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Slovo starosty
V minulém čísle mého slova starosty  
jsem psal o vlivu „tzv. zelených evropských cílů“ na nás všechny. Domnívám
se, že se o této problematice obecně
málo diskutuje. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude a jak to ovlivní životy
nás všech. Osobně si myslím, že způsob,
jakým se celá problematika řeší, je špatný.
Neříkám, že se ekologií nemáme zabývat. Volil
bych však jiný postup. Nejdříve hledat způsoby a řešení, jak daného
cíle dosáhnout, ověřit zda je to reálné a teprve poté vydávat zákazy
a nařízení. Přijde mi, že se to děje ze strany Evropské unie přesně
naopak, nejprve přijde omezení a pak se hledá řešení bez ohledu
na dopady.
V každém případě Česká republika musí plnit cíle, ke kterým se
zavázala v oblasti ekologie a životního prostředí. Jedním z nich je
i omezení skládkování odpadu do roku 2030. To s sebou přináší postupné zdražování poplatku za skládkování z původních 500,- Kč/
tuna až na 1850,-Kč/tuna. Cílem je omezit skládkování, více odpadu
vytřídit a znovu využít. Česká republika a my jako město si v třídění
stojíme dobře. Horší je to s množstvím vyprodukovaných odpadů
(do množství se započítává i vytříděný odpad), toho v součtu produkujeme stále více. Otázkou je, do jaké míry to můžeme ovlivnit
my sami a do jaké míry je to na původcích odpadů. Tím myslím,
např. výrobce zboží, potravin a další. Výrobci mají v moci omezit
množství odpadů třeba tím, že obal bude menší, když bude odpovídat obsahu zakoupeného výrobku. Asi jste si toho už někdy všimli
také, po otevření mnohdy  zjistíte, že obal je větší než by bylo potřeba.
Asi nejzásadnějším vliv na cenu likvidace odpadů je stále se zvyšující se jeho nákladovost díky rostoucí ceně skládkovného. Do ceny se
promítá také rostoucí cena energií, pohonných hmot a lidské práce.
To jsou skutečnosti, na základě kterých se zastupitelé rozhodovali
a nakonec schválili zvýšení místního poplatku za odpady o 200 Kč/
osoba/rok. Všichni si uvědomujeme, že je to krok nepopulární, který
zasáhne peněženky nás všech. Stejně tak, jako každé zdražení zasáhne rodinný rozpočet, tak úplně stejně rostoucí množství odpadů (i těch vytříděných) a ceny za jeho likvidaci zasáhne i rozpočet
města. V roce 2020 doplácelo město za odpady přes 4 mil. Kč, což
při přepočtu činí doplatek z rozpočtu města  přes 700 Kč/osoba/
rok . Při současném trendu zvyšování ceny skládkovného a dalších
vstupů, je téměř jisté, že město bude na odpady doplácet stále více.
Tyto peníze pak chybějí jinde ve městě. Těch oblastí kam investovat je opravdu hodně. Každý bychom našli mnoho priorit a oblastí
které nás tíží nejvíce. Nelze vše udělat hned a uspokojit všechny
potřeby najednou. Jisté však je, že peníze, které „nevyhodíme na
skládku“ použijeme opět a jen u nás v Horním Slavkově.
Po přečtení tohoto mého slova vás jistě napadají další otázky.
Uvnitř zpravodaje jsou ve formě otázek a odpovědí  další informace, které vám objasní nejen ekonomiku odpadového hospodářství
města. A pokud na něco odpověď nenajdete, neváhejte a zeptejte
se mě telefonicky, emailem nebo třeba i na ulici.
Mé slovo starosty není bohužel moc pozitivní. Rád bych hýřil humorem, stavěl vzdušné zámky, ale bohužel obecně asi všichni tušíme,
že nepřichází zcela pozitivní období.
Přeji vám co nejvíce pozitivních zážitků, radosti a úspěchů. Pokud
se dostanete do svízelné situace, zkuste se na naší radnici obrátit,
třeba vám dokážeme poradit, pomoci.
Mějte krásné podzimní dny a příští měsíc zase na slyšenou.
Váš starosta Alexandr Terek

www.hornislavkov.cz

Blahopřejeme
V měsíci říjnu oslavil jubilejní 80. narozeniny pan Pavel Pösinger.Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města
a členka SPOZ.

TECHNICKÉ SLUŽBY HORNÍ SLAVKOV
Provozní doba:
PO
7:00 - 10:45
ÚT
7:00 - 10:45
ST
7:00 - 10:45
ČT
7:00 - 10:45
PÁ
7:00 - 10:45
SO
8:00 - 12:00

STAVEBNINY
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 17:00
11:30 - 15:00

Kontakty:
Richard Petraschek - vedoucí		
Soňa Kmecová - zástupce 		
e-mail: stavebniny@tshs.cz

Poděkování
Poděkování ženám z Horního Slavkova ze dne 13.09.2021,
které pro mne zavolaly lékařskou službu první pomoci, když
jsem zkolabovala na chodníku při návratu domů z ranního
nákupu.
Výsledky lékařských vyšetření dopadly pro mne kladně a byla
jsem převezena zpět do Horního Slavkova.
Kovářová Anna s rodinou

Těžba lithia – řízení
o stavbě separační linky

607 050 803
601 691 557

Zajišťují prodej tohoto materiálu:
Stavební materiál: beton, cement, vápno, lepidla, montážní pěny,
kartušové silikony,lepenky, zstracené bednění, zámkové dlažby,
ytongy, kari sítě, žebírkovou ocel, plech na střechy „SATJAM“,
betonové tašky, sádrokartonové profily, šrouby a závěsy, kamenivo,
písek, atd.
Malířské potřeby: barvy, válečky, štětce, štětky, penetrace, atd.
Materiál a nářadí pro zedníky: montážní pěny, sádrokarton, perlinka,
beton WEBER, HASIT, hladítka, vědra, vaničky různých velikostí, SDS
vrtáky (různé průměry a délky) atd.
Pracovní a ochranné pomůcky: pracovní rukavice, metry různé
druhy, zakrývací plachty, zakrývací folie, různé pásky včetně bezpečnostních, atd.
V případě, že požadované zboží nebude skladem, možnost dodání do
48 hodin. Možnost dopravy materiálu vozidlem Multicar nebo IVECO
až do 9 t.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA“

Dne 15. 11. 2021 (pondělí) v 15.30 hodin se v zasedací místnosti v 1. patře budovy městského úřadu v Horním Slavkově
uskuteční veřejné ústní jednání ke stavbě „ Separační linka
- Horní Slavkov“.
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE: Město Horní Slavkov
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE: 1. 4. - 31. 12. 2021
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro fyzické osoby amatéry, které se přihlásí do
soutěže prostřednictvím zaslání fotografie na email
fotosoutez@hornislavkov.cz
Přihlášená fotografie musí být pořízena v Horním Slavkově a jeho
částech (Kfely, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Třídomí)  musí se jednat o exteriérovou fotografii.
Kategorie soutěžících:
• Amatérští soutěžící do  15 let věku
• Amatérští soutěžící od  16 let věku.
Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže veřejná a přístupná na webových stránkách města ve Slavkovském zpravodaji
č. 4/2021.

U nás ve městě
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Odpadové hospodářství města v otázkách a odpovědích
Před třiceti lety se třídění odpadu omezovalo jen na papír a kov ve
sběrnách. Ostatní slavkovský odpad byl odvážen do rokle k Bošířanům. Doba už postoupila a třídění se stalo v životě téměř všech normou s pevným základem pro třídění plastů, papíru, skla textilu, elektrozařízení, potravinářských olejů a dalších. Zdálo by se, že není co
zlepšovat -   vždy je co zlepšit! Že v kontejnerech na směsný odpad
končí i to, co lze vytřídit asi vidíme všichni. Důležité je, co s tím uděláme. Musíme docílit ještě lepších výsledků - ne pro peníze, ne proto, že
nám to ukládá zákon, ale prostě proto, že třídění je naším příspěvkem
k ekologickému udržení planety pro nás a pro další generace.
Zastupitelstvo města v září muselo rozhodnout, jakým směrem se
bude dále vyvíjet zpoplatnění sběru, třídění a likvidace odpadů od nového roku a zda ponechat/zvýšit místní poplatek za odpady. Asi již
víte, že bylo rozhodnuto o jeho zvýšení. Ve formě otázek a odpovědí
se dozvíte nejen, proč ke zvýšení dochází, ale také co nás v odpadovém hospodářství čeká v následujících letech.
Starosta

hradit ze svého rozpočtu, znamená to ale vzít tyto peníze z jiných
kapitol rozpočtu a to by znamenalo zastavení některých investic. Samotná výše poplatku v jiných obcích odráží náklady těchto obcí, kdy
například kratší vzdálenost ke skládce komunálního odpadu snižuje
celkovou cenu, kterou obec za všechny platí. Nejdůležitějším faktorem je množství vyprodukovaného odpadu občany.

Existuje nějaké osvobození od úhrady poplatku?
Ano. Město pamatuje na specifické životní situace a osvobozuje např.
studenty prezenčního studia, pokud jsou ubytovaní v internátech či
kolejích mimo místo bydliště; osoby hospitalizované ve zdravotním
zařízení po dobu delší než 30 dní. Seznam osvobození je uveden ve
vyhlášce. Důležité je, aby občan nárok na osvobození u MěÚ uplatnil
do konce kalendářního roku.  

Co se stane, když bude občan třídit méně nebo vůbec?
Rozhodně si nepolepší. Bude nás to všechny stát ještě víc a město
to postaví před rozhodnutí, jestli se tyto náklady promítnou v podobě zvýšeného poplatku za odpad, nebo ve změně celého systému
odpadového hospodářství. To by už každý platil buď podle váhy vyvezeného odpadu, nebo podle kapacity nádoby na odpad. A právě ti,
co netřídí, by pak poznali finanční rozdíl  okamžitě. Je to jednoduché
- netřídím, mám více odpadu, více zaplatím.

Pomohlo by zřícení vlastní skládky či spalovny odpadu?
Výrazně by to ulehčilo samotnému systému svozu a uložení odpadu
a samozřejmě by to znamenalo nižší poplatky (myšleno při samotné
provozu bez prvotní značné investice na vybudování). Zřízení skládky
či spalovny je tak náročný záměr, například kvůli CHKO a dalších podmínek pro tato zařízení, že vybudovat něco takového v okolí Horního
Slavkova je velmi nepravděpodobné.

Má smysl třídit odpad?
Rozhodně ano! Hlavním důvodem třídění je snížení množství ukládaného odpadu na skládku a využití vytříděných složek odpadu k dalšímu použití. Třídění je základem pro ekologické udržitelnosti planety
Proč město vydalo nové obecně závazné vyhlášky k odpadovému a nerostných surovin pro další generace.
hospodářství?
Důvodem k vydání vyhlášek nebyla potřeba ze strany města, nýbrž Argument, „když budeme třídit, budeme mít levnější odpady“ není
změna legislativy s účinností od 1. 1. 2021. Pokud bychom nereago- pravdivý?
vali, dosavadní vyhlášky by se od 1. 1. 22 staly neplatnými. Systém Odpadové hospodářství prochází neustálým vývojem. Pokud je zájem
sběru a třídění odpadů by neměl stanoven vůbec žádný řád. Aktuali- o nějakou komoditu, například plasty na jejich další zpracování, tak po
zovat vyhlášky musí každé město v ČR.
vytřídění je možné získat nazpět nějaké finanční prostředky.  Město
má smlouvu se třemi zpracovateli vytříděných odpadů a vybíráme,
Proč muselo dojít ke zvýšení místního poplatku od 1. 1. 2022?
kam je odevzdáme dle aktuálně nejvýhodnějších ekonomických podNemuselo, ale situace v nákladech na sběr, třídění a likvidaci odpadu mínek. Třídění odpadu aktuálně není o ekonomice, ale o ekologickém
se dostává do kritických čísel. Pokud bychom místní poplatek nechali přístupu.
ještě pár let ve shodné výši, museli bychom omezit rozvoj města. Časem by situace došla až tak daleko, že by volné finanční prostředky Jaké jsou příjmy města z vytříděného odpadu např. za rok 2020?
sloužily vlastně už jen na likvidaci odpadu.
V roce 2020 činila tato částka 811.927,70 Kč. Celkové náklady na odpadové hospodářství činily 8.585.208,50 Kč. Příjem z odpadů je velmi
proměnlivý, v současnosti třeba za likvidaci plastu platíme.
O kolik se zvyšuje místní poplatek od ledna 2022?
Zvyšuje se o 200,- Kč/osoba tj.  o necelých 17 ,- Kč na měsíc. Dnes
každý občan hradí 800,- Kč za rok, od 1. 1. 2022 to bude 1.000,- Kč Dochází při svozu odpadů k jeho smíchání s jiným odpadem?
Toto se děje jen ve výjimečných případech, když je občany vytříděza rok.
ný odpad kontaminovaný jiným odpadem. Nejmarkantněji se to děje
Bude zvýšení poplatku stačit na pokrytí nákladů města?
Nebude. Cílem města nebylo pokrýt z vybraných poplatků všechny v našem městě u bioodpadu – jakmile je tam něco jiného (např. plechovka, psí exkrement v igelitovém sáčku) už se to nedá brát jako
náklady.
bioodpad a končí tak vše bez užitku na skládce.
Kolik finančních prostředků město vlastně doplácí?
Každý rok jsou porovnávány ekonomické ukazatele - nákladovost/zis- Co se děje s nevytříděným odpadem?
kovost. Situace se za poslední dva roky dramaticky změnila, bohužel Zatím končí bez užitku na skládce, ale to je jen dočasné. Chystaný
v neprospěch rozpočtu města. V loňském roce doplácelo město na zákaz skládkování i rapidní zvyšování plateb za jeho uložení na skládlikvidaci odpadu 4.149 815,80 Kč, přepočítáno na občana 771,48 Kč. ku bude všechna města a jeho občany nutit třídit ještě více než dnes.

A jaká je prognóza v množství odpadu pro letošní rok?
Statistiky ukazují, že odpadu bude zase víc a město vynaloží víc fi- Jsou stanoveny legislativou nějaké cíle v třídění odpadu?
nančních prostředků na jeho likvidaci.
Zákon o odpadech tento cíl má. Od roku 2025 a v letech následujících se má vytřídit 60 % odpadu, v roce 2030 a dále 65 % a po roce
Proč mají jiných v městech jiné poplatky, někde dokonce naplatí 2030 už 70 % z celkového množství vyprodukovaného komunálního
odpadu.
vůbec?
Samotný způsob úhrady za nakládání s odpadem a výši poplatku stanovuje svým rozhodnutím zastupitelstvo. Může rozhodnout i o tom, Jak jsme na tom s tříděním v Horním Slavkově?
že za tuto službu nebude po svých občanech požadovat nic, tedy nu- V roce 2020 bylo ve městě vytříděno 49 % vyprodukovaného komulový poplatek. Veškeré náklady na svoz a uložení odpadu může obec nálního odpadu.
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Jaká je výše neuhrazených poplatků za odpady ročně?
V roce 2020 činila výše neuhrazených poplatků 329.000,- Kč. Úspěšnost výběru poplatků dosahuje kolem 94 %.  Kdo nezaplatí do konce
roku, obdrží platební výměr a pokud na něj není reagováno je dlužná
částka vymáhána exekučně.

dob a tím k velkému nepořádku. Interval vývozu jednou týdně by byl
určitě správnou cestou ke snížení nákladů, k tomu je ale nutné snížení
celkového objemu vyprodukovaného odpadu.

Jak je to s cenou za svoz? Není svozová firma dražší než jinde?
Není. Pravidelně porovnáváme ceny za svoz s cenami jiných svozových společností a ceny, které platí okolní města. Navíc naše TechKolik stojí uložení tuny komunálního odpadu na skládku?
V roce 2020 to bylo 1 115,- Kč/tuna.  V tomto roce bylo uloženo na nické služby zaměstnávají místní občany a reagují pružně na potřeby
skládku 896,53 t komunálního odpadu. Navíc bylo odvezeno 929,55 města. Jsou tedy nejen cenově výhodnější, ale přinášejí i další pozitiva
v chodu města.  
tun odpadu ze sběrného dvora.   
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Snaží se město snižovat náklady na odpady a jak?
Podařilo se nám získat dotaci na pořízení kontejnerů na tříděný odpad.
V jiných městech se platí za pronájem kontejnerů svozové společnosti
nebo si je musí kupovat přímo vlastníci domů nebo SVJ. Stejně tomu
bylo také s nádobami na BIO odpad, které si mohou občané zdarma
zapůjčit od města. Dále město poskytuje zdarma kompostéry, které
Je možné ušetřit náklady na svoz například snížením intervalu vý- byly pořízeny také za dotační prostředky.
vozu nádob na odpad?
U nádob na směsný komunální odpad je nyní nastaven svoz v interva- Proč město dříve dávalo odměnu za třídění?
lu dvakrát týdne, u rodinných domů je tento interval nastaven jeden- Byla jiná situace na trhu s vytříděným papírem a plastem. Snažili jsme
krát v týdnu. Město mělo snahu snížit tyto náklady zavedením svozu se tím motivovat občany k větší míře třídění. Zároveň to mohlo mít
0v intervalu jedenkrát  týdně po celém městě. Obecně se tento krok na i druhý efekt - kdo produkoval hodně odpadu, byl za to odměněn (i vy2016s plným pochopením občanů.
2017 V některých částech 2018
2019 Aktuálním cílem je produkci
2020 odpadů
tříděné složky jsou stále odpad).
zkoušku nesetkal
města byl i tento delší interval dostatečný a stačilo vyvézt nádobu na každého z nás omezit, ne pro peníze, ale pro ekologické udržení planeodpad jednou týdně, v jiných částech města docházelo k přeplnění ná- ty pro nás a pro další generace.
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ZUŠ: KRAJSKÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA 2021 PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ
30. září 2021 proběhl v divadelním sále MKS Horní Slavkov 19. ročník Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance Lucie Terek Krajnikovičové. V letošním ročníku se jej účastnilo
celkem 110 soutěžících v 15 tanečních choreografiích. ZUŠ měla
zastoupení jak z Horního Slavkova, tak z Lokte, kolegyně připravily
s žákyněmi celkem 5 tanečních choreografiích. Loketské tanečnice
získaly ocenění za vytvoření působivé scény a pohybové ztvárnění
v choreografii „Oheň“ a dále ocenění za humorné ztvárnění tématu v choreografii „Dveře“. Slavkovská děvčata získala ocenění za
výbornou orientaci v měnícím se rytmu v české lidové písni v choreografii „Jarní“, dále ocenění za roztančený prostor v choreografii
„A co bude dál“. Tato choreografie získala také letošní cenu města
Horní Slavkov v podobě krásného dortu. Dovolte mi poděkovat samozřejmě všem dlouholetým spolupracovníkům, kteří se na realizaci přehlídky podílejí, největší poděkování patří dětem a především
jejich učitelkám Markétě Kuttnerové a Šárce Horákové. Přehlídka
se pět neobešla bez finanční podpory města Horní Slavkov, ZUŠ
Horní Slavkov a Ministerstva kultury ČR.

V září 2021 byl slavnostně zahájen další ročník „Akademie umění
a kultury“, na zahajovacím koncertě vystoupila perfektní skupina
Jazz Cakes, v průběhu října již proběhla první setkání na nejrůznější
témata, v plánu jsou také výtvarné workshopy a další setkání. Letos nechybí ani kurz „Nauč se i ty ovládat chytrý telefon“. Také se
rozběhl „Hudebníček“ pro nejmenší děti – hudebně pohybový kurz,
o který je letos zájem především v Lokti a Krásně. Nejstarší žákyně
tanečního oboru se účastnily Krajské postupové přehlídky mládeže a dospělých v Karlovarském městském divadle a také navštívily
představení „How things go“ v ostrovském domě kultury. Slavkovské výtvarnice pod vedením odborníka z praxe pí. Taťány Rabasové
absolvovaly výtvarnou hodinu, kde vyráběli šperky a jiné drobnosti
z mnoha druhů korálků. Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením kolegyně
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Alexandry Ptáčkové a sólisté z pěvecké třídy Dalibora Kaplana vystoupili na loketském vinobraní. V závěru měsíce vystoupil také žák
hudebního oboru Michal Stařík ze třídy kolegyně Zuzany Kolářové
na vernisáži výstavy „České korunovační klenoty na dosah“ na loketském hradě.
Velmi úspěšný byl také koncert „Tři skladatelé, pět světů“, který byl
závěrečným koncertem Mezinárodního hudebního festivalu J.C.
Fischera. Velké poděkování patří ředitelce Karlovarského symfonického orchestru MgA. Michaele Káčerkové za spolupráci a organizaci koncertu.
Shrnuto, podtrženo, snažili jsme se svým uměním podpořit Horní
Slavkov, Loket i Krásno a prezentovat výsledky uměleckého vzdělávání.

DDM A ŠD HORNÍ SLAVKOV
INDIÁNSKÝ PODZIM
V měsíci září jsme realizovali
indiánskou hru, kterou jsme
využili pro rozdělení dětí do
oddělení – indiánských kmenů.
Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o indiánech
a vyzkoušely si různé aktivity,
které se vážou k původním
obyvatelům Ameriky. Zkusily
si vylézt na strom – samozřejmě pod odborným dohledem
velkého náčelníka. Stříleli na
bizona z luku, vyrobily si totemy a naučily se pojmenovat
a poznat různé kouzelné a léčivé bylinky. Pak si společně
vyrobily lapač snů, na který se
můžete podívat na přiložené
fotografii. Příslušnost ke kmeni byla stvrzena výrobou placky a také
si všichni zkusili vyrobit indiánské šperky. Velký Manitou skryl někam
vzácný indiánský poklad, který se děti společně vydaly hledat. Vrcholem byl nález pokladu, který skrýval věci sladké, moudré i vzácné. Děti
se naučily, že největším pokladem je přátelství a sdílení společných
zážitků. To nejvzácnější je společné hledání poznání. To, co má skutečnou cenu, je moudrost a kultura, která se předává z generace na
generaci, bez ní bychom neznali příslušnost k lidskému kmeni.  
Bc. Pavel Krüger, ředitel DDM a ŠD

MŠ SPORTOVNÍ

MŠ U SLUNÍČKA

Září. První dny nového školního roku. Všichni jsme se opět sešli po
prázdninách v naší mateřské škole. Po prázdninách, dovolených.
Po krásných letních dnech. Během nichž byla stále v provozu jedna třída mateřské školy, kde se střídaly děti, jejichž rodiče momentálně nečerpali dovolenou.
Někdo si vzpomněl na své učitele a kamarády i na cestách za
dobrodružstvím a poslal prázdninovou pohlednici. Určitě udělala
radost . Děkujeme!
Nyní již pilně pracujeme. Využíváme poslední letní dny a trávíme
co nejvíce času venku na procházkách v přírodě a hrou na školní
zahradě.
Nejmenší i nově zapsané děti se seznamují s novým prostředím,
s kolektivem dětí a dospělých.
Pro děti jsou připraveny seznamovací hry a činnosti. Nechybí laskavý přístup učitelů. Děláme vše pro to, aby si děti co nejdříve zvykly na nový režim, aby dobře zvládly odloučení od rodičů. Zkrátka,
aby jim u nás bylo dobře.
Již první měsíc nového školního roku přijde mezi nás pan včelař.
Nakoukneme do života tohoto užitečného hmyzu. Pochopíme
proč je důležité se o včelky dobře starat a že není třeba mít strach
ze setkání s nimi.
Takže startujeme! Začínáme! Těšíme se jaké zajímavé zážitky nám
tento školní rok přinese!
Kapacita mateřské školy ještě není zcela naplněna. Máme ještě
pár volných míst pro malé žáčky, proto ještě během září můžete
své dítě přihlásit do naší školy!

Některé děti z naší školky vystoupily dne 25.9.2021 na Slavkovských slavnostech. Zarecitovaly zde báseň „Pekař peče housky“,
na kterou měly připravenou krátkou rytmizaci a zatančily na píseň
„To je zlaté posvícení“. Děti si vystoupení moc užily a moc se jim
povedlo.

Dne 29.9.2021 vyjely děti ze tříd u „Berušek“ a u „Myšek“ do bečovské botanické zahrady. Počasí nám sice nepřálo, ale to nevadilo.
Všichni jsme nazuli holinky, oblékli pláštěnky a těšili se na nové
zážitky a poznatky. Po příjezdu na místo byl pro nás připravený
výborný čaj z bylinek, dětské hudební nástroje a čekal na nás pán
s kytarou. Zazpívali jsme si několik známých písniček a dozvěděli
jsme se, co se musí v přírodě stát, než narostu jablíčka na stromech. Pojmenovali jsme připravené ovoce a pak hurá na výrobu
moštu z jablíček. Všichni jsme si vyzkoušeli práci s drtičem jablek
i s lisem ovoce. Po práci nás čekala odměna – mohli jsme si připít
na zdraví moštem, který jsme si sami vyrobili a byl ještě lepší než
ten od maminky. Nakonec jsme si opekli buřty a vydali se autobusem zpět do MŠ. Výlet se nám všem líbil a už teď se těšíme na ten
další, který nás čeká v říjnu.
Děti a paní učitelky z „Myšek“ a „Berušek

Školství
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Úspěch na 9. Mistrovství světa WUKF v karate v Rumunsku

Ve dnech od 23.- 26.9. proběhlo ve městě Cluj-Napoca v Rumunsku již
9. Mistrovství světa WUKF v karate. Česká státní reprezentace, zastoupená Asociací okinavského karate a kobuda (CAOKK), se zde díky svým
vynikajícím výsledkům vyšvihla až na 5. místo s celkem 26 medailemi.
A to mezi 59 zúčastněnými federacemi a 39 zeměmi světa. Několik dní
svádělo téměř 1500 karatistů své boje o medailová umístění a ti naši se
mezi nimi neztratili. Zde jsou výsledky jmenovitě:
MISTŘI SVĚTA
Pokorná Eliška - kumite dorostenky -60 kg
Kerbelová Barbora - kumite team rotace juniorky
Štecová Kateřina - kumite dorostenky +60 kg
Štecová Kateřina - kumite dorostenky open
Pokorná E., Soukopová N., Štecová K. - kumite team dorostenky rotace
Pokorná E., Soukopová N., Štecová K. - kumite team dorostenky sanbon
3. MÍSTA
Kerbelová Barbora - kumite juniorky -55 kg
Soukopová Natálie - kumite dorostenky -55 kg
Pokorná E., Štecová K.- kata team dorostenky
Všem těmto závodnicím za jejich vynikající sportovní výkony velmi gratulujeme. Nutno však  ještě zmínit, že těsně pod medailovými příčkami
skončili  po velikých bojích  ve svých kategoriích ještě tito další závodníci
z CAOKK :
Budajová Michaela – 4. místo kumite ženy open a 5. místo kumite ženy
+65 kg a Sluka Kryštof – 5. místo kumite chlapci 12 let -155 cm, oba
z oddílu Champions Teams. Hřib Matěj z SKP Unitop Shodokan Březová
obsadil 4. místo v kata kadeti 14 -15 let. Samozřejmě i toto je obrovský
úspěch  a také jim patří naše gratulace.
Rádi bychom tímto poděkovali úplně všem výše zmiňovaným závodníkům za vzornou reprezentaci ČR a města Horní Slavkov.

8

Obrovský dík patří trenérům p. Danieul Pekuniakovi a zejména p. Miroslavu Boguskému. Svým pozitivním přístupem ovlivňují již mnoho let
osobnosti mladých sportovců nejen v jejich sportovní činnosti, ale často
i v osobním životě. A v duchu fair play vedou své svěřence k takto vynikajícím výkonům.  Děkujeme, že jim vštěpují i morální hodnoty a postoje a spolupracují  tak s rodiči, kteří své děti ve sportovním karate trvale
podporují.
V neposlední řadě samozřejmě městu HORNÍ SLAVKOV za stálou finanční podporu těchto mladých sportovců.
Votrubec Jindřich, vedoucí ZK Karate
Poděkování KMK Granit a. s.
Chtěli bychom velmi poděkovat firmě KMK Granit a.s. za sponzorskou podporu na reprezentační výjezd  našich dcer do rumunského
města Cluj-Napoca. Zúčastnily se MS WUKF v karate a firma KMK
Granit a.s. naše dcery na prestižních mezinárodních soutěžích výrazně finančně podporuje. V dnešní době je toto obrovská   pomoc
a velmi za ni děkujeme.
Kerbel Roman, Štec Michal
Poděkování městu Horní Slavkov
Rádi bychom jako rodiče touto cestou velmi poděkovali městu Horní
Slavkov za každoroční finanční podporu našich dětí. V letošním roce
se jedná o dotaci na MS WUKF v karate, jež proběhlo ve městě Cluj-Napoca v Rumunsku. Bez této pomoci a obecně bez podpory sponzorů se bohužel takto náročné sporty asi již nemohou obejít. Je nám
ctí, že tito mladí sportovci mohou hájit ve světě naše město i svou
republiku.
Pokorný Stanislav, Kerbelová Lenka, Soukopová Petra
a za sebe Budajová Michaela

Preventisté rozdali seniorům drobné dárečky
Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet
na bezpečí a pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny obyvatel než právě v tento den?
V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté
z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené na seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském kraji. Cílem bylo varovat seniory před možnými
podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená. Preventisté se snažili seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených s nakupováním v obchodních centrech, ale také seniorům předali obecné informace o prevenci kriminality.
Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako například nákupní tašky
s reflexními prvky, reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra na platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli
najít několik dalších důležitých preventivních rad.
Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021, přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli znát.

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.
1. úloha (1 bod)
Dan, Karel, Milan a Tom sportují. Každý
z chlapců se věnuje právě jednomu ze
sportů: fotbal, volejbal, judo a karate.
Dan se nevěnuje míčovým hrám, judista
Karel se přátelí s fotbalistou.
Které z následujících tvrzení může být
pravdivé?
A. Dan hraje volejbal.
B. Karel hraje fotbal.
C. Milan hraje volejbal.
D. Tom dělá karate.
E. Dan dělá judo.
2.úloha (3 body)
Minimálně kolik děr má toto tričko?

Důležité rady a informace, které byste měli znát:
· Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.
· Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.
· To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.
· Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.
· Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem
nechlubte.
· Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte.
· Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.
· Svojí tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.
· Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte.
· Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum
narození atd.)
· Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební
kartě).
Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte
obezřetní. Dávejte pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání,
nemějte strach a tuto věc okamžitě oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.
Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto
roce nadále. Pokud máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou
činnost, neváhejte kontaktovat oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz.
rap. Jan Bílek, kpt. Bc. Zuzana Týřová
Sport | U nás ve městě

3.úloha (5 bodů)
Pštros Emil začal trénovat na olympiádu
zvířat. V pondělí v 8.15 ráno vytáhl hlavu
z písku a zjistil, že dosáhl osobního rekordu. Pod zemí byl 98 hodin a 56 minut.
Kdy Emil zastrčil hlavu do písku?
A. ve čtvrtek v 5.19 hod.
B. ve čtvrtek v 5.41 hod.
C. ve čtvrtek v 11.11 hod.
D. v pátek v 5.19 hod.
E. v pátek v 11.11 h
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
Správné odpovědi za měsíc říjen:
1. 20 x
2. 8 minut
3. 2 na 6 – 63 = 1
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Jak jsme v Horním Slavkově volili do Poslanecké sněmovny
Voliči v seznamu:

4 636

Strana
číslo

Platné hlasy
název

celkem

v%

1

Strana zelených

30

1,18

2

Švýcarská demokracie

9

0,35

2 569

3

VOLNÝ blok

26

1,02

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

331

13,08

Platné hlasy:

5

Česká str.sociálně demokrat.

100

3,95

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

2

0,07

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

80

3,16

9

Aliance pro budoucnost

16

0,63

10

Hnutí Prameny

7

0,27

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

119

4,70

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

365

14,42

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

10

0,39

16

Koruna Česká (monarch.strana)

11

0,43

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

411

16,24

18

Komunistická str.Čech a Moravy

74

2,92

20

ANO 2011

925

36,56

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

14

0,55

Vydané obálky:

2 530

Volební účast:

55,41 %
Poděkování

Dne 18. 9. 2021 se popáté uskutečnil
Memoriál Jana Turnera. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na přípravě
podíleli. Za přítomnosti rodinných
příslušníků, přátel a příznivců tenisu
se odehrál turnaj ve čtyřhře, proběhlo
vzpomínkové setkání v příjemném
prostředí a přátelské atmosféře.
Děkujeme výboru tenisu, sponzorům,
hráčům, přátelům a známým, kteří si
přišli posedět a zavzpomínat.
Sponzoři:
NADE s.r.o., KMK Granit, Torf Ziegler,
Město Horní Slavkov, Rauschert,
Jaroslav Blažej, Tamala, G. Žaludko,
Petr Ott, Pavel Šlégr, TJP s.r.o.
Děkujeme všem.
rodina Turnerova
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje:
Otevírací doba knihovny od října:
Po 
9:00 – 12:00  12:30 – 18:00 hod.
Út 
9:00 – 12:00  12:30 – 17:00 hod.
St 
9:00 – 12:00  12:30 – 18:00 hod.
Čt 
9:00 – 12:00  12:30 – 15:00 hod.
Pá 
9:00 – 12:00  12:30 – 15:00 hod.
Kino / představení
informace pro návštěvníky
Vstupenky na kino je možné rezervovat, ale
také kupovat on-line přes www.mkshs.cz. Rezervované vstupenky je potřeba si vyzvednout
nejpozději v den promítání a to půl hodiny
před projekcí, jinak Vaše rezervace propadá.
Pokladna kina je otevřena vždy:
St 
18:00 – 18:50 hod.
Pá 
18:00 – 18:50 hod.
So 
16:00 – 16:50 hod.
Za zakoupené, ale nevyužité vstupenky nevracíme vstupné.
V kině je možné konzumovat pouze občerstvení zakoupené v Městském kulturním středisku Horní Slavkov.
V rámci aktuálně platných mimořádných
opatřeních v souvislosti s Covid – 19, upo-

zorňujeme návštěvníky, že pro vstup do kin
a divadel stále platí zákaz pohybu a pobytu
ve vnitřních prostorách bez ochranných prostředků dýchacích cest (noc, ústa), kterými
jsou respirátor nebo obdobný prostředek.
A dále platí povinnost splnit podmínky stojící
na třech základních pilířích a to prokázat se,
že jsem:
1) 	 očkován – prokážete se certifikátem
o očkování proti onemocnění Covid-1, kartičkou
2)	 testován laboratoří – potvrzení z laboratoře max. 72 hodin staré
3) 	 prodělal jsem onemocnění Covid-19
a vztahuje se na mě 180 denní výjimka
z výše uvedeného –  certifikát
Pozor toto platí i pro děti starší 12 let!
V případě, že divák nedisponuje ani jedním
z potvrzení nesmí být vpuštěn nebo musí
podstoupit antigenní test na místě. Od října
pro Vás chystáme možnost podstoupit rychlý
antigenní test na místě, zdarma. Je však potřeba dorazit dostatečně včas. Vyhodnocení
testů je zpravidla do 15 min.
Děkujeme, že respektujete pravidla a spolupracujete s námi!

Kalendář Horní Slavkov v obrazech

Výzva pro umělce/ výtvarníky
Vážení kreativní obyvatelé Horního Slavkova. Stále se dozvídáme, že v našem městě
žije mnoho šikovných lidí, kteří se třeba
jen jako zálibě věnují tvoření, ale nejsou
dostatečně vidět. Pokud paříte mezi ně
a rádi byste prezentovali Vaše díla, výrobky, výtvory neváhejte se obrátit na ředitelku Městského kulturního střediska Horní
Slavkov, Mgr. Soňu Kvasničkovou a to telefonicky na 777 688 368, emailem sona.
kvasnickova@mkshs.cz nebo přes sociální sítě. Společně najdeme vhodný způsob
prezentace nebo spolupráce. Můžete vystavovat, účastnit se prodejních akcí nebo
se stát lektory kurzu výtvarné techniky, které se věnujete. Možností je mnoho, jen je
správně uchopit.

Očkovací místa pro
očkování proti COVID-19
Očkovací centrum Sokolov
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského,
Komenského 77, Sokolov
Provoz:
registrovaní
ÚT a ČT 
14.00 - 18.00
neregistrovaní
ÚT a ČT
14:00 - 18:00
neregistrovaní 1. dávka
ÚT a ČT
15:00 - 17:00)
skupina 12 - 15 let
ÚT a ČT
14:00 - 18:00
skupina 16+ let
PÁ
14:30 - 18:00
Kontakt na telefonním čísle: 722 965 504
ÚT a ČT
14.00 – 18.00

ZUŠ Horní Slavkov Vám představuje kalendář „Horní Slavkov v obrazech“, jehož
autorkou je MgA. Eva Domková - vyučující výtvarného oboru ZUŠ. Kalendář je popravdě řečeno výjimečným uměleckým dílem, obsahuje 12 kreseb historických
památek našeho města. Autorem textů je slavkovský historik a patriot Ing. Rudolf
Tomíček. Kalendář vznikl díky finanční podpoře Nadace Via a můžete jej zakoupit
nejen v Základní umělecké škole, ale také v recepci MěÚ Horní Slavkov. Cena kalendáře činí 250,- Kč.
Volby 2021 | MKS

Očkovací centrum OC Varyáda
kpt. Jaroše 375/31 Karlovy Vary
Provoz:
registrovaní, neregistrovaní, samoplátci
Po - PÁ 
12:00 - 18:00
SO, NE + svátky
9:00 - 13:00
skupina 12 - 15 let
ST
16:00 - 18:00
Kontakt na telefonním čísle: 722 992 645
Posilující 3. dávku nelze absolvovat bez
předchozí registrace!
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
20. 10. – 20. 11. 2021

Výstava „Podzim očima dětí“
So – Ne 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00 Muzeum
Výstava, kterou připravily učitelky s dětmi
z MŠ Duhová kulička.

5. 11. 2021

Strašidelná stezka
17:00 – 19:00 Lesopark
Poslední příchozí čekáme do 18:40h. Lucerničku s sebou.

12. 11. 2021

Přání Ježíškovi
19:00
Film Česko, 2021, romantický, komedie, 109
min.
Vstupné: 140,- Kč

13. 11. 2021

Svatomartinské slavnosti
14:00 náměstí
Hudba, vystoupení, stánkový prodej, příjezd
sv. Martina, lampiónový průvod

24. 11. 2021

Hrana zlomu
19:00 Kinosál
Film Česko, drama, thriller, 86 min.
Vstupné: 140,- Kč

26. 11. 2021

Jedině Tereza
19:00 Kinosál
Film Česko, 2021, komedie, romantický
Vstupné: 120,- Kč

27. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromku
14:00 náměstí
Vánoční trh, vánoční dílna, zvyky, tradice, rozsvícení vánočního stromku

29. 11. 2021

Young adult klub
17:00 knihovna
Knižní klub pro teenagery.

1. 12. 2021

6. 11. 2021

Divadlo Artur: Kdo se bojí postele
19:00 Divadelní sál
Divadelní představení. Čtyři nezávislé příběhy,
které spojují mezilidské vztahy, jedna postel
a samozřejmě problémy.
Vhodné pro starší 15 let
Vstupné: 190,- v předprodeji/ 230,- Kč na místě

Addamsova rodina 2
17:00 Kinosál
Film USA, Velká Británie, Kanada Animovaný/
Komedie/ Fantasy/ Horor/ Rodinný 2021, 93
min, cz
Vstupné: 140,- Kč

6. 11. 2021

Eternal
19:00 Kinosál
Film USA, 2021, Akční/ Drama/ Fantasy 157
min. cz
Vstupné: 140,- Kč

8. 11. 2021

Čtěňata
16:00 Knihovna
Klub pro děti – předškoláci a 1. Stupeň ZŠ

10. 11. 2021

Josef Dvořák a Jan Burda
19:00 divadelní sál
Zábavná talkshow plná historek z divadla, filmu a televize.
Vstupné: 170,- Kč v předprodeji/ 230,- Kč na
místě

17. 11. 2021

Kurz manželské touhy
19:00 Kinosál
Film Česko, 2021, komedie, drama, 90 min.
Vstupné 120,- Kč

19. 11. 2021

Krotitelé duchů: Odkaz
19:00 Kinosál
Film USA, 2021, akční, komedie, krimi, fantasy
Vstupné 140,- Kč

20. 11. 2021

DOCROCK
19:00 Taneční sál
Koncert tří punkových legend na jednom místě! Znouzecnost, E!E a SPS
Vstupné 250,- Kč

21. 11. 2021

Hellbogen 2
18:00 Kavárna
Večer autorských absurdit, bizárů, drsňáren,
černýho humoru, dekadence, béček a (doufejme) péček z dílny loketskýho verbálně punkovýho projektu Teodora Kravála, Vítězslava
Adamce a Vladimíra Kalného (Howard).
Vstupné dobrovolné.

11. 11. 2021
Bookstart
10:00 Knihovna
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22. 11. 2021
Čtěňata
16:00 Knihovna

3. 12. 2021

Klan Gucci
19:00 Kinosál
Film USA, 2021, Thriller, životopisný
Vstupné 140,- Kč

4. 12. 2021

Bigbítový Mikuláš
19:00 Kavárna
Vzpomínková akce na Jana „Číču“ Chlebuše
s kapelou BEAT CLUB 68´ a jejich hosty.
Vstupné dobrovolné nikoli žádné.
MKS

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
A ODSTÁVKY

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
Odstávky ČEZ: www.cezdistribuce.cz/cs/
pro-zakazniky/odstavky

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: 
úterý, čtvrtek: 
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 

8.00 – 17.30
8.00 – 15.00

9.00 – 17.00

Recepce (ústředna): 354 229 666
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
354 229 677, 602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
354 229 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
monika.volfova@hornislavkov.cz
354 229 680, 602 110 499
Ing. Michaela Weinlichová
zástupce vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
tel. 354 229 675, 602 324 341
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
354 229 661, 725 430 562
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
354 229 676, 602 284 661
Karolína Tesařová
zástupce vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
karolina.tesarova@hornislavkov.cz
354 229 674, 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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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

Horní Slavkov už má super
rychlý optický internet od ČEZ
s rychlostí až 1000 Mb/s
HORNÍ
SLAVKOV

s cenou od 199 Kč měsíčně
na první dva měsíce zdarma

A co vy?

Je čas na změnu.
211 046 688

www.ceznet.cz

naše město

www.hornislavkov.cz

