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Slovo starosty
Vítám vás zase nad dalším vydáním
našeho zpravodaje.
Nastal podzim, období krásně
zbarvených stromů, ale také období zkracujícího se dne a snižování
teplot. Je to obyčejně také začátek
topné sezóny, i když letos už začala
netradičně v druhé polovině srpna. Jistě
jste v mediích postřehli diskuse či články
k tématu ceny tepla ve vztahu k uhlíkové stopě. Co to je ta
uhlíková stopa? Je to výsledek činnosti každého z nás vyjadřující naši produkci odpadů a spotřebu v souvislosti s emisemi skleníkových plynů. Pro zajímavost, průměrná uhlíková
stopa na obyvatele za rok je v České republice cca 12 tun
CO2. Uhlíková stopa vzniká z činnosti člověka, a čím vyšší
je, tím víc to ohrožuje nás, ale zejména další generace. Jednoduše lze říci, čím více oxidu uhličitého lidstvo vyprodukuje,
tím více přispívá ke změně klimatu. Co to přináší lze vidět již
dnes - tání ledovců je neoddiskutovatelné a zároveň, bohužel,
příkladným následkem. Uvádí se, že největší uhlíkovou zátěží
je produkce živočišných produktů (obecně strava bohatá na
maso a mléčné výrobky) a naopak nejmenší pak veganská
strava. Přispěvatelem je každý z nás, lidstvem vyprodukovaný odpad a samozřejmě každý komín, ať ten v domácnosti
nebo v teplárně. I naše teplárna je přispěvatelem skleníkových plynů. V mediích jste mohli zaznamenat, že některé teplárny mají problém s udržením přijatelné ceny tepla pro své
odběratele/občany a to kvůli tzv. Evropským emisním povolenkám. Tyto povolenky jsou hlavním nástrojem EU, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů prostřednictvím jejich
zpoplatnění. Platí, že čím méně je povolenek, tím více stoupá
jejich cena a ta nutí původce skleníkových plynů ke snížení
jejich produkce. Stoupající cena má pak vliv na cenu tepla pro
občana. Asi se ptáte, proč ten starosta o tom píše? To proto,
abych vás uklidnil, naše teplárna tento problém nemá. Zdrojem tepla je zemní plyn a kogenerační jednotky, které zatím
emisním povolenkám nepodléhají. Stoupající cena povolenek tedy nebude mít žádný vliv na cenu tepla v našem městě. Velkou neznámou však je, co udělá celosvětově zvyšující
se ceny plynu. To, co se totiž děje s cenou na trhu s plynem
a elektřinou je nepředvídatelné. O tom, že se ceny těchto komodit budou zvyšovat už není pochyb.
Snižování emisí oxidu uhličitého má rozhodně smysl, ale nejde jen o komíny. Jde i o snižování množství odpadů a jejich
třídění pro další využití – recyklaci, ale i výměnu starých domovních kotlů na pevná paliva. S jistotou lze říci, že politika
EU ve snižování oxidu uhličitého zasáhne každého.
A když už jsem zmínil odpady, jistě již víte, že zastupitelstvo
rozhodlo o navýšení místního poplatku za odpady od roku
2022. Toto téma je však natolik obsáhlé, že se mu budeme
věnovat v listopadovém zpravodaji.
Přeji vám hezké podzimní dny, mějte se co nejlépe.
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou
Den se starostou se koná 20. 10. 2021 od 16.00 hodin.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021
Volební okrsek č. 4 – volební místnost v Městském kulturním středisku, Dlouhá 717, Horní Slavkov,
pro voliče, jež mají trvalý pobyt hlášen v ul.: Školní; Nová; Ke koupališti;
Větrná; U Lesoparku; Hornova; Nad Výtopnou; Na Vyhlídce; Spojovací;
Krátká; Poštovní č.p. 667, 668, 669, 753, 754, 755, 787, 788, 789, 514;
domy u věznice č.p. 791, 792, 793, 794 a Třídomí.

Starosta města Horní Slavkov podle ust. § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve
dnech:
· 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hod.
· 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod.
Místem konání voleb jsou:
Volební okrsek č. 1 – volební místnost v Základní škole, Nádražní
683, Horní Slavkov,
pro voliče, jež mají trvalý pobyt hlášen v ul.: Horní Příkopy; Dolní Příkopy; Hořejší; Smetanova; Nové Město; Na Dole; Tovární; Ležnická; Kostelní; Pivovarská; Školní nám.; nám. Republiky; tř. Osvoboditelů; Luční;
Nádražní; Pluhova; U Kovárny; Přilehlá; Hluboká; Lánský Dvůr; Kounice;
Bošířany; Ležnice; Ležnička a Kfely.
Volební okrsek č. 2 – volební místnost v Městském kulturním středisku, Dlouhá 717, Horní Slavkov,
pro voliče, jež mají trvalý pobyt hlášen v ul.: Zahradní; Sportovní; Samota; Dlouhá č.p. 675, 676, 677, 678, 688, 689, 690, 691, 696, 697, 698,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 831, 832, 833, 834; Poštovní č.p. 685, 686, 687.
Volební okrsek č. 3 – volební místnost v Městském kulturním středisku, Dlouhá 717, Horní Slavkov,
pro voliče, jež mají trvalý pobyt hlášen v ul.: Dlouhá č.p. 619, 621, 622,
624, 626, 627, 630, 634, 635, 638, 643, 644, 649, 650, 652, 661,
1012, 1019; Poštovní č.p. 628, 629, 636, 645, 646, 647, 648, 655, 656,
662, 663, 664, 665, 666, 670, 671, 672, 673, 674, 692, 693, 694, 695.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem anebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem. Neprokáželi volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každý
volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.
Volič může požádat ze závažných, zejména vážných zdravotních důvodů městský úřad (tel. 354 229 661), ve dnech voleb svoji okrskovou
volební komisi nebo městský úřad (tel. 725 430 562) o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (doma) do přenosné volební schránky.
Voličům budou dodány hlasovací lístky do poštovních schránek
(nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb). Pokud nebude mít volič
v poštovní schránce hlasovací lístky, může si je vyzvednout na recepci
nebo v jakékoliv kanceláři městského úřadu; v den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasování v případě karantény z důvodu nákazy COVID - 19
Pro osoby v karanténě z důvodu nákazy COVID – 19 je umožněné
hlasování
· 6. října 2021 od 8:00 do 17:00 hod., a to výlučně z motorového
vozidla v areálu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,
p. o., Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01,
GPS: 50.1621697N, 12.6231164E.
Pro osoby v karanténě z důvodu nákazy COVID – 19 je umožněné také
hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Volič může požádat
o zajištění hlasování na tel. 702 158 856, 702 158 851 nebo 354 222
663, a to od 29.9.2021 (po a st od 8:00 do 17:00 hod.; út a čt od 8:00
do 15:00 hod. a pá od 8:00 do 14:00 hod.) a dne 7.10.2021 od 8:00 do
20:00 hod.
Při tel. podání žádosti sdělí volič jméno, příjmení, datum narození, adresu a okres místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území
volebního kraje Karlovarského a tel. č., více informací naleznete na
https://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/deska/Documents/volby/
Hlasovani_do_zvlastni_prenosne_volebni_schranky.pdf.
V Horním Slavkově 23. 9. 2021
Alexandr Terek, starosta

Nová zubní ordinace

Vážení přátelé, chtěla bych touto cestou poděkovat městu Horní Slavkov za to, že mi umožnilo přemístit svojí zubní ordinaci do krásně zrekonstruovaných bezbariérových prostor mateřské školky ve Sportovní ulici. Pro přestěhování své zubní praxe z Lokte jsem se rozhodla z mnoha
důvodů. Jedním z nich je fakt, že díky turistickému ruchu v centru Lokte se moje ordinace stala zcela dopravně nedostupnou.
Vzhledem k tomu, že nadpoloviční počet mých pacientů pochází z Horního Slavkova a okolí, vedly mé kroky při hledání nových prostor nejprve
do vašeho města, které zareagovalo velmi vstřícně.
Provoz zahájíme nejpozději začátkem října. Bohužel, vzhledem k velkému zájmu lidí máme již do konce roku zcela obsazeno (podotýkám, že
převážně slavkovskými občany).
V příštím roce budeme přednostně registrovat seniory a malé děti. Lidé v produktivním věku mají více možností si za svým zubním lékařem
dojet i na větší vzdálenost, např. Karlovy Vary, Sokolov.
Věřím, že všechny tyto naše kroky povedou ke spokojenosti obyvatel Horního Slavkova, ale chtěla bych vás zároveň poprosit o trpělivost, která
je při nedostatku zubních lékařů a v současné podivné a nemocné době nezbytná.
MUDr. Magdalena Sochůrková, Sportovní 713, 35731Horní Slavkov, e-mail: zubni.hs@seznam.cz, telefon 602 353 001

U nás ve městě
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Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany
Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodin- · plynový kondenzační kotel max. 95 % způsobilých výdajů,
ných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci)
nejvýše 100 000 Kč
a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována fyzickým
osobám na výměnu kotle nesplňujícího emistní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN Musím celou výměnu zafinancovat z vlastních zdrojů?
EN 303-5.
Na financování bude možno od kraje získat část finančních prostředků
zálohově.
Kdo může o dotaci požádat?
Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti, který zároveň Jaké dokumenty budu k žádosti potřebovat?
v této nemovitosti trvale bydlí. Pro domácnost žadatele platí, že průměr- Výčet dokumentů Vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech.
ný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Vždy je však třeba doložit:
Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující přípa- · Platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího
dy:
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro
1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod
teplovodní soustavu ústředního vytápění.
nebo invalidní důchod 3. stupně;
2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jedi- · Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustaným vlastníkem nemovitosti;
vu a komínové těleso.
3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu
pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;
Co mám nyní pro získání dotace učinit?
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy V případě, že splňujete podmínky uvedené v tomto letáku, kontaktujte
nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
krajský úřad na níže uvedených kontaktech.
Kdy budu moci o dotaci požádat?
Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběř žádostí a realizace bude probíhat v roce
2022.
Jaký typ nového zdroje mohu pořídit a kolik finančních prostředků
mohu získat?
· tepelné čerpadlo max. 95 % způsobilých výdajů,
nejvýše 130 000 Kč,
· kotel na biomasu max. 95 % způsobilých výdajů,
nejvýše 130 000 Kč,

Sbírka na kostel sv. Jiří

Kontakty:
Agáta Holá: 354 222 214, agata.hola@kr-karlovarsky.cz
Ing. Kamila Caháková, 354 222 424, kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Petra Krajčovičová, 354 222 645, petra.krajcovicova@kr-karlovarsky.cz
Eva Dolívková: 354 222 569, eva.dolivkova@kr-karlovarsky.cz;
Mojmír Kalvoda: 354 222 487,mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Pavla Vdovcová: 354 222 268, pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová: 354 222 414, jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Mgr. Michal Mottl: 354 222 263, michal.mottl@kr-karlovarsky.cz

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

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 24. srpna je
164.484 Kč. 
Děkujeme.
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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.

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ

Hrátky s LOGIKOU

12. 10. 2021 SE USKUTEČNÍ OČKOVÁNÍ PSŮ

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.

MVDr. Daniel Bořek bude provádět očkování psů.
Poplatek splatný na místě za vakcínu vztekliny je 200,- Kč za psa.
Na požádání je možné provést očkování kombinovanou vakcínou, včetně vztekliny v hodnotě 500,- Kč za psa. Na místě je možné zakoupit tablety na odčervení za 50,- Kč na každých
10 kg živé váhy. Zároveň je možnost čipování psů: bez registrace do evidence za 600,-Kč
za psa, se zaregistrováním za 800,-Kč za psa.
Bližší informace: 777 166 120 MVDr. Bořek
Časový rozpis očkování:
Ležnice náves
Kounice u hospody	
Horní Slavkov nám. Republiky - před ordinací
Horní Slavkov před Městským úřadem	
NEZAPOMEŇTE PŘINÉST SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ!

13:30 – 14:00
14:10 – 14:20
14:25 – 15:30
15:40 – 17:00

1. úloha (1 bod)
Kolikrát se číslice 9 nachází v číselné
řadě od 0 do 99 (včetně)?
2.úloha (3 body)

Svaz postižených civilizačními chorobami informuje
V samém závěru letních prázdnin jsme pro naše seniory uspořádali dvě plánované akce. 4. srpna jsme odjeli do Karlovarského městského divadla na představení
Hexenšus. Byla to komedie, která nás všechny pobavila.
Další zájezd se konal 21. srpna. Tentokrát jsme jeli na celodenní poznávací zájezd
do Nelahozevse, rodiště skladatele Antonína Dvořáka. Prohlédli jsme si renezanční
zámek. Ke zpestření zájezdu přispěla krátká plavba výletním parníkem po Vltavě.
Cesty autobusem na oba zájezdy jsme platili z grantu od našeho města. Vlastní
náklady si hradili účastníci.
Další nově připravovanou akcí je členská schůze naší ZO. Bude se konat v sobotu
23. října odpoledne v sále MěKS. Těšíme se na Vaši účast.
Výbor ZO SPCCH

Ironman ze Slavkova
V neděli 19. září se v rakouském Klagenfurtu uskutečnil závod světové série
Ironman, kterého se zúčastnil i slavkovský rodák Petr Čeliš mladší. Závod
železných mužů a žen je extrémně dlouhým triatlonem, v němž musí závodníci
uplavat 3,86 km, následně zdolat přes
180 km na kole a závod uzavírá maraton, tedy běh v délce 42,2 km. To vše
v přísném časovém limitu 17 hodin.
Mezi více než tisícovkou závodníků z celého světa obsadil Petr Čeliš 79 místo ve
své věkové kategorii, v celkovém pořadí
se mu podařilo při své premiérové účasti
umístit v první polovině startovního pole
s celkovým časem 11 hodin a 28 minut.
Gratulujeme.

U nás ve městě

Za jak dlouho se napustí vana?
Do vany vedou 2 kohoutky.
Jedním kohoutkem se vana naplní za 12
minut, druhým kohoutkem se vana naplní
za 6 minut.
Pokud je vana plná a vytáhne se špunt,
vana se vyprázdní za 8 minut.
Jak dlouho se bude vana plnit oběma
kohoutky při vytaženém špuntu?
3.úloha (5 bodů)
Upravte rovnici tak, aby platila.
Můžete přesunout pouze jednu číslici.
Můžete využít početní operace sčítání,
odčítání, dělení, násobení, mocniny nebo
odmocniny.
Není možné žádnou číslici přidat nebo
odebrat.
62 – 63 = 1
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
Správné odpovědi za měsíc září:
1. 24 čtverců
2. Zábavná hra
3. X = 104, Y = 67 (počítají se hodnoty
úhlů v obrazci, trojúhelník 180 st,
kruh 360 st)
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Novinky ve škole ve Školní ulici
S novým školním rokem nám udělalo velkou radost, že jsme mohli
zpřístupnit novinky, které si naše škola určitě zaslouží.
Několik měsíců stavebních činností uvnitř školy máme již za sebou.
Díky nim můžeme využívat rekonstruované toalety v objektu 2. stupně,
a to jak žákovské, tak i v zázemí pro zaměstnance, zcela nové sprchy
u tělocvičen, na které se těší žáci i sportovci ze zájmových kroužků
a sdružení, šatnu pro žáky 1. stupně plnou barev a světla, zcela novou IT učebnu s moderní interaktivní tabulí a 25 počítači propojenými
s počítačem učitele. S každým žákem tak může učitel komunikovat
individuálně ve virtuálním prostředí a nerušit práci ostatních. Velkou
novinkou, a to jak do funkcí, tak i do objemu, je nový školní server.
V rámci celé školy byla dokončena i bezbariérová úprava. Výtah a zvedací plošiny doplnily nájezdové rampy, snížená zábradlí na všech
schodištích, bezbariérové hygienické buňky a sprchy, včetně elektronických alarmů pro přivolání pomoci. Bezbariérová cesta plynule propojuje vnitřní prostory školy s venkovním atriem i školním pozemkem
s Učebnou v přírodě.
Kus práce je ještě před námi, je zapotřebí dokončit úpravy hlavního vstupu do školy a jeho okolí. I když schodiště vypadalo zdánlivě
v pořádku, opak byl pravdou. I po jeho opravě před 10 lety docházelo
k postupné destrukci a zejména zimní období na něm zanechávala
nenávratné stopy. Rovněž opěrná zeď za školou, u výměníku, směrem
k vchodu na hřiště byla narušená pronikající vodou, která z ní udělala
místo velmi rizikové.
Naštěstí se podařilo zástupcům našeho města získat finanční prostředky na revitalizaci sídliště, do nichž byly zahrnuty i náklady na
kompletní úpravu těchto míst. Došlo tak i na plnou modernizaci okolí
vstupu do školy, které nabídne žákům i čekajícím rodičům relaxační
mobiliář a menším dětem i pohybové prvky. Na ně si ale ještě do podzimu počkáme.
Zatím vám nabízíme malý pohled do našeho nového zázemí.
Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy
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Upozornění pro nájemce tělocvičen
v základní škole ve Školní ulici:
Od tohoto školního roku dochází k navýšení ceny pronájmu
malé i velké tělocvičny o 50,00 Kč za 1hod užívání. Cena byla
navýšena s ohledem na možnost využívání nových sprch
a umýváren, které jsou automaticky k dispozici.
Za dodržování pravidel podle Řádu školní tělocvičny zodpovídá nájemce.

MŠ U SLUNÍČKA
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2021/2022 začal v mateřské škole „U Sluníčka“ s trochu
menším zpožděním. Provoz se spustil až 6. září a to z důvodu rekonstrukce kuchyně. Paní učitelky se tak na příchod dětí těšily o trochu
déle a přivítaly jak stávající, tak zcela nové.
Děti se následující týdny seznamovaly s prostředím a chodem mateřské školy, s kamarády a paní učitelkami ze své třídy i ze tříd ostatních.
Starší děti se staly jakýmisi průvodci a mladším dětem ukázaly spoustu hraček a nových her.

DDM A ŠD HORNÍ SLAVKOV
Milé děti a vážení rodiče,moc nás těší velký zájem o družinu a rádi
bychom Vás pozvali také na naše zájmové kroužky ve školním roce
2021/2022.
V tabulce na straně 8 je aktuální nabídka kroužků i s dalšími informacemi – den a čas konání, cena, variabilní symbol pro platbu atd.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na Vaše děti, že si
budeme společně hrát, vzdělávat se, tančit, zpívat a tvořit něco krásného.
Bc. Pavel Krüger, ředitel DDM a ŠD

ZUŠ začala školní rok 2021/2022

Konec září se pro naše Sluníčka a Kopretinky bude stále nést v duchu
objevování doposud pořád neprozkoumaného prostředí. Pro Berušky
a Myšky jsou připraveny dva výlety – do Botanické zahrady v Bečově
nad Teplou a na ekologickou skládku v Černošíně.
Rekonstrukce kuchyně v MŠ „U Sluníčka“
V mateřské škole „U Sluníčka“ byla na konci června započata přestavba školní kuchyně. Ta prošla celkovou rekonstrukcí a byli do ní zakoupeny nové spotřebiče jako např. multifunkční pánev, pracovní stoly, regály, termonádoby, atd. Všichni zaměstnanci mají z této nové kuchyně
velikou radost a především paní kuchařky.
Za MŠ „U Sluníčka“ Bc. Daniela Budajová a Lenka Wesselá

Školství | Fotosoutěž

V září byly budovy základní
umělecké školy opět plné zaměstnanců ZUŠ, žáků, hudby,
tance, výtvarného umění či
divadla. Škola tak vstoupila do nového školního roku
2021/2022, který jak doufáme,
bude v plné míře rokem prezenčním. Děkuji všem zájemcům o studium v ZUŠ. Co pro
Vás v následujícím školním
roce chystáme ?
Slavnostně byl zahájen 4. ročník Akademie umění a kultury,
jejíž program je opravdu pestrý. Jako lektoři spolupracují fundovaní
odborníci ve svých oborech z karlovarského kraje, seniory čekají výtvarné workshopy pod vedením Mgr. Lenky Herzogové a Ing. Heleny Malinové, historické přednášky Miloše Bělohlávka, PhDr. Daniela
Švece, PhDr. Vladimíra Bružeňáka či ředitele okresního muzea v Sokolově Michaela Runda nebo jeho muzejního kolegy PhDr. Petra
Rojíka. Chybět nebudou ani cestopisné přednášky Lukáše a Ivany
Vejříkových, zdravověda Lindy Takkiedinové či autorská tvorba ředitele Potravinové banky Karlovarského kraje Milana Hlouška. ZUŠ
bude pořadatelem Krajských postupových přehlídek – dětských
skupin scénického tance a přehlídky dětských a středoškolských
pěveckých sborů, závěrečného koncertu mezinárodního festivalu
J. C. Fischera v Pluhově domě, dále slavnostního koncertu k výročí
republiky – v podání Karlovarského symfonického orchestru zazní
cyklus symfonických básní Má vlast. Ve spolupráci s historikem
R. Tomíčkem a výtvarnicí ZUŠ MgA. Evou Domkovou připravujeme
kalendář na rok 2022, který bude plný originálních kreseb historických objektů města Horní Slavkov. Všechny kresby jsou uměleckými díly naší milé kolegyně, informace k objektům vytvořil p. Tomíček. Dovolte mi oběma velmi poděkovat za jejich aktivitu, projekt
Kalendář 2022 – památky HS byl také finančně podpořen Nadací
Via. Kalendář bude k prodeji široké veřejnosti, o zahájení prodeje
Vás budeme informovat.
Orchestr ZUŠ band začal také zkoušet a společně se připravujeme
na slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu loketské
Dvorany. V jejích nádherných prostorách již od září probíhá výuka
uměleckých oborů v Lokti. Žáci pěveckého oddělení budou letos
vystupovat na tradiční loketské akci „Vinobraní“, v plánu jsou také
pěvecké soutěže, např. Karlovarský hlas nebo Březovský lístek. Vánoce budou plné tradičních adventních koncertů – Roháči, Štěpán
Rak, D a D kvintet a nádherné vánoční koledy, krásný koncert nás
čeká v podání Riccio qurtetto a Bohemia Voice. Snad letos již dojde
na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. V roce 2022 bychom
rádi uspořádali tradiční Ples ZUŠ, budeme také pořadateli okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, těšíme se i na
festival ZUŠ open 2022.
Věřím, že i ve školním roce 2021/2022 budeme nositeli kvalitního
uměleckého vzdělávání a kultury ve všech místech našeho působení.
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Nabídka kroužků v DDM pro školní rok 2021/2022
SPORTOVNÍ

zákl. cena

cena po slevě

cena po slevě

jméno
vedoucího ZK

den
konání

od - do

místo

věk

variabilní
symbol
platby

za hodinu

zaokr.

15% zaokr.

30% zaokr.

Kateřina
Ciperová

čtvrtek

17:30-18:30

tělocvična
2.ZŠ

ZŠ

12021

15,00

780 Kč

663 Kč

546 Kč

Míčové hry

Petra
Michalcová

středa

17:00-18:00

tělocvična
2.ZŠ

ZŠ

22021

15,00

495 Kč

421 Kč

347 Kč

Kopaná mladší příp. I.

Petr Götzl

středa

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

MŠ, 1,2,3 tř.

32021

4,00

260 Kč

221 Kč

182 Kč

Kopaná mladší příp. II.

Petr Götzl

pátek

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

MŠ, 1,2,3 tř.

32021

4,00

258 Kč

219 Kč

181 Kč

Kopaná starší příp. I

Petr Götzl

úterý

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

4 tř.- 5 tř.

42021

4,00

152 Kč

129 Kč

106 Kč

Kopaná starší příp. II.

Petr Götzl

čtvrtek

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

4 tř.- 5 tř.

42021

4,00

148 Kč

126 Kč

104 Kč

Kopaná mladší žáci I.

Petr Götzl

úterý

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

2.stupeň

52021

4,00

202 Kč

172 Kč

141 Kč

Kopaná mladší žáci II.

Petr Götzl

čtvrtek

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

2.stupeň

52021

4,00

196 Kč

167 Kč

137 Kč

Kopaná dorost I.

Břetislav
Jarmar

pondělí

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

2.stupeň/SŠ

62021

4,00

136 Kč

116 Kč

95 Kč

Kopaná dorost II.

Břetislav
Jarmar

středa

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

2.stupeň/SŠ

62021

4,00

130 Kč

111 Kč

91 Kč

Kopaná dorost III.

Břetislav
Jarmar

pátek

16:30-18:00

Spartak/
tělocvična

2.stupeň/SŠ

62021

4,00

136 Kč

116 Kč

95 Kč

Kick Box 1

Rudolf Heger

úterý

18:30-20:00

prostory DDM
a ŠD

po dohodě

72021

10,00

555 Kč

472 Kč

389 Kč

Kick Box 2

Rudolf Heger

čtvrtek

16:00-17:30

prostory DDM
a ŠD

po dohodě

72021

10,00

525 Kč

446 Kč

368 Kč

Kick Box 3

Rudolf Heger

pátek

16:00-17:30

prostory DDM
a ŠD

po dohodě

72021

10,00

510 Kč

434 Kč

357 Kč

Karate 1

Jindřich
Votrubec

ponděli

17:45-19:15

prostory DDM
a ŠD

po dohodě

82021

10,00

555 Kč

472 Kč

389 Kč

Karate 2

Jindřich
Votrubec

středa

17:30-19:00

prostory DDM
a ŠD

po dohodě

82021

10,00

525 Kč

446 Kč

368 Kč

Karate 3

Jindřich
Votrubec

čtvrtek

17:15-18:15

prostory DDM
a ŠD

po dohodě

82021

10,00

510 Kč

434 Kč

357 Kč

prům. cena

zákl. cena

cena po slevě

cena po slevě

název ZK
Florbal

JAZYKOVÉ
vedoucí

den
konání

od - do

místo

věk

VS

za hodinu

zaokr.

15% zaokr.

30% zaokr.

Příprava na maturitní zkoušky z AJ

Pavel Krüger

středa

17:00-18:00

prostory DDM
a ŠD

SŠ

142021

10,00

360 Kč

306 Kč

252 Kč

Angličtina

Pavel Krüger

středa

16:00-17:00

prostory DDM
a ŠD

ZŠ

152021

10,00

360 Kč

306 Kč

252 Kč

prům. cena

zákl. cena

cena po slevě

cena po slevě

název ZK

PŘÍRODOVĚDNÉ
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prům. cena

název ZK

vedoucí

den
konání

od - do

místo

věk

VS

za hodinu

zaokr.

15% zaokr.

30% zaokr.

Myslivecký kroužek

Zuzana
Kuncová

čtvrtek

16:30-18:30

prostory DDM
a ŠD

neomezen

162021

10,00

700 Kč

595 Kč

490 Kč

Rybářský kroužek

Anna Brožová

úterý

16:00-17:00

prostory DDM
a ŠD

1.stupeň

172021

10,00

370 Kč

315 Kč

259 Kč

TANEČNÍ - POHYBOVÉ

prům. cena

zákl. cena

cena po slevě

cena po slevě

jméno
vedoucího ZK

den
konání

od - do

místo

věk

variabilní
symbol
platby

za hodinu

zaokr.

15% zaokr.

30% zaokr.

Shuffle - začátečníci

Martina
Dandová

středa

14:45-15:45

prostory DDM
a ŠD

neomezen

92021

10,00

360 Kč

306 Kč

252 Kč

Shuffle - pokročilí

Martina
Dandová

středa

15:45-16:45

prostory DDM
a ŠD

neomezen

92021

10,00

360 Kč

306 Kč

252 Kč

Mix dance

Kateřina
Ciperová

čtvrtek

16:00-17:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

102021

10,00

450 Kč

383 Kč

315 Kč

Lucie Vaníková

středa

16:15-17:15

prostory DDM
a ŠD

4-6let

112021

10,00

360 Kč

306 Kč

252 Kč

prům. cena

zákl. cena

cena po slevě

cena po slevě

název ZK

Pohybové hrátky
VZDĚLÁVACÍ

vedoucí

den
konání

od - do

místo

věk

VS

za hodinu

zaokr.

15% zaokr.

30% zaokr.

Doučovací ZK Pampaliny

Michaela
Krügerová

čtvrtek

14:30-15:15

prostory DDM
a ŠD

1.stupeň

122021

5,00

175 Kč

149 Kč

123 Kč

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ

Michaela
Krügerová

čtvrtek

15:30-16:15

prostory DDM
a ŠD

2.stupeň

132021

5,00

175 Kč

149 Kč

123 Kč

prům. cena

zákl. cena

cena po slevě

cena po slevě

název ZK

ESTETICKÉ A TVOŘIVÉ
jméno
vedoucího ZK

den
konání

od - do

místo

věk

variabilní
symbol
platby

za hodinu

zaokr.

15% zaokr.

30% zaokr.

Vaření I. (1.-3.třída)

Martina
Dandová

pondělí

15:15-16:45

prostory DDM
a ŠD

1.-3.třída ZŠ

182021

15,00

833 Kč

708 Kč

583 Kč

Vaření II. (4.-9.třída)

Martina
Dandová

úterý

16:00-17:30

prostory DDM
a ŠD

4.-9.třída ZŠ

182021

15,00

833 Kč

708 Kč

583 Kč

Keramika I.

Jana
Pagačová

pondělí

16:00-18:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

192021

15,00

1 110 Kč

944 Kč

777 Kč

Keramika II:

Jana
Pagačová

středa

16:00-18:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

192021

15,00

1 080 Kč

918 Kč

756 Kč

Výtvarný ateliér

Michaela
Krügerová

pondělí

14:30-16:00

prostory DDM
a ŠD

ZŠ

202021

15,00

833 Kč

708 Kč

583 Kč

Lucie Vaníková

středa

15:00-16:00

prostory DDM
a ŠD

4 - 6 let

212021

15,00

540 Kč

459 Kč

378 Kč

Šperky

Dagmar
Janáčková

čtvrtek

14:30-16:30

prostory DDM
a ŠD

ZŠ

222021

10,00

700 Kč

595 Kč

490 Kč

Malý Všeználek (4-6 let)

Daniela
Budajová

čtvrtek

17:00-18:00

prostory DDM
a ŠD

4 - 6 let

232021

15,00

525 Kč

446 Kč

368 Kč

ICT a práce s počítačem

Vojtěch
Švejnoha

čtvrtek

16:00-17:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

242021

10,00

350 Kč

298 Kč

245 Kč

Hudební produkce

Pavel Krüger

úterý

16:00-17:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

252021

10,00

370 Kč

315 Kč

259 Kč

Základy hry na kytaru

Pavel Krüger

úterý

15:00-16:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

262021

10,00

370 Kč

315 Kč

259 Kč

Hra na rytmické nástroje

Vojtěch
Švejnoha

čtvrtek

17:00-18:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

272021

10,00

350 Kč

298 Kč

245 Kč

Deskové a jiné společenské hry

Lenka
Kerbelová

čtvrtek

15:00-16:00

prostory DDM
a ŠD

neomezen

282021

10,00

350 Kč

298 Kč

245 Kč

Dramatikon

Michaela
Krügerová

pondělí

16:00-17:30

prostory DDM
a ŠD

neomezen

292021

10,00

555 Kč

472 Kč

389 Kč

Jaromír
Kuttner

čtvrtek

17:00-18:30

prostory DDM
a ŠD

neomezen

302021

10,00

525 Kč

446 Kč

368 Kč

název ZK

Šikovné ruce (4-6 let)

Šachy

Poznámka k ZK Keramika: v ceně ZK je zahrnuta spotřeba hlíny max. 10 kg/ účastník/školní rok. V případě výrobků s větším množstvím hlíny si účastník další kg hlíny dokoupí.
Poznámka k ZK Florbal a ZK Mix dance: v hodinové dotaci ZK jsou zahrnuty turnaje a soutěže navíc.

DDM
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Volejbalový turnaj
Jako každý rok, tak i letos jsme u nás
na hřištích TJ Spartak přivítali volejbalové nadšence. V sobotu 11.9.2021, za
občasného deště, se o putovní pohár
popralo hned 11 družstev. Přijeli k nám
týmy od Aše až do Hradce Králové. Dokonce jsme zde měli jeden tým mongolských hráčů v čele s reprezentačním liberem. Chtěli bychom poděkovat všem,
co se zasloužili o skvělou pohodu na
hřištích. Díky!
A gratulujeme týmu Postradatelní, kteří
obhájili loňské první místo.
Bez našich sponzorů by to nešlo,
děkujeme:
Město Horní Slavkov
Plzeňský Prazdroj
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.,
Kofola
Torf Ziegler,s.r.o.
Nade, s.r.o.
dentální hygiena Jana Švojgrová
SPA hotel Smetana - Vyšehrad

28. 10. 2021 19.00 hod.
Divadelní sál MKS

Horní Slavkov

Bedřich Smetana: MÁ VLAST
Diriguje JIŘÍ ŠTRUNC

Koncert je realizován v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR
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Pořadatel

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-

21. ROČNÍK

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 6 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!

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.

KRIMIFEST
K
Rˇ IMIFEST
BREZOVÁ u Sokolova
pod záštitou policejního prezidenta Č R

3.-7. 11. 2021
3.11.

4.-7.11.
5.11.

7.11.

Koncert H U D B Y H R A D N Í S T R Á Ž E a Policie ČR
VÝSTAVA Kriminalistického ústavu Policie ČR
DROGY: „Hrozba mezi námi”
FILMová promítání v kině ADMIRA
Program Policie ČR pro školy a veřejnost
BESEDA s „Poldou z TV Prima” DAVIDEM MATÁSKEM
Koncert filmových melodií orchestru
FILMOVÉ FILHARMONIE z pražského Rudolfina
zpěv Lucie Večeřová

Mediální partneři:

www.mfc-brezova.cz
Změna programu vyhrazena.

Sport | MKS
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
7. 10. 2021
Bookstart
10:00 Knihovna

7. 10. 2021

Srnky
19:30 Divadelní sál
Festivalový komediální hit o nočním setkání
a plnění přání. Docela ujetá divadelní komedie
o outsiderech a jejich ženách.
Scénář: Tomáš Svoboda
Režie: Petr Richter
Hrají: M. Himl, T. Mutinský/L. Štěpán, P. Johanovský, A. Fedorek, D. Derahová, A. Kiralyi,
J. Harantová, E. Šollová a držitel Sokolovské
čurdy za roli dirigenta Bělohlávka J. Hnilička.
Vstupné: 100,- Kč v předprodeji/ 150,- Kč na
místě

11. 10. 2021

Metropolitní divadlo Praha:
O pejskovi a kočičce jak zachránili hrad
10:00 divadelní sál
Muzikálová pohádka na motivy Josefa Čapka
Představení pro MŠ a rodiče s dětmi.
Vstupné: 50,- Kč

13. 10. 2021

Minuta věčnosti
19:00 Kinosál
Film Česko, 2021, drama, 81 min.
Vstupné: 130,- Kč

15. 10. 2021

Venom 2: Carnage přichází
19:00 Kinosál
Film USA, 2021, akční, sci-fi, thriller, 98 min.
Vstupné: 130,- Kč
16. 10. 2021
Vlk a lev: Nečekané přátelství
17:00 Kinosál
Film Francie, 2021, dobrodružný, rodinný, 99
min.
Vstupné: 120,- Kč

17. 10. 2021

8. 10. 2021

Karel
19:00 Kinosál
Film Česko, 2020, dokumentární, 133 min.
Vstupné: 130,- Kč

Arts and crafts: Malování na kameny
10:00 Taneční sál
Tvoření s designérkou a výtvarnicí Janou
Trnkovou, vhodné pro děti ve věku do 10 let
za doprovodu dospěláka. Materiál k tvoření
v ceně vstupného.
Vstupné 100,- Kč
Počet míst omezen. Rezervujte v knihovně
nebo na tel. 773 688 368.

20. 10. 2021

Láska na špičkách
19:00 Kinosál
Film Česko, 2021, komedie, romantický
Vstupné: 130,- Kč

22. 10. 2021

Duna
19:00 Kinosál
Film USA, dobrodružný, sci-fi, 155 min.
Vstupné: 130,- Kč

23. 10. 2021

Rozbitý robot Ron
17:00 Kinosál
Film USA, Velká Británie, 2021, animovaný,
118 min.
Vstupné: 130,- Kč

27. 10. 2021

Fanny agentura: Sexem ke štěstí
19:00 Kinosál
Pikantní a ztřeštěná komedie z pera Jakuba
Zindulky.
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková,
Jitka Ježková, Vilém Udatný/ Jakub Zindulka.
Vstupné: 190,- Kč v předprodeji/ 230 Kč na
místě

9. 10. 2021

Myši patří do nebe
17:00 Kinosál
Film Česko, Polsko, Francie, Slovensko, 2021,
animovaný, rodinný, komedie, dobrodružný 87
min.
Vstupné: 130,- Kč

29. - 31. 10. 2021
17. 10. 2021

Arts and crafts: Podzimní věnec/kytice
13:00 Taneční sál
Tvoření s designérkou a výtvarnicí Janou
Trnkovou z javorového listí. Materiál k tvoření
v ceně vstupného. Vhodné pro dospělé a děti
od 12 let.
Vstupné 100,- Kč
Počet míst omezen. Rezervujte v knihovně
nebo na tel. 773 688 368.

11. a 25. 9. 2021

Young adult klub
17:00 knihovna
Knižní klub pro teenagery.
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18. 10. 2021
Čtěňata
16:00 knihovna

XIX. Mezinárodní festival
outdoorových filmů
17:00 a 19:00 kinosál
Soutěžní putovní přehlídka outdoorových
filmů. Za dobu své existence se stal ve své
podstatě a charakteru největším filmovým
soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Festival je
zaměřený na sporty i život s outdoorovou
tématikou, na filmy dobrodružné, extrémní,
adrenalinové, ale také cestopisné.
Vstupné: 80,- Kč / permanentka 350,- Kč

5. 11. 2021

Stašidelná stezka
17:00 – 19:00 lesopark

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

