat každá osoba,
která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, a která se prokáže platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
O provedení POC antigenního testu lze požádat maximálně 1x za 5 dní

Formulář pro provedení odběru
(Vyplněné, prosím, odevzdejte pracovníkovi na odběrovém místě)
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Název a kód zdravotní pojišťovny
Adresa bydliště
Telefonní číslo
pro sdělení výsledku příp. PCR testu
E-mailová adresa
pro sdělení výsledku příp. PCR testu
Příznaky

Výsledek testu
vyplňuje lékař

U nás ve městě

Kašel
Bolest svalů, kloubů, zimnice
Průjem, zvracení
Teplota
Ztráta čichu, chuti
Jiné:..................................................................................
Žádné
Pozitivní
Negativní
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Setkání spolužáků z Horního Slavkova po 61 letech na Šumavě

Ano, tímto poutačem nás spolužák Standa
z Prahy vítal na jeho šumavské chalupě, letos
to už bylo 61 let, co jsme opustili školní lavice
základní školy. Vloni to bylo slavnostních 60
let, kdy jsme, jako první třída, opouštěla, v té
době, nově postavenou školní budovu. Vloni
jsme se setkali po 60 letech v Horním Slavkově a setkání zahájili před budovou školy, kde
nás přivítal její ředitel, všichni jsme na židlích
ve třídě byli dojati. No žádní mladíci (ani mladice) už nejsme, ale my si to tak nepřipouštíme.
Taky jsme byli první třída, odkud někteří z nás
odešli do učení do Přerova, aby se vrátili jako
zaměstnanci do nově postaveného závodu
Přerovských strojíren. Takové letité přátelství
se jen tak neztratí. V červnu jsme se setkat

nemohli, tak jsme počkali, až nám to odvolaný
zákaz shromažďování umožní. Místo setkávání měníme, vždy se toho někdo z nás ujme,
abychom poznali také jiná místa naší krásné
země. A Šumava mezi ně rozhodně patří.
Pozvánka zněla na 9. a 10. září, program byl
tajný, nic nám předem Standa neprozradil,
všechno mělo být překvapením. Zahájili jsme
skvělým obědem, jeho manželka úžasná,
zvládli se o nás, po celé dva dny, parádně postarat, chalupa prostorná, všichni jsme se bez
problémů vešli. Mají velkou rodinu, takže na
početné hosty jsou docela zvyklí. Vyšňořenou
uvítací bránou nemohl nikdo projít, aniž by si
nepřipil na to, že jsme, sice zase o rok starší,
ale rádi, že se znovu vidíme. No řekněte, kdo

se může pochlubit po takových letech, že jezdí
na sraz třídy? Moc nás určitě není a vždy se na
to moc těšíme.
Letos to Standa, se svým rodinným přípravným výborem, pojal jako dva dny zážitků. Po
obědě jsme odjeli do Boru (u Tachova), kde
jsme si prohlédli zámek, bylo nás dost, kteří
v těch místech byli po prvé, a stálo to za to.
Po té jsme ještě navštívili nejstarší kostelíček
v okolí a plni dojmů jsme se vrátili na večeři.
Samozřejmě nechyběl velký táborák, s harmonikou, kytarou, foukačkou a oblíbenými písničkami, doprovázené dobrým pivem, vínem
a kdo chtěl, mohl si dát i něčeho ostřejšího.
Spát se nikomu nechtělo a protáhlo se to až
do skoro ranních hodin.
Po snídani, to jsme samozřejmě ještě netušili, co na nás čeká, jsme dostali příkaz, „hlavně
pořádnou obuv“, z čehož jsme usoudili, že to
bude náročná turistická procházka, ano bylo
to tak, Přimda, podle bájí hrad z r. 925, několikrát opravován, poslední velká oprava z r.
2000.
Nádherná příroda, stoupání jsme všichni
zvládli bez problémů, s úsměvem, dokonce
všechny houby, které kdo našel, mi spolužáci
věnovali a večer jsem si z ní na chatě udělala
specialitu od spolužáka. Důkaz, že jsme dospěli až k cíli, zde na foto. Obědem jsme ukončili krásné dva dny a došlo na loučení.
Musím zde přiznat, že jsme měli všichni slzy
v očích a slib, že příště zase v Horním Slavkově, Farma Arnika, to je naše zázemí, kam se již
dnes můžeme těšit.
A nakonec poděkování Standovi a jeho manželce Marušce, zasloužili se o nevšední zážitky (gastronomické nevyjímaje), na které budeme všichni dlouho vzpomínat nebo alespoň
do té doby, než nám bude sloužit paměť.  Slíbila jsem všem, že o tom napíši reportáž, tak
snad se mi to i podařilo?
Spolužačka Magdalena Křížová
z Prahy
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Vánoční nadílka
Město ve spolupráci se SPOZ připravilo v této nelehké době vánoční
nadílku také pro naše seniory v DPS. Děti z MŠ U Sluníčka a MŠ
Duhová kulička a žáci 2. A ZŠ Nádražní ve spolupráci s asistentkami
vyrobily malé dárečky pro každou babičku nebo dědečka. Za to jim
patří velké poděkování od všech, které ráda vyřizuji.
Zástupkyně SPOZ, pan starosta, spolu s paní ředitelkou DPS rozdali
dárečky a popřáli seniorům krásné Vánoce a hlavně zdraví v novém
roce.
Za SPOZ Mgr. Anna Hadáčková

U nás ve městě
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Chraňte sebe +
chraňte ostatní!
Vybudujme společně síť, která nám pomůže
efektivně čelit epidemii COVID-19.

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

4

1

2

3

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

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

5

6

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

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

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

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

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

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

ROZVOZ OBĚDŮ

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

LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI

NONSTOP informace o místě a provozní
době poskytování lékařské služby první
pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu: 353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 347
všední den: 16:00–21:00
sobota, neděle, svátky: 9:00–19:00
Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon E, 3. patro): 352 520 430
všední den: 16:00–21:00
sobota, neděle, svátky: 9:00–21:00
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9:00–14:00

PORUCHOVÉ LINKY

Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství: 724 606 870
Poruchová služba kabelové
televize a internetu ve městě:
774 559 868, 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 800 850 860

TECHNICKÉ SLUŽBY

Tel.: 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz
ředitel: 602 110 503
provozní technik: 722 378 674
odpadové hospodářství: 724 113 584

SBĚRNÝ DVŮR

Provozní doba:
letní období – od 1. 4. do 31. 10.
PO - ČT: 7:00–10:45, 11:30–17:00
PÁ: 7:00–10.45, 11:30–15:00
SO: 8:00–12:00
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00

MĚSTSKÝ INTERNET

V případě zájmu o zřízení internetu volejte
pana Halgašíka: 774 218 518

POLICIE ČR HORNÍ SLAVKOV

MOBILNÍ ROZHLAS

V souvislosti se zlepšováním informovanosti
občanů, je v našem městě zavedena služba
– Mobilní rozhlas. Budeme vás informovat
o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte vaše
tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy
a e-maily o dění v obci - upozorně¬ní na
odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na
kulturní události a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

HLÁŠENÍ ZÁVAD / PODNĚTŮ
Mobilní aplikace ZmapujTo

Závady či jiné podněty můžete radnici hlásit
prostřednictvím svého mobilu. Stáhněte si
mobilní aplikaci ZmapujTo, která Vám umožní pořizovat fotohlášky s Vašimi podněty na
zlepšení života v našem městě. Fotohlášky
jsou předávány kompetentním osobám k vyřízení a Vy budete o všem informováni.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

evidence a podpory - 950 161 216
zprostředkování zaměstnání - 950 161 219
hmotná nouze - 950 161 220, 950 161 221
státní sociální podpora - 950 161 231

SLUŽBA VYJADŘOVÁNÍ SE
K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ
Na odkazu url: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/karlovarsky-kraj/ je
možné bezplatně žádat o vydání vyjádření
o existenci inženýrských sítí.

Příklad použití: Pokud někdo začíná stavět rodinný
dům, bude určitě k zahájení výstavby potřebovat
napojení elektrické přípojky, plynové přípojky,
vodovodní a kanalizační přípojky, apod. Aby
nemusel obíhat správce sítí jednotlivě nebo za tyto
služby platil, může si v aplikaci zadat pozemkovou
parcelu, ke které se to vztahuje, a potom jen označit správce sítí, od kterých potřebuje vyjádření.
Aplikace se s těmito správci elektronicky spojí,
nebo pokud na to ještě nemají připravený systém,
obešle dopisem. Vyjádření jednotlivých správců
sítí zpětně dojde na žadatele.

KONTAKTY NA MĚÚ
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 12:00–17:00

Recepce (ústředna): 352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz
Alexandr Terek
starosta
alexandr.terek@hornislavkov.cz
724 796 727
Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz
730 823 697
Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
martin.stark@hornislavkov.cz
352 350 677, 602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
monika.volfova@hornislavkov.cz
352 350 680, 602 110 499
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
352 350 685, 602 324 341
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
352 350 661, 602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661
Karolína Tesařová
zástupce vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
karolina.tesarova@hornislavkov.cz
352 350 674, 602 123 366

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte uvedená telefonní
spojení.

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

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

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

Otevírací doba
pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

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

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

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

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

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

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
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