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Slovo starosty
Vítám vás u našeho dalšího vydání
zpravodaje. Vždy, když píši tento můj
sloupek, přemýšlím, co nového vám
sdělit nebo čím vás potěšit. Jsem si
vědom, že informovat občany o dění
ve městě a jeho bezprostředního okolí
je jednou ze základních úkolů, ne-li povinností města/starosty. Také vím, že čím
více informačních kanálů je možné použít, tím více
se informace k lidem dostanou. Některé jsou, co do počtu
příjemců plošnější a některé zase rychlejší. Myslím, že informačních kanálů máme dost - používáme webové stránky
města, facebook, info SMS, tento zpravodaj a používali jsme i
televizní kanál TV Duha. Ano, používali, naše spolupráce byla
ukončena k závěru ledna t. r. Určitě jste to postřehli, avšak o
televizní informační kanál nepřijdete. Ale nebudu předbíhat.
TV Duha tu s námi byla, literárně řečeno skoro od nepaměti.
Obsah i forma nedoznala podstatných změn, doba i technika
se změnila, změnil se i náš názor, jak dále tento kanál rozvíjet,
zatraktivnit, modernizovat….
Po úvahách, jak a popř. s kým dále naše představy realizovat
jsme se rozhodli, že tak učiníme vlastními zdroji s pomocí
externích dodavatelů pro grafickou úpravu. Malou, ale hezkou ukázku jste mohli již vidět na našem facebooku v podobě
vánočního koncertu ZUŠ při rozsvěcení vánočního stromu.
Určitě jste postřehli rozdíly.
Abychom byli maximálně samostatní rozhodli jsme také, že
si pro to naše televizní vysílání požádáme o licenci u Rady pro
televizní a rozhlasové vysílání. Licenci jsme získali v květnu t.
r. V tuto chvíli se již soustředíme na grafickou úpravu znělky a další technické úpravy pro automatizaci celého provozu
vysílání.
Skladbu vysílání máme navrženou tak, aby program byl tvořen nepřetržitě vysílanou smyčkou, jejíž obsah bude z bloku
audiovizuálního vysílání v časovém rozsahu 10 - 75 minut
(např. vlastní, předem natočené reportáže a pořady informativního zpravodajského charakteru z dění ve městě, jeho
nejbližšího okolí, informace z městského úřadu, záznamy z
kulturních/společenských/sportovních a obdobných akcí a
textového informačního bloku v časovém rozmezí 5 - 60 minut (reklamou, inzercí, informacemi o konání společenských/
sportovních akcí regionu Hornoslavkovska. V čase, kdy nebude probíhat audiovizuální vysílání, bude vysílán textový informační blok.
Vysílání bude zpočátku šířeno prostřednictvím kabelové televize. Všichni asi tušíme, že kabelová televize v budoucnu
nebude moci konkurovat novým technologiím, počítáme
tedy s tím, že za pár let přesuneme naše vysílání do prostředí
internetu.
Vysílání plánujeme na září t. r. A jak se naše televize bude
jmenovat? TV Horní Slavkov!
Snad už krásné a teplé dny vám přeje
Váš starosta Alexandr Terek

SLAVKOV ART 2021 1. 5. - 30. 6. 2021
Už jste navštívili první venkovní výstavu Městského kulturního střediska Horní Slavkov „SLAVKOV ART“?
Díky umělcům ze Slavkova a dalším, kteří mají vazbu na naše město, se prostřednictvím 22 posterů výstavy SLAVKOV ART přenesete na jednu z největších výstav v širém okolí. Světem se šíří vlna venkovních galerií, umění v prostoru, umění, které je dostupné
komukoliv a kdykoliv. Nezůstáváme pozadu! Díla jsou k vidění ještě během měsíce června 2021. A kde je najdete? Přiložená mapa
nabízí start u 1. ZŠ, přes koleje k MŠ U SLUNÍČKA, přes náměstí do výkladních skříní Městského úřadu a ELEKTRA TEREK. Cestou
okolo MKS u křižovatky vedle vitráže, v informačních tabulích, poté směr k plotu k bývalé ZŠ SPECIÁLNÍ ŠKOLY, k DOMU SLUŽEB,
NOVÉMU PARČÍKU, před cílem navštivte výkladní skříň ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ KOSMÁK a cíl je u MŠ DUHOVÁ KULIČKA.
Záleží jen na vás, odkud začnete. ZPESTŘETE SI PROCHÁZKU NAŠÍM MĚSTEM A UŽIJTE SI VÝSTAVU.

Sbírka na kostel sv. Jiří
Město Horní Slavkov je vlastníkem kostela sv. Jiří již 12 let. Od té doby každým rokem investuje do jeho rekonstrukce přes 1 mil. Kč. Po zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním darem a proto vyhlásilo město v roce 2016 veřejnou sbírku na rekonstrukci kostela sv. Jiří s trváním na dobu neurčitou.
Přispívat do sbírky lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci městského úřadu
a v lékárně nebo na transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800.
Vaše příspěvky i výše celkových příspěvků lze sledovat na stránkách města. Aktuální částka na účtu k datu 26.
dubna je 152.291 Kč.
Děkujeme.

U nás ve městě
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Příměstské tábory v DDM a ŠD

Termín: 16.

8.- 20. 8.

2021

příměstský tábor s jedním přespáním ve stanu

2. 8. - 6. 8. 2021

Provoz denně od 8:00 do 16:00

od 8.00 - 16.00
Vedoucí:

Kristina
Těší se na tebe Aki a Ewička...

STRÁŽCI

GRIŠAVERZA
Příměstský VÝTVARNĚ-DRAMATICKÝ TÁBOR

9. - 13. 8. 2021

16. - 20. 8.
2021

SLAVKOVSKÝ
LOVEC

od 8.00
PAMPALINI do16.00
aneb

od 8.00 - 16.00
Těší Míša

Přihlašování: www.ddmhornislavkov.cz

Hrátky s LOGIKOU

Co nám během roku
uteklo a musíme to
chytit!
e-mail: ddmhslavkov@volny.cz

Těší se Míša!
telefon: 775 987 100

2. úloha (3 body)
Sešlo se pět malých plchů z plzeňské ZOO a povídali si o tom, kolik
je v jejich výběhu schovávaček.
První řekl: „Je jich méně než 10.“
Druhý řekl: „Je jich alespoň 8.“
Třetí: „Počet schovávaček je dělitelný třemi.“
Čtvrtý: „Počet schovávaček je dělitelný dvěma a je větší než 7.“
Pátý: „Není jich devět.“
Pokud právě jeden z nich nemluvil pravdu, kolik schovávaček
mají?

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 3. úloha (5 bodů)
budou připraveny ceny – deskové hry.
Každá ze čtyř sester hraje na jiný hudební nástroj a mluví jiným
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
cizím jazykem.
Mirka hraje na čelo. Ta, která mluví francouzsky, hraje na housle. Na
1. úloha (1 bod)
klavír nehraje Věra. Německy nemluví Libuše. Mirka umí anglicky.
Jiřina nehraje na housle. Věra nemluví francouzsky. Libuše nehraje
na flétnu. Klavíristka nemluví italsky.
Na jaký hudební nástroj hraje Věra a jaký cizí jazyk umí?
Který z obrazců do uvedené řady nepatří?
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Správné odpovědi za měsíc květen:
1. 21 3. c

Vlaková stanice Horní Slavkov
- Kounice bude opět v provozu

Slavkovský

DDM A ŠD HORNÍ SLAVKOV
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Od 1. května je opět v provozu vlaková doprava ze stanice Horní
Slavkov – Kounice.
2013
V letošním roce jsou vlaky opět navázány na trať č. 149
ve směru
Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně, a budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky až do 29.08.2021. Jízdní
řád naleznete na recepci MěÚ, webových stránkách města nebo na
webových stránkách Českých drah, odkaz: www.cd.cz  Jízdní řád
 Traťové jízdní řády  149 - Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně, Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice (a zpět).

zpravodaj

V měsíci květnu jsme měli návštěvu z Karlovarského kraje, přijel k nám
radní pro školství Mgr. Jindřich Čermák, aby se podíval na to, jak probíhá změna kultury školského zařízení a její materiální manifestace.
Také byla předmětem jeho zájmu naše práce s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami v odděleních zřizovaných podle § 16 odst. 9
zákona a plánované středisko praktické výuky pro střední pedagogickou školu. Dlouho jsme diskutovali o funkci a roli volnočasových zařízení především v této komplikované postkovidové době. Shodli jsme
se na tom, že v současné době je nutné směřovat motivaci ke vzdělávání především přes zájmy dětí, že děti se velmi rychle a samostatně
učí, pokud znalosti potřebují k něčemu, co je baví. Bavili jsme se také o
dlouhodobém nedostatku financí pro domy dětí a základní umělecké
školy a možných řešeních v horizontu roku 2023, o nezastupitelné roli
těchto zařízení především v meších městech s omezeným množstvím
alternativ. Nakonec jsme se vyfotili u našeho altánku pro potěchu vašeho oka.
Od května jsou v provozu některé kroužky ve speciálním režimu (venku je možné organizovat aktivity do 30-ti dětí s čestným prohlášením,
že byly negativně testovány), workshopy a intenzivně se připravujeme
na příměstské tábory. Máme podanou žádost o dotaci od MŠMT, aby
mohly být všechny zdarma. O výsledku Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím našich stránek, facebooku a zpravodaje.

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

SLAVKOV-KOUNICE
Po HORNÍ
16 letech
od 1. 5.
2021 do 29. 8. 2021
jsme
sePlatí
zase
mohli
(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
svézt vlakem
poSlavkov-Kounice do Krásný Jez
Z Horní
Odjezd
Vlak
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)
opravené železnici
více na 7
09:02

Os 27171

11:00

Os 27173

15:03
17:02
18:01
Příjezd

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (09:17-09:20)
> Karlovy Vary dolní nádraží (09:44)

H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (11:15-11:38)
> Karlovy Vary dolní nádraží (12:01)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (15:18-15:22)
Os 27175
> Karlovy Vary dolní nádraží (15:46)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (17:17-17:34)
Os 27177
> Karlovy Vary dolní nádraží (17:58)
H. Slavkov-Kounice > Krásný Jez (18:16-18:23)
Os 27179/8
> Karlovy Vary dolní nádraží (18:48) – přímý spoj
Vlak

Z Karlovy Vary dolní nádraží
do Horní Slavkov-Kounice

Karlovy Vary (8:05) > Krásný Jez (8:30-8:39)
8:54 Os 27166/7
> Horní Slavkov-Kounice (8:54) – přímý spoj
Karlovy Vary (8:55) > Krásný Jez (9:18-9:25)
9:40 Os 27170
> Horní Slavkov-Kounice (9:40)
Karlovy Vary (10:54) > Krásný Jez (11:17-11:40)
11:55 Os 27172
> Horní Slavkov-Kounice (11:55)
Karlovy Vary (14:57) > Krásný Jez (15:20-15:26)
15:41 Os 21174
> Horní Slavkov-Kounice (15:41)
Karlovy Vary (16:54) > Krásný Jez (17:19-17:36)
17:51 Os 27176
> Horní Slavkov-Kounice (17:51)
Upozorňujeme cestující, že mimo výše uvedených přímých spojů je
nutné kupovat jízdenku pouze: Kounice - Krásný Jez, Krásný Jez
- Kounice, protože při přestupu není jízdenka uznávána jiným dopravcem.
Jízdenka pro spoj: Krásný Jez - Karlovy Vary, Karlovy Vary - Krásný
Jez se kupuje u dopravce obsluhujícím trať ML-KV.
U nás ve městě

Kroužky
(konají se převážně ve venkovních prostorách za dodržení všech hygienických nařízení) Karate - tréninky podle platného rozvrhu
Fotbaly všech věkových kategorií - tréninky podle platného rozvrhu
Keramika
středa 14:00 – 16:00
Šperky		
čtvrtek 14:30 – 16:30
Workshopy (pondělí 15:00 – 17:00)
7. 6. 2021
Tanec s bubny
14. 6. 2021
Výtvarný workshop s rozloučením
24. 6. 2021 16:00 Zahradní slavnost a slavnostní vyřazování třeťáků
Příměstské tábory (8.00 - 16.00)
5. - 9. 7. 2021
Všeználkovo putování
12. - 16. 7. 2021 Sportovec tělem i duší (beznadějně obsazeno!)
19. – 23. 7. 2021 Tanec je mou vášní – s přespáváním
26. – 30. 7. 2021 Putování s mořskými vlky (beznadějně obsazeno!)
2. – 6. 8. 2021
Retro-tábor
9. – 13. 8. 2021 Strážci GRIŠAVERZA – Výtvarně dramatický tábor
16. - 20. 8. 2021 Horní Slavkov v dávných dobách
16. - 20. 8. 2021 Slavkovský lovec Pampalini
Více informací najdete na našich webových stránkách, na kterých
se můžete i přihlásit www.ddmhornislavkov.cz, na telefonním čísle
775 987 100.
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ZŠ ŠKOLNÍ: 22.4.2021 DEN ZEMĚ

ZUŠ: LEKTOROVÁNÍ ODBORNÍKŮ
Z PRAXE POKRAČUJE
Činnost ZUŠ se pomalu vrací k běžnému životu. Výuka v individuálním hudebním oboru běží již naplno, v kolektivních oborech probíhají
konzultace s omezeným počtem žáků. ZUŠ stále dlouhodobě spolupracuje s odborníky v uměleckých oborech. V květnu 2021 nás navštívila klavírní pedagožka MgA. Eva Lorenc, Ph.D., žáci klavírních tříd V.
Moiseevy a J. Honzajkové se účastnili lekcí v koncertním sále Pluhova
domu. Další z odborníků byl profesor plzeňské konzervatoře Mgr. Jindřich Kolář, který lektoroval žáky hornové třídy T. Koláře, následoval
online streamovaný koncert žáků ZUŠ Horní Slavkov a plzeňské konzervatoře. Do třetice proběhla spolupráce tanečníka Kamila Horáka,
Šárky Horákové a žákyň z tanečního oboru pod vedením M. Kuttnerové, tentokrát se zabývali společenskými tanci. Žáci výtvarného oboru
v Lokti se účastnili soutěže karlovarské Galerie umění zaměřené na
Mirvaldovské kružnice, válce a perspektivy. Za naši školu se v konkurenci 40 výtvarných děl umístila Evelína Pelcová a Kristýna Smolíková,
kterým patří velká gratulace. Zároveň všichni, kteří své práce do soutěže zaslali, získávají jeden volný vstup do karlovarské galerie platný
do konce roku 2021.

Pro žáky ze 2. ZŠ, odloučeného pracoviště v ulici Poštovní (Šance)
si paní učitelky na tento významný den připravily pro své žáky nabitý
program.
Žáci třídy 8. X v režii s paní učitelkou Slavíkovou a Houškovou uklízeli
kolem koupaliště u Pulečka, kde jim odpadky naplnily několik pytlů.
Na základě svých poznatků pak vytvořili výukový panel na téma “Zachraňme naši planetu”, kde nikdo svou kreativitou rozhodně nešetřil.
Paní učitelka Novotná a její třída 9. X zvelebeli prostor školní zahrádky a své vědomosti o ochraně životného prostředí prokázali ve znalostním kvízu.
Žáci tříd 3. X a 4. X pod vedením paní učitelky Šafaříkové a Ciperové
měli připraven program na celý týden. Zjišťovali, co je pro naši planetu důležité a co pro ni my všichni můžeme udělat. Z projektu vznikla
nejen tématická výzdoba do tříd, ale i krásné čelenky a trička. V prostorách školní zahrádky pak společně zasadili mladý stromek - vrbu.
Svůj týden zakončili společně s dětmi ze speciální školy s paní učitelkou Hradickou a paní asistentkou Pokornou, úklidem odpadků po
našem městě. Podívali se i na sběrný dvůr, kde je čekala prohlídka s
přednáškou, za což patří velké poděkování Technickým službám HS.
Třída 2.X s paní učitelkou Svobodová vytvořila papírovou koláž na
téma “Ochrana naši planety, třídíme odpad“. Žáci si pak prošli pěti
stanovišti, kterými byli: pevnina, slunce, příroda, voda a vzduch.
V rámci projektových aktivit žáci vytvořili spoustu krásných věcí a
patří jim dík za to, že jim život na Zemi není lhostejný.
Za kolektiv Šance Marie Ciperová

6

Na konci měsíce dubna se uskutečnil další streamovaný koncert z
prostor koncertního sálu Pluhova domu, tradičně jako každé jaro k
nám zavítali členové Karlovarského symfonického orchestru, i za tuto
dlouhodobou spolupráci jsme velmi rádi, záznam koncertu lze shlédnout na YouTube kanále KSO.
V průběhu května jsme začali navštěvovat předškoláky v mateřských
školkách, postupně jim představujeme hudební nástroje, zahrajeme
několik písniček nebo skladeb, děti si mohou hru na nástroje i vyzkoušet. Reakce jsou krásné a spolupráce s mateřskými školkami výborná.
Základní umělecká škola Horní Slavkov vyhlašuje přijímací řízení pro
školní rok 2021/2022, přihlášky již teď můžete podávat na www.izus.
cz. V případě, že nevíte, na který hudební nástroj své dítě přihlásit, je
možné domluvit konzultaci u jednotlivých vyučujících, kontaktujte prosím ředitele školy k domluvení termínu.
Na co se můžete těšit v červnu 2021? Třídní přehrávky, výstavy výtvarného oboru, závěrečná vystoupení žáků literárně dramatického oboru, koncert karlovarských symfoniků pod širým nebem, absolventský
koncert žáků hudebního i tanečního oboru, vystoupení nejmladších
žáčků z Přípravné estetické výchovy nebo závěrečné vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ.
Na závěr děkujeme všem, kteří pro ZUŠ hlasovali v projektu dávámemilion.cz, momentálně probíhá výběr nejlepších příběhu, následně
proběhne vyhlášení vítězů. Zároveň dáváme na vědomí, že náš projekt
„Podpora distančního uměleckého vzdělávání“ byl vybrán jako jeden
z finalistů výzvy ČSOB – pomáháme regionům. Tento projekt máte
možnost podpořit od 5. 6. 2021 - informace najdete na www.zushslavkov.cz, Facebooku, Instagramu nebo na YouTube.
Bc. Jan Zapf, dipl.um., ředitel ZUŠ

MŠ DUHOVÁ KULIČKA
Po otevření mateřské školy jsme navázali krásnou spolupráci se Základní uměleckou školou v Horním Slavkově.
Pan ředitel a pedagogové ze základní umělecké školy připravují pro naše předškolní děti
krátké programy, ve kterých představují různé hudební nástroje.
V květnu měly děti možnost poznat violoncello a housle. Děti si nástroj poslechnou, zazpívají si společně lidovou píseň. Učí se nástroj pojmenovat, poznávat některé jeho části a dokonce si mohou vyzkoušet jak se na nástroj hraje. Na závěr je vždy připravena malá skladba
k poslechu. Děkujeme za zapůjčení violoncella, na které mohou děti v mateřské škole hrát.
Základní umělecké škole velmi děkujeme za tyto krásné hudební chvíle.
V červnu se rozloučíme s malými školáčky. Děti, které půjdou po prázdninách do prvních
tříd základní školy přípravý krátké rozloučení pro ostatní třídy a jako již tradičně je čeká
slavnostní šerpování a pasování na školáky.
Dětem přejeme krásné letní prázninové dny. Dospělým odpočinek a relaxaci na dovolené!
Kolektiv pedagogů

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA“

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.

Školství
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Městské kulturní středisko
Horní Slavkov informuje
Četli jsme o významných mužích
Měsíc květen byl ve znamení významných mužů. Děkujeme
všem čtenářům za jejich odvahu se s námi do projektu pustit a
zároveň děkujeme našim posluchačům za přízeň.
„Jsem vděčný všem, kteří mi řekli NE. Díky nim jsem to totiž
zvládl sám.“ – Albert Einstein
Postupně otevíráme následující provozy:
Knihovna
Po
9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00
Út – Pá 9:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00
Služby: půjčování a vracení knih, kopírování a tisk dokumentů,
začínáme aktivity pro menší skupiny.
Bookstart
Přihlaste se se svými dětmi do BOOKSTARTu. Projekt
BOOKSTART, s knihou do života, se zaměřuje na podporu čtení, především u těch nejmladších. Budeme s vámi číst, hrát si,
vyrábět. Doporučíme vám vhodné knihy i triky, jak udržet pozornost těch nejmenších. Přihlášky získáte přímo v knihovně.
Případně si zavolejte o informace a rezervaci ve skupince: 773
688 368 Setkávání proběhne 1x za měsíc, skupiny budou věkově odděleny 0- 3 roky a 3 - 6 let.
Zápisné je 150 Kč za rok a v ceně je startovací balíček (materiály pro Vás a Vaše dítě).

Muzeum
Út – Ne 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Služby: stálá expozice, prodej knih, upomínkových předmětů,
propagační materiály
Hornoslavkovský quest
Kdo si stále neprošel historickou částí Horního Slavkova s naším questem, je stále zván. Příjemná procházka s kvízem a odměnou na Vás stále čeká. Zastavte se v muzeu pro materiály.
S sebou potřebujete jen tužku, něco k pití a dobré boty. Pak už
je to na Vás. Odměnu získáte opět v muzeu.
Kavárna – „zahrádka“
Po – Ne
9:00 – 12:30 13:00 – 20:00
Služby: káva, víno, dorty, zmrzlina, oslavy zatím v omezeném
režimu, fortuna
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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

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

8.00 – 17.00
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
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

