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Slovo starosty

Vítám vás opět u našeho hojně čteného zpravodaje. Každý měsíc
přemýšlím, co nového vám sdělím, čím vás v mém slovu potěším,
překvapím… Vždy je o čem psát, ale tentokrát musím přemýšlet
více. Ne, nedošla mi fantazie, ale nechci se tematicky opakovat či
psát o COVIDu. Ten na nás číhá doslova všude a ať chceme nebo
ne, slyšíme o něm úplně všude. Ale já mu v mém slově šanci nedám.
Dostali jsme se do druhé části zimního období. Oproti minulým zimám je tato výrazně bohatší na sníh, než jsme byli v posledních letech zvyklí. Přesto je to stále méně než si pamatujeme mnozí z nás
z našich dětských let. No nevadí, alespoň nějaký je a jeho množství
už stačí na dětské radovánky. Je potěšující vidět děti, jak za sebou
tahají boby. Když to vidím, vzpomenu si na naše dětská léta - bobování, koulování, stavění iglú, sněhuláků. Je vidět, že to mají, takříkajíc
v krvi, i naše děti. Jsme městem s vyšší nadmořskou výškou, městem s kopcovitým rázem krajiny, městem s dobrými podmínkami
i pro pěstování zimních sportů. Vždyť máme vlek, plochu pro bruslení a v posledních letech i běžkařské stopy. Vlek je připraven - sníh
máme, sjezdovka je rolbou upravená - jen ho ze známých důvodů
nemůžeme ještě spustit. Snad nám sníh vydrží nebo dokonce ještě
připadne.
Stabilní mráz zatím není a zkušenost říká, že když nebude do poloviny února, už nemá smysl vytvářet ledovou plochu na hřišti U rakety.
Zmínil jsem běžkařské stopy. Měli jsme při jejich tvorbě trochu zpoždění a dostal jsem od některých z vás za to kritiku. Nebylo to tím,
že bychom nebyli připraveni. Vysvětlení je jednoduché a úsměvné,
hlodavec si vybral jako své působiště rolbu a na jedné ze součástek vyzkoušel odolnost svých zubů. Jak jsme zjistili před vyjetím,
zuby má dobré. Teď už je však rolba funkční, trasy protažené a nově
i propojené s trasou města Krásno. A když se někdo nechce věnovat zimním sportům, může se jen tak procházet po okolí, vždyť zasněžená krajina poskytuje úchvatné scenérie.
Zima přináší určité komplikace ve sjízdnosti a schůdnosti silnic
a chodníků. Poloha města v chráněné krajinné oblasti umožňuje použití soli jen v mimořádných situacích, například u náledí.
Technické služby se snaží sníh odklidit z cest co nejdříve, není ale
možné mít vše uklizené několik hodin po ukončení spadu sněhu.
Pokud však zjistíte, že někde po delší době od spadu ještě není prohrnuto, neváhejte a zavolejte mi nebo Technickým službám.
Přeji vám krásné zimní dny, sněhové radovánky a sportovní zážitky
Váš starosta Alexandr Terek

Včelaři děkují městu z příspěvek
Český svaz včelařů, z. s. základní organizace Loket uspořádalo pro
své členy v rámci kulturně vzdělávací činnosti spolku v červenci
roku 2020 zájezd do Májina Údolí v Kožlanech, kde se zúčastnili odborné přednášky na téma včelí pastvy a exkurze ve včelnici. Zájezd
byl uskutečněn za podpory Města Horní Slavkov z poskytnutého
finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč pro rok 2020. Český svaz
včelařů, z. s. základní organizace Loket děkuje Městu Horní Slavkov
za podporu činnosti spolku.
Kristina Králová, jednatel spolku

Lyžařský vlek
Pokud to mimořádná opatření vlády dovolí a zůstane dostatek sněhu
bude spuštěn vlek. Informace o provozu vleku naleznete na webových
a facebookových stránkách města.

Úřední hodiny městského úřadu pro
veřejnost stále ve zvláštním režimu
Městský úřad stále funguje ve zvláštním režimu, jak uložila úřadům
Vláda ČR. Zvláštní režim spočívá zejména v omezení kontaktu mezi
úředníky a veřejností.
Osobní styk s občany je vyhrazen v pondělí a ve středu od 12.00 hodin do 17.00 hodin. V uvedené úřední hodiny je městský úřad volně
přístupný.
Pokud však potřebujete vyřídit cokoliv neodkladně, můžete si po
předchozím objednání (telefonní a emailové kontakty naleznete na
str. 9 zpravodaje nebo na webu města) svou záležitost také vyřídit
(např. ověření listin, podpis smluv, získání výpisu z CzechPointu).
Objednaní občané vyčkají do příchodu úředníka před vchodem do
budovy úřadu. Samostatně se do prostoru městského úřadu nedostanou. Pro doručení písemnosti lze využít poštovní schránku na
budově úřadu.
Tajemník

Poděkování
Dne 5. 12. 2020 jsme byli účastníky dopravní nehody před obcí Kfely.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Dobrovolným hasičům z Horního Slavkova a celému IZS za velmi profesionální a včasný zásah.
Velmi si vážíme vaší pomoci.
Pavel Rež a Petr Najman

Tři králové
Drazí přátelé,
v tradici církve si v těchto hodinách, především o Slavnosti Zjevení
Páně, připomínáme příchod mudrců, či lidově řečeno tří králů, kteří
přicházejí do Betléma z východních zemí a přinášejí nově narozenému děťátku ty nejcennější dary. Pamatujme na ně i my a nechme
se do svých rodin a domovů obdařit zlatem – Láskou, kadidlem –
Pokojem a myrhou – Nadějí, abychom tak společně zvládali situace
všedních i nevšedních dnů v celém roce 2021.
Pamatuji na vás v modlitbě a prosím o dary Božího požehnání, pro
města a obce naší farnosti i celý kraj
Christus Mansionem Benedicat
Kristus požehnej domu tomu
a především tomu Vašemu
Bystrík Feranec
Římskokatolická farnost Loket

PROVOZNÍ DOBA:
Pracovní dny:

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Informace k Tříkrálové sbírce 2021

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

Vzhledem k aktuální situaci, nemohou koledníci vyrazit do ulic, ale
můžete Tříkrálovou sbírku podpořit online na https://www.trikralovasbirka.cz/ , kde po zadání názvu obce (Loket) nebo PSČ našeho
města, můžete na konkrétní sbírku přispět.

CENÍK JÍZDNÉHO:
Děti:

Dospělí:

U nás ve městě

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

3

DDM a ŠD
Momentálně funguje z důvodu hygienických nařízení pouze družina
pro 1. a 2. ročník ZŠ a pro děti ze škol zřizovaných podle paragrafu
16/9 (Šance). Ranní družina je v provozu každý den při zachování
dělení jednotlivých skupin! V DDM však opět platí zákaz přítomnosti
dětí. Provoz kroužků jsme byli nuceni opět pozastavit na neurčito.
Omlouváme se Vám za neustále se měnící nařízení, ale musíme je
respektovat. S Vašimi dětmi bychom si rádi hráli a vzdělávali je, ale
není nám to umožněno. Zachovejte nám přízeň a doufejme společně v brzký návrat k normálu.
V DDM však během doby, kdy je zavřeno, nezahálíme, vylepšujeme a připravujeme Dům
dětí pro budoucí provoz. Vymalovali jsme
společně tělocvičnu a novou učebnu. Uvedli
jsme do provozu naše LIL HOUSE Studio –
nahrávací studio, které bude sloužit místním
muzikantům i nadšencům k nahrávání. Zatím bude sloužit pro kroužky – Hra na rytmické nástroje a Hudební
produkce. Po domluvě je možné zatím zdarma nahrát demonahrávku, nabízíme kompletní služby – recording včetně mixu a masteru.
Hledáme zpěváky, rappery, hudebníky, kteří touží po kvalitním záznamu své produkce. Hned, jak dojde k otevření DDM, budeme se
zájemcům plně věnovat. V budoucnu bychom chtěli nahrávání provozovat za velmi nízké ceny v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
Tak, aby každý nadaný nadšený tvůrce mohl vytvořit s odbornou
pomocí svůj vlastní propagační materiál ve vysoké kvalitě.
První vlaštovkou z našeho studia je píseň Angeleyes a benefiční video na podporu sbírky na opravu kostela Sv. Jiří v Horním Slavkově
natočené přímo uvnitř kostela. Chtěli jsme tím připomenout, jak velké kulturní dědictví v našem městě je a že je nutné o toto dědictví
pečovat. A jak krásné jsou opravené vitráže… Video je dostupné na
našem facebooku a na našich webových stránkách. Pokud chcete
přispět, číslo transparentního účtu na pomoc s opravou kostela je:
4182287329/0800
Více zde: http://www.ddmhornislavkov.cz/novinky/
Přeji všem mnoho úspěchů, radosti a tvořivosti…
Bc. Pavel Krüger, ředitel
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MŠ SPORTOVNÍ
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V lednu 2021 se naše mateřská škola zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.
Proč jsme se rozhodli do zapojit se do tohoto projektu?
Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich
emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí
myšlení.
Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat
jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost.
Důležité jsou také změny v chování dětí, kterým učitelé denně čtou:
zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra
ve třídě.
Mimo každodenního čtení pro radost a následné povídání si o přečteném budeme pořádat čtení pro rodiče a děti. Do předčítání zapojíme rodiče, prarodiče, starší sourozence, ale i osobnosti z našeho
města a okolí. Pravidelné návštěvy městské knihovny a spolupráce
s knihovnou bude také součástí naší činnosti.
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví se špatně rozhoduje – doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie.“ (Jim Trelease)

ZŚ NÁDRAŽNÍ

NAŠE KARATE OPĚT ZABODOVALO
NA MČR V PARDUBICÍCH

Ve dnech od 19. až 20. prosince 2020 proběhlo v Pardubicích Mistrovství ČR WKF v karate. Tohoto turnaje se zúčastnily i naše závod
nice Kateřina Štecová a Eliška Pokorná. Na závod se nominovala
také Barbora Kerbelová, která se jej však nakonec ze zdravotních
důvodů nemohla zúčastnit.
Závodní klání byla náročná a probíhala za přísných bezpečnostních opatření a bez diváků vzhledem ke koronavirové epidemii, ale
i přesto se podařilo děvčatům získat vynikající medailová umístění:
Pokorná Eliška
– kumite dorostenky 14-15 let -54 kg – 2. místo
Štecová Kateřina
– kumite dorostenky 14-15 let +54 kg – 3. místo

Nová technologie Online výuky a Teams na Základní škole, Nádražní
683.

Děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů
i v tomto roce 2021.
Votrubec Jindřich, Champions team Horní Slavkov

Volné nebytové prostory v nově zrekonstruovaném Domě služeb
•
•

Volný nebytový prostor č. 209 o celkové výměře 18,08 m2 (lze využít jako kanceláře, prodejní plochy, sklady, dílny, výrobny, kulturní a jiné služby obyvatelstvu)
Volný nebytový prostor č. 208 o celkové výměře 47,20 m2 (lze využít jako kanceláře, prodejní plochy, sklady, dílny, výrobny, kulturní a jiné služby obyvatelstvu)

Informace získáte na: tel.: 602 123 366, 352 350 674, email: karolina.tesarova@hornislavkov.cz

U nás ve městě
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Hrátky s LOGIKOU

SeniorPas – to jsou slevy a výhody pro seniory

SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
soutěž v logických hádankách.
Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS.
Hrátky s LOGIKOU.
slevy
ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
Podmínky
Mensa ČRúčasti:
si pro vás připravila celoroční soutěžNabízené
v logických
hádankách.
cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.
1.Hrátky
Správné
odpovědi
Podmínky
účasti: zašlete nejpozději do
s LOGIKOU.
Informace
registraci
naleznete
na www.seniorpasy.cz nebo na recepci městského úřadu
20-tého
dne
v měsíci
nazašlete
e-mail:
soutez.soutěž
1. ČR
Správné
odpovědi
nejpozději
do 20-tého
dne vkhádankách.
měsíci
na e-mail
:
Mensa
si pro
vás připravila
celoroční
v logických
slavkov@seznam.cz
soutez.slavkov@seznam.cz
Podmínky
účasti:
Všechny
odpovědi
zasílejte
z jednoho
odpovědi
zasílejte
z jednohodo
e-mailu,
možno
1. Všechny
Správné
odpovědi
zašlete
nejpozději
20-téhoaby
dnebylo
v měsíci
napřiřadit
e-mail :body ke správným
e-mailu,
aby bylo možno přiřadit body
soutěžícím.
soutez.slavkov@seznam.cz
ke 2.
správným
soutěžícím.
Nemusíte
odpovídatzasílejte
na všechny
3 otázky,
stačí aby
odeslat
část. přiřadit
Mínusové
body
nedávají.
Všechny
odpovědi
z jednoho
e-mailu,
bylojen
možno
body
ke se
správným
2. Nemusíte
odpovídat
všechny
3
3. soutěžícím.
V prosinci
2021na
budou
vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny ceny –
otázky,
stačí odeslat
jen část.
Mínusové
hry.
2. deskové
Nemusíte
odpovídat
na všechny
3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
body
se
nedávají.
3. V prosinci 2021 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny ceny –
3.1.úloha
V prosinci
2021
budou vyhodnoceni
(1 bod)
deskové
hry.
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny
ceny – deskové
hry.+, -, x, ÷ a maximálně 3 stejných číslic číslo 30.
Vypočítejte
pomocí
znamének
1.úloha
(1 bod)
1.Vypočítejte
úloha (1 bod)
pomocí znamének +, -, x, ÷ a maximálně 3 stejných číslic číslo 30.
Vypočítejte
pomocí znamének +, -, x, ÷
2.úloha (3 body)
a maximálně 3 stejných číslic číslo 30.
Doplňte
prázdná
2.úloha (3
body) políčka čísly 1 až 9 tak, aby součet ve všech řádcích, sloupcích i na každé úhlopříčce
2.byl
úloha
15. (3 body)
Doplňte
Doplňteprázdná
prázdnápolíčka
políčkačísly
čísly11až
až99 tak,
tak, aby součet ve všech řádcích, sloupcích i na každé úhlopříčce
aby
součet
ve
všech
řádcích,
sloupcích
byl 15.
i na každé úhlopříčce byl 15.

3.úloha (5 bodů)
Kolik
vidíte
čtverců?
3.úloha
(5 bodů)
3. úloha (5 bodů)
Kolik vidíte čtverců?
Kolik vidíte čtverců?

Správné odpovědi:
1. 13 (samohláska = 1, souhláska = 2)
2. 2 500 (hodnota bankovek, Božena =
500,-kč, Ema = 2 000,-kč)
3. 24
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Chystáte se na hory?
Přečtěte si našich pár preventivních rad
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali návštěvníky hor před hrozícím nebezpečím,
neboť i zde jim hrozí určitá rizika.
Před jízdou do horských oblastí si nejprve zjistěte povětrnostní podmínky v dané oblasti.
Mnoho horských oblastí a jednotlivých měst má již na svých internetových portálech aktuální meteorologické zprávy případně web kamery přímo z dané oblasti. Pokud na horách
panuje nepříznivé počasí, raději vůbec nevyjíždějte.
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně mějte i náhradní variantu. V krásném počasí se
může stát, že oblast bude již přeplněna turisty a nebude zde možné ani zaparkovat.
Do hor se však nevydávejte bez kvalitní zimní výbavy vašeho vozidla. Což znamená povinné zimní obutí, řetězy, případně lopatu na vyproštění vozidla. Auto mějte vždy dostatečně
natankované. V případě že někde uvíznete, si můžete alespoň přitopit, než pro Vás dorazí
pomoc.
Při pohybu na horách se držte vyznačených tras a dodržujte řádně místní dopravní značení v dané oblasti. Vždy u sebe mějte mobilní telefon, abyste si v případě potřeby mohli
zavolat pomoc. I použití reflexních prvků je na horách důležité, neboť správný sportovec
i turista se řídí pravidlem “Vidět a být viděn“.
V případě zimních sportů, používejte kvalitní vybavení určené pro jednotlivé sporty. Můžete
tak předejít nepříjemnostem s výstrojí či nebezpečí úrazu. Při jízdě na lyžích či snowboardu
mějte ochranou přilbu, ochranu očí i páteře.
Vozidla parkujte jen na vyznačených místech. Své věci nenechávejte volně viditelné
a své sportovní vybavení nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali obětí krádeže. Věci
odkládejte jen tam, kde je máte na dosah a na dohled či na zabezpečená a hlídaná místa
provozovatele zařízení.
Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

ZUŠ MÁ PO LETECH SVOJI
KRONIKU A PAMĚTNÍ KNIHU
Velký úspěch a sledovanost měly online koncerty realizované z Pluhova domu v polovině prosince 2020. Na dvou z nich účinkovali žáci
hudebního oboru, na třetím žákyně oboru tanečního. Díky spolupráci s Robertem Pickou byly koncerty streamovány přes facebookové
stránky ZUŠ a západ.cz, koncerty si vyhledalo vždy kolem 5 tisíc diváků, sledovanost tedy zdaleka přesáhla běžný koncert s diváky v sále.
Navíc z koncertů vznikly velmi pěkné fotografie, které můžete shlédnout ve fotogalerii školy (odkaz je na internetových stránkách ZUŠ).
Během ledna byla také zkompletována kronika školy, zatím z období
1960 – 1994, která obsahuje historické fotografie z dob ředitelování p.
Zdeňka Rybáře. Kroniku jsme nechali svázat do zcela nové vazby a má
i nové pouzdro s logem základní umělecké školy. Další novinkou je pamětní kniha za kalendářní rok 2020, která obsahuje fotografie z akcí
ZUŠ realizovaných v tomto roce. V případě Vašeho zájmu je samozřejmě možné si kroniku i pamětní knihu po domluvě v ZUŠ prohlédnout.
V prosinci proběhlo také online dotazníkové šetření pro zákonné zástupce žáků, které se týkalo distanční výuky v ZUŠ – děkuji všem rodičům, kteří se zapojili a sdělili nám své podněty a připomínky. Vaše
odpovědi a chvála byly pro nás velkou motivací a hnacím motorem –
velice si Vašich názorů vážíme a děkujeme za ně.
Již se těšíme na začátek prezenční výuky, na jarní přehrávky hudebního oboru, koncert učitelů (který proběhne v případě trvání stávajících
opatření online), připravujeme Krajskou taneční přehlídku, Noc kostelů
2021, festival ZUŠ open, zkrátka tradiční záležitosti, na které jste zvyklí.
Věřím, že se situace zlepší a budeme moci naživo opět dělat, co nás
baví.
Bc. Jan zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

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

Školství
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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

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
Ing. Michaela Weinlichová
pověřená zastupováním
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
352 350 685, 602 324 341

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

Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
352 350 661, 725 430 562

SLUŽBA VYJADŘOVÁNÍ SE
K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661

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.

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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unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání
INZERUJTE

VE SLAVKOVSKÉM
(oken,
dveří, zábradlí, prodejníZRAVODAJI
ch pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

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

