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Slovo starosty

Vítám vás u našeho dalšího vydání zpravodaje.
Rok plný změn nebo neobyčejný rok 2020, i tak by se dal nazvat rok
minulý. Fráze, že život je plný neustálých změn se stal realitou, ne
moc veselou. Obrovská rychlost změn v životě občanů, firem, státu,
ekonomiky byla nevídaná. Minulý rok nás určitě všechny překvapil,
až zaskočil něčím, co jsme dosud nepoznali a na co jsme nebyli připravení. Byla, a bohužel stále je, to zkouška pro celý svět a možná
i nový rozcestník kudy a jak se bude ubírat dál. Některé dříve započaté nebo diskutované změny se jen urychlily např. práce z domova,
zvýšení nakupování přes internet, ale výrazně se dotkla i školství.
Vždyť, kdo by pomyslel, že školní výuka se skoro lusknutím prstu
přenese do prostředí internetu? Každá doba přináší omezení, ale
i další možnosti či posunutí vývoje. Z historie víme, že výrazné a náhlé změny urychlují modernizaci a vývoj v různých směrech života
člověka a vždy po nich přichází oživení ekonomické, společenské,
kulturní.
Po mnoha epidemiologických opatření, soudě podle štosu na radnici doručených pokynů vlády, která by vydala na samostatnou knihu,
bohužel stále nenastává čas zlepšení. Člověk je odjakživa tvor společenský a ono společné setkávání u piva, s dětmi na hřišti, na ulici
prostě všude nám všem už chybí. Inu, budeme si muset ještě chvíli
počkat, buďme trpěliví. Určitě toto období jednou skončí a posíleni zkušenostmi budeme snadněji čelit dalším změnám, které život
přinese. To, oč teď přicházíme, zase získáme, a jistě si to i užijeme.
Za pár týdnů nastane nejhezčí období roku, jaro. Mnozí z nás ho již
vyhlížejí, další plánují, co budou pěstovat na svých zahrádkách nebo
kam vyrazí na kole či autem na výlet. Na radnici plánujeme samozřejmě také, ne sice výlety, ale práci ve městě zcela určitě. Připravili
jsme pro tento rok mnohé, co bychom chtěli zrealizovat, uvidíme, co
nám ekonomické ukazatele našeho hospodaření dovolí. Vše vám
představím ve svém sloupku v dalším Zpravodaji a že toho bude
hodně, vás určitě nepřekvapí.
Vážení občané, všem vám chci vyslovit veliké uznání a složit hlubokou poklonu, jak všechna povinná omezení zvládáte. Těším se na
setkání s vámi a na ty jarní slunečné dny, které nám snad již březen
alespoň trochu poskytne.
Váš starosta Alexandr Terek

zacházení s osobními údaji).
Celkový počet obyvatel města k 1. 1. 2021

Statistika nemusí být nuda aneb čísla z naší matriky

K 1. 1. 2021 bylo ve městě 5346 obyvatel, z toho 2609 žen a 2737 mužů. Od 1. 1. 2021 do 31.
1. 2021 se narodily 4 děti, z toho 3 dívky a 1 chlapec.

„Statistika nuda je má však cenné údaje...“ tak nějak se to zpívá v jedné pohádkové písni. A protože jsou čísla ze statistik opravdu přesná
a uvidíte, že i zajímavá, požádal jsem náš odbor správní, aby vám poskytnul údaje z matriky našeho města, které by vás mohly zaujmout,
a která je možné uveřejnit bez porušení evropské směrnice GDPR
(nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je legislativa EU, která
poměrně výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů. Jejím cílem
je co nejvíce hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení
s osobními údaji).
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Tajemník a odbor správní a vnitřních věcí MěÚ
UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO
ODBORU

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY ZA 1. POLOLETÍ 2021
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost,
že dne 31. 3. 2021 uplyne splatnost místního poplatku za odpady a místního poplatku za psy za 1. pololetí 2021.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební kartou), č. dveří 207 ve 2. patře vždy
PO a ST od 12.00 – do 17.00 hodin.
Nebo bankovním převodem na

č. účtu: 19-862175349/0800.

Variabilní symbol získáte na telefonním čísle 352 350 678 u paní Koškovské a 352 350 668 u paní Genčurové,
případně napište e-mail na blanka.koskovska@hornislavkov.cz

Místní poplatek za odpady činí 800 Kč/osoba/rok.

Na nedoplatky jsou vystavovány platební výměry a následně zahajovány EXEKUCE!

U nás ve městě
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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.

POZEMKY PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ
KOLONIE „POD KRCÁLKEM“
Město Horní Slavkov připravuje prodej 22 pozemků pro výstavbu nové zahrádkářské kolonie „Pod Krcálkem“. Pozemky se nachází po pravé straně zahrádkářské kolonie „Čtrnáctka“ a jedná se o parcely o velikosti v rozmezí od 391 m2 do 489 m2. Pozemky budou
mít vlastní celoroční přípojku vody a přípojku NN (1x20A). Jejich prodej bude realizován
se závazkem vybudování inženýrských sítí ze strany Města do 31. 12. 2023 a s podmínkou maximálního zastavění pozemku do 10% výměry a chatou do 25 m2, v souladu
s podmínkami dle Územního plánu Města Horní Slavkov.
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel. č. 352 350 683 (680), mob. 602 324 386, 602 110 499.

1. úloha (1 bod)
Doplň do prázdných polí čísla tak, aby
vždy na vrcholu trojúhelníku byl součet
čísel z polí pod.

Jaké číslo bude na vrcholu pyramidy?
2. úloha (3 body)
Pes se žene za zajícem, který je 150 stop
před ním. Pes urazí každým skokem devět stop, zatímco zajíc urazí sedm stop.
Kolik skoků musí udělat pes, aby zajíce
dohonil?
3. úloha (5 bodů)
Pan Karel každé pondělí, úterý a středu
lže, kdežto pan Josef lže ve čtvrtek, pátek
a v sobotu. V ostatní dny mluví oba pravdu. Jednou se ovšem potkali a proběhl
následující rozhovor:
· Pan Karel: „Včera jsem lhal.“
· Pan Josef: „Jo, já taky.“
Který je den?
Správné odpovědi:
1. 5 x 5 + 5 = 30, je možná i tato varianta
6 x 6 – 6 = 30
2.		
2 7 6
		
9 5 1
		
4 3 8
		
(jsou i varianty s pootočením)
3. 17
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

4

Knihovna MKS Horní Slavkov informuje:
Zaměstnanci knihovny jsou Vám i v době uzavření knihoven pro veřejnost stále k dispozici.
Proto neváhejte a domluvte si vyzvednutí nebo vrácení knih na tel. 773 688 368.
Provozní doba:
Pondělí		
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Úterý – pátek
9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
14. února není jen svátek zamilovaných
Na tento den připadá také mezinárodní den dávání knih.
Často k nám do knihovny nosíte knihy, které už doma
nechcete, nevejdou se Vám do domácí knihovny nebo
se Vám už prostě omrzely. Mnoho knih už naše knihovna má, a tak pro ně hledáme nové majitele. To je v současné době zákazů a uzavírek problém. Mezinárodní
den dávání knih je jako stvořený pro nalezení nového
majitele pro odložené knihy. Knihy jsme zabalili, nachystali do košů a pak už se jen těšili z toho, jak ubývají a dělají radost novým majitelům. Rozdalo se více než 200 ks
knížek, ty mířily nejen do domácích knihoven, ale např.
do čtenářského klubu školní družiny.
Děkujeme, že čtete!
Planeta malého prince
Každý z nás zná knihu spisovatele a letce Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Čím
jsme starší, tím větší kouzlo pro nás má. Ponořte se s námi znovu do příhod z putování
malého prince. První on-line čtení na facebooku knihovny MKS Horní Slavkov bude probíhat celý březen. Číst pro Vás budou Slavkováci ze všech koutů naší planety.

DDM a ŠD
Dům dětí je stále zavřený, ale družina funguje a připravuje kulturně
vzdělávací akce pro děti z družiny, DDM i pro všechny děti z Horního
Slavkova a jejich rodiče. „Permoníčkova skrýška“ - cesta po stopách
permoníčka měla velký úspěch a kromě zábavy na čerstvém vzduchu si účastníci připomněli slavné hornické časy našeho města. Informace a fotografie jsou na našem facebooku. Pro děti z družiny
připravujeme pestrý program, který je formou hry připravuje na budoucí uplatnění v životě. Na fotografiích děti ve školní družině pečou
jablečný závin v naší kuchyňce a kreslí obrázky týkající se povolání.
Na školní družinu jsem se zaměřil a přistoupil k její reorganizaci,
abychom se přizpůsobili hygienickému požadavku na homogenitu
skupin, jednoduše – aby se děti z různých skupin nemíchaly. Z důvodu zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a péče o děti se
speciálními vzdělávacími potřebami jsem se rozhodl zřídit 2 oddělení podle § 16 odst. 9 se sníženým počtem žáků na jednu skupinu
(6 - 14 dětí). Dovolí nám to se všem dětem mnohem více věnovat
a přizpůsobit proces jejich individualitě. Budeme mít tedy celkem 5
oddělení, 3 běžná oddělení a 2 oddělení podle § 16 odst. 9. Navázali
jsme též spolupráci s pedagogickou školou a krajskou koordinátorkou inkluze na vytvoření cvičného pracoviště zaměřeného na práci
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Rád bych čtenáře
a potencionální klienty touto cestou informoval o výhodách tohoto
formátu.
Výhody:
1. v organizaci výchovně-vzdělávacích aktivit: menší počet dětí ve
skupině, přítomnost dalšího pedagoga/asistenta, větší individuální přístup, větší klid na práci, hru a učení
2. ve struktuře školního vzdělávacího plánu: větší důraz na přípravu na vyučování, pomoc s DÚ, zapojení speciálně-pedagogických
metod, možnost navázání na školní aktivity
3. v možnostech ŠD: zabezpečit poskytování podpůrných opatření
– intervence, možnost většího rozvoje specifických druhů nadání
a talentů
4. v dopadech specifik výchovně-vzdělávacího procesu: větší individuální přístup nám umožňuje lépe žáka poznat a cílit na možnosti
dalšího vzdělávání a profesní uplatnění, zavedení kariérového poradenství – větší zaměření i na praktické schopnosti, dovednosti
a představu o uplatnění na trhu práce, prevence předčasného odchodu ze vzdělávání.

MŠ SPORTOVNÍ

Stále pracujeme v 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).
Byli jsme se podívat ve starém městě, ale naším hlavním cílem byl
kostel sv. Anny. V současné době se kostel opravuje, přesto jsme se
do něj mohli podívat. Dozvěděli jsme se něco o jeho historii, například to, že je to špitální kostel. Uvnitř kostela stojí lešení, ale i tak je
vidět jeho krása a umění našich předků. Krásný oltář se sv. Annou
nás okouzlil. Obdivovali jsme stropní malby, vitrážová okna, která
jsme porovnávali s okny v kostele sv. Jiří. Na svou slávu zde pod
nánosem prachu vzpomínají staré varhany. Doufáme, že se kostelu
vrátí jeho bývalá krása a až budeme dospělí vrátíme se ji obdivovat.
Protože kostelu chybí zvony, rozhodli jsme se je vyrobit. Sádrové
odlitky zvonků jsme vyzdobili metalickými barvami a symbolicky je
věnujeme kostelu sv. Anny.
Děti a paní učitelky ze zelené kuličky.

Časy jsou těžké a změny jdou pomaleji, než jsem očekával, ale
všechno se zatím daří a přes všechny komplikace, když se podívám
zpět, mám dobrý pocit z práce, kterou jsme zde všichni odvedli za
těch 10 měsíců, co jsem ředitelem DDM a ŠD. Přeji Vám všem zdraví, klid na práci a hlavně naději, že se vše v dobré obrátí.
Bc. Pavel Krüger, ředitel

Školství
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ZUŠ: SRDÍČKOVÁ VÝZVA
OSLOVILA MNOHO ZÁJEMCŮ

ZIMA SVOJÍ HŮLKOU MÁVNE,
BEZ POHYBU TĚLO CHŘADNE

V únoru 2021 byla v souvislosti s blížícím se svátkem sv. Valentýna vyhlášena v ZUŠ „Srdíčková výzva 2021“. Vůbec nás nenapadlo, jak velký
ohlas bude tato výzva mít, v Pluhově domě se objevila srdíčka z Krásna, Horního Slavkova i Lokte, jedno hezčí než druhé. Moc děkujeme
všem účastníkům, učitelkám ze základních i mateřských škol za zapojení dětí. Distanční výuka ZUŠ pokračovala i v měsíci únoru 2021 –
výstupem byla prezentace žáků výtvarného oboru v Horním Slavkově,
dále další z interních koncertů ZUŠ, společně také připravujeme online
koncert učitelů, který proběhne 25. března 2021 a online třídní přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru ZUŠ (o termínech budete informováni na webových stránkách ZUŠ). V rámci distanční výuky vznikne
také promo video Základní umělecké školy, které bude zcela novým
propagačním materiálem. Snažíme se také zkvalitnit zázemí pro žáky
ZUŠ – ve výtvarném oboru přibyly nové židle, válcovací lavice na keramickou hlínu a hrnčířský kruh, v budoucím atelieru v loketské Dvoraně
se objeví zcela nové art výtvarné polohovací stoly. Žáci výtvarného
oboru se v rámci distanční výuky seznámily s tvorbou Leonarda da
Vinci, Františka Kupky, ale i současnými umělci jako je David Böhm,
Jiří Franta nebo mladým umělcem Kryštofem Strejcem. Také se podívali na online virtuální výstavu, následně zpracovávali témata, která
se k dílům vztahují. Ani loketští výtvarníci to nevzdali a tvoří ve svých
domácích podmínkách. Nyní se zabývají projekty, které se váží k výročí narození slavných osobností – malíře Jana Zrzavého a spisovatele
Karla Čapka. Jejich díla jsou pro žáky bohatým inspiračním zdrojem.
V literárně dramatickém oboru nejmenší žáci natáčeli filmy na dálku,
vyráběli a hráli stínová divadla, což bylo zábavné a také velmi náročné.
Starší žáci pravidelně pracují přes MS teams, momentálně se zabývají základy storytelingu a začínají s tzv. moderátorským desaterem.
Žákyně tanečního oboru se momentálně věnují nácviku choreografie
valčíku, děvčata si připravují svá dua, každé jiného žánru. Mladší děti
nacvičují choreografii „Aničky“ a začínají nacvičovat zbrusu novou choreografii „Pětatřicet kakaí“ – vše směřuje k výsledku v podobě online
koncertu nebo venkovního vystoupení, jakmile to bude možné. Pro
žáky ZUŠ také připravujeme příměstské tábory na období léta – o termínech a možnosti přihlášení budete informováni.
Zkrátka i když žijeme online, tak žijeme, od února u nás studují i zcela
noví žáci, kteří se přihlásili k distanční výuce. V březnu pro Vás chystáme online koncert učitelů z koncertního sálu Pluhova domu, na který
se již teď moc těšíme. A jakmile to bude možné, začneme probouzet
umění v ulicích měst, abychom Vám byli na blízku.

Letošní zima se opravdu vydařila a nadělila nám spoustu sněhu. A kdo by mohl mít
z té bílé nadílky větší radost
než my, děti.
A tak si do sytosti užíváme
jízdu na lopatách, stavění
sněhuláků i iglů, sněhové
vaření, pečení bábovek a dalších venkovních radovánek.
Nesportujeme jen venku,
ale i ve školce – učíme se
zacházet s hokejkami, jezdíme na dřevěných lyžích,
závodíme na sáňkách… ne
na opravdových, vždy si je
z něčeho uděláme a máme
přece fantazii. Také zpíváme,
vyrábíme, malujeme, modelujeme, lepíme vše, co si jen
k zimě umíte představit.
A protože každý sportovec
musí znát i své tělo, povídáme si i o něm.. Umíme pojmenovat
všechny viditelné části a díky zábavným pokusům jsme se dozvěděli, jak fungují některé naše orgány – třeba srdce, plíce, žaludek…
Během zimy ale nezapomínáme ani na ptáčky a pravidelně jim sypeme do krmítek, aby neměli hlad.
Takže zimě a pohybu ZDAR.

Bc. Jan zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
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Děti a paní učitelky z MŠ U Sluníčka.
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
Sčítání lidu 2021

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

8

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

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
Ing. Michaela Weinlichová
zástupce vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
352 350 685, 602 324 341
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
352 350 661, 725 430 562
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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unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

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

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

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

Naše město

www.hornislavkov.cz

