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Slovo starosty
Je tu další měsíc a s ním další vydání
našeho zpravodaje. Vítám vás u něj.
Udělejte si pohodlí a začtěte se, určitě
vám přinese nové a zajímavé informace.
Vždy, když píšu toto své slovo, přemýšlím, čím
bych vás oslovil, co bych vám sdělil nebo čím bych vás potěšil. Rozdávat radost a pozitivní zprávy je určitě oboustranně
příjemné. I mým přáním je přinášet radostné zprávy, vždyť
kam se koukneme, slyšíme spíše ty zprávy opačné, negativní. Já tedy dnes začnu pozitivně.
Chod města je vždy spojen s finančními prostředky, investicemi a samozřejmě s občany. Určitě pozitivní zprávou je, že
se nám ekonomicky v loňském roce dařilo. Máme našetřeny
peníze, abychom mohli pokračovat ve vylepšování našeho
města. Ano, peněz není nikdy dost v rodinném rozpočtu a ani
v tom městském. Tak to je a tak to asi bude, ale podívejme
se, kolik věcí se nám všem podařilo uskutečnit... fara má novou střechu, Kostelní ulice je zase krásnou historickou ulicí,
kostel sv. Jiří prochází rekonstrukcí, odvrátili jsme zdražení
tepla…. není toho málo. Tyto výsledky jsou týmovou prací nás
všech. Začíná to vaším podnětem, schválením zastupitelů
a realizací naší radnicí.
Rozvoj města není však jen o investicích, je to spousta dalších krůčků a kroků, které pomáhají dělat město hezčím
a příjemným pro život. Rád se zde zmíním i o pomoci občanům, která sice není vidět, ale je nesmírně důležitá - o opatrovnictví osob, které pro své stáří či zdravotní hendikep nemohou sami už obstarávat své každodenní zejména právní
záležitosti nebo jen omezeně. Tuto činnost občanský zákoník definuje jako výkon veřejného opatrovnictví. Jednoduše
to lze popsat jako formu zastoupení, kdy soud občanu ustanoví naše město jako jeho zástupce. Tuto činnost provádíme
pro 7 občanů. A i díky vašim podnětům jsme mohli pomoci
osobám, které to potřebují.
A také se zmíním o tom, co nás časem dostihne všechny,
zvyšující se ceny energií. Na začátku svého slova jsem ale
uvedl, že budu dnes pozitivní. A dodržím to. Co tedy mohu
pozitivního říci k ceně energií? Naše město může ovlivnit jen
cenu tepla, protože to je jediná energie, kterou pro vás zajišťujeme. Nám se povedlo zajistit její cenu pro letošní rok,
i přes rostoucí náklady za plyn, téměř beze změny. A to je
opravdu dobrá zpráva.
Mějte hezké dny a příště zase u dalšího vydání zpravodaje.
Váš starosta Alexandr Terek

Vítání občánků

Z jednání zastupitelstva a rady města

V lednu jsme přivítali mezi občany Horního Slavkova pět nových dětiček.
Děti z MŠ U sluníčka, SPOZ a pan místostarosta se postarali
o malou slavnost při této příležitosti.
Přejeme všem krásný život v našem městě

 Rada města schválila záměr prodeje pozemku - parkoviště
U Rakety pro spol. Penny Market s.r.o. pro účel výstavby obchodu PENNY. Projekt byl představen na jednání zastupitelstva města dne 21. 12. 2021 a rozhodnutí, zda prodej bude/
nebude uskutečněn učiní zastupitelstvo na některém z dalších
svých jednání. Více o projektu naleznete uvnitř zpravodaje.
 Rada města rozhodla o úpravě nájemného v nově přidělovaných bytových jednotkách ve vlastnictví města Horní Slavkov
dle tohoto zatřídění nájemních skupin. Zvýšené nájemné se
nedotkne u již uzavřených nájemních smluv.
 Rada města rozhodla o poskytnutí finanční podpory subjektům poskytující zdravotnické služby ve městě, kteří pro svou
činnost využívají pronajaté prostory ve výši 1.200,- Kč/měsíc

Za SPOZ předsedkyně Anna Hadáčková

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města naleznete na
www.hornislavkov.cz.
Tajemník

SPOZ informuje
SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) má na starosti významná
období v životě občanů města – životní výročí, vítání občánků,
vyřazení žáků ze základních škol, pasování na školáky, ocenění
žáků, na požádání pomoc při organizaci důležitých výročí svatby,
apod.
SPOZ v Horním Slavkově pracuje ve složení: Mgr. Anna Hadáčková – předsedkyně SPOZ, Mgr. Eva Heppnerová, Bc. Václava
Svobodová, Eva Wiedemannová a Bc. Pavlína Zábranská.
Přestože rok 2021 byl „jiný“, pracovali jsme stále.

V roce 2021 jsme pogratulovali 318 seniorům
Vyřadili jsme ze základních škol žáky pěti tříd
Dvakrát jsme navštívili DPS s malými dárečky od dětí ze školek a škol u příležitosti Dne matek a Vánoc
Přivítali jsme 9 nových občánků města
Oslavili jsme společně zlatou svatbu
Děkuji všem členkám za práci a pracovníkům města za pomoc.
Za SPOZ Mgr. Anna Hadáčková

OZNÁMENÍ O ULOŽENÝCH NÁLEZECH

Sbírka na kostel sv. Jiří
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 je 13 704,85 Kč.
Děkujeme.

V období od 25.8.2019 do 12.1.2022 byly na Městský úřad Horní Slavkov odevzdány níže uvedené movité věci, které byly nalezeny na území města Horní Slavkov a které jsou ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, považovány za věci ztracené.
popis nalezené věci
jízdní kolo		
dámská paruka		
4 ks mobilní telefony
finanční hotovost
kolečkové brusle 		
fotoaparát		
jízdní kolo 		
inline brusle		
prsten ze žlutého kovu

datum nálezu
25. 8. 2019
12. 2. 2020
8. 4. 2020
18. 2. 2021
3. 3. 2021
15. 3. 2021
19. 4. 2021
25. 10. 2021
12. 1. 2022

Bližší informace na tel.: 354 229 661.

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 2022 budou vyhodnoceni
tři nejlepší soutěžící, pro které budou
připraveny ceny – deskové hry.

Obchodní řetězec Penny má zájem o Horní Slavkov
Naše město bylo osloveno obchodním řetězcem Penny s nabídkou vybudování prodejny
v místě parkoviště U Rakety. Jednání bylo vedeno i se zástupci obchodního řetězce Lidl,
který však o lokalitu nemá zájem. Rada města schválila záměr prodeje, jako základního
úkonu pro případné schválení zastupitelstva města. Zda bude či nebude prodej schválen,
rozhodne na některém z dalších zasedání zastupitelstvo města.
Starosta

1. úloha (1 bod)
Které dvě číslice je potřebné vyškrtnout
z čísla 32376953 tak, aby vzniklo nejmenší možné číslo?
2. úloha (3 body)
Najdi názvy večerníčků:
PTM T
PH DKV ČBBČK
MX PFK
BBB BKNC STC H
Č LV ČKV

21. 9. 2021

MY JSME PENNY - přehled prodejen

Najdi názvy filmů pro pamětníky:
VT RPH LPST
KR STN
ŠK LZK LDŽV T
TN ZNTH DM RŠK
HT LM DR HV ZD
Najdi názvy seriálů:
BLJ DN DVPS Ř
CR KSH M BRT
Č T NC KH MRS K
DNS TNV K
P NT
21. 9. 2021

MY JSME PENNY - přehled prodejen

3.úloha (5 bodů)
V restauraci se sešli tři umělci: spisovatel
Bílý, hudebník Černý a herec Hnědý.
„Je pozoruhodné, že jeden z nás má vlasy
bílé, jeden černé a jeden hnědé, ale nikdo
nemá vlasy té barvy, na kterou ukazuje
jeho příjmení,“ poznamenal černovlasý.
„Máš pravdu“ odpověděl Bílý.
Jaké vlasy má herec?
Správné odpovědi za měsíc leden:
1.
4
2.
1089 x 9 = 9801
3.
10
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

21. 9. 2021
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MY JSME PENNY - přehled prodejen

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

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

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

607 050 803
601 691 557

Zajišťují prodej tohoto materiálu:
Stavební materiál: beton, cement, vápno, lepidla, montážní pěny,
kartušové silikony,lepenky, zstracené bednění, zámkové dlažby,
ytongy, kari sítě, žebírkovou ocel, plech na střechy „SATJAM“,
betonové tašky, sádrokartonové profily, šrouby a závěsy, kamenivo,
písek, atd.
Malířské potřeby: barvy, válečky, štětce, štětky, penetrace, atd.
Materiál a nářadí pro zedníky: montážní pěny, sádrokarton, perlinka,
beton WEBER, HASIT, hladítka, vědra, vaničky různých velikostí, SDS
vrtáky (různé průměry a délky) atd.
Pracovní a ochranné pomůcky: pracovní rukavice, metry různé
druhy, zakrývací plachty, zakrývací folie, různé pásky včetně bezpečnostních, atd.

Odpady - informace pro právnické
a podnikající fyzické osoby
Zastupitelstvo města schválilo Obecně
závaznou vyhlášku města Horní Slavkov
č. 5/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která
umožňuje všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, aby se na
základě smlouvy s městem zapojili do
obecního systému odpadového hospodářství. Jedná se o komunální
odpad vznikající na území obce
při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob.
Podnikatelé, kteří se smlouvou zapojí do
systému zaplatí ročně částku schválenou
v Sazebníku a vytříděné odpady odkládají
do nádob rozmístěných po městě.
Stávající smlouvy skončily dne 31. 12. 2021.
Nové smlouvy je možné uzavírat průběžně celý rok, nejlépe však
na počátku roku na městském úřadě, II. patro, kancelář č. 224.

Služební působiště:
Pozice:

V případě, že požadované zboží nebude skladem, možnost dodání do
48 hodin. Možnost dopravy materiálu vozidlem Multicar nebo IVECO
až do 9 t.

Věznice Horní Slavkov
Příslušník s maturitou
POUZE VE VĚZNICI
HORNÍ SLAVKOV
STABILIZAČNÍ
PŘÍPLATEK 2 500 KČ

Nabízíme: •
•
•
•
•
•

TECHNICKÉ SLUŽBY HORNÍ SLAVKOV
PŘIJMOU DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO
POMĚRU PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE S PRAXÍ.
Požadujeme:
§ 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
řidičský průkaz skupiny B, skupina C výhodou
pečlivost, pracovitost, zájem o další vzdělávání se v oboru
Benefity:

možnost přidělení služebního bytu
stravenky

Strukturovaný životopis prosím zašlete na e-mail: info@tshs.cz
Další informace u ředitele na tel.: 602 110 503

U nás ve městě

Nástupní plat 29. 950 - 32. 260,- Kč dle aktuálního zařazení*
Služba 37,5 hodiny v týdnu • 6 týdnů dovolené
Možnost ubytování v ubytovně VS ČR v Horním Slavkově
Po absolvování základní odborné přípravy platový postup
Možnost karierního růstu a zvyšování kvalifikace
Příspěvky na stravování, rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání,
možnost bezúročné půjčky
• Vlastní posilovna a sauna • Závodní stravování
• Po 15 - ti letech služby nárok na každoroční čtrnáctidenní
ozdravný pobyt v rekreačních zařízeních VS ČR
• V případě ukončení služebního poměru po 15 - ti a více letech služby, nárok na výsluhový příspěvek, který je měsíčně
vyplácen do doby odchodu do starobního důchodu

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
100100
000000
Kč Kč
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
NÁBOROVÝ
NÁBOROVÝ
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
PŘÍSPĚVĚK
PŘÍSPĚVĚK
100 000100
Kč 100
000 000
Kč Kč

Životopis: Strukturovaný životopis zasílejte na email:
MKnafova@vez.hsl.justice.cz
Podmínky: • Občanství české republiky • Střední vzdělání s maturitou
• Věk nad 18 let • Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost
• Bezúhonnost • Nejste členem politické strany
• Plná svéprávnost • Nejste členem politického hnutí
• Nevykonáváte jinou výdělečnou činnost** a nejste členem
řídících nebo kontrolních orgánů , právnických osob, které
vykonávají podnikatelskou činnost
V případě dalších dotazů se obraťte přímo na oddělení personální.

Pevná linka: 352 660 204, Mobil: 602 555 793.

* uvedený plat je minimální garantovaný plat po absolvování odborného kurzu včetně zvláštního příplatku za
službu ve ztížených podmínkách
** s výjimkou činnosti podle zákona 361/2003 Sb.
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1.místo v DDCup v roce 2021 získal Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
DDCup je celoroční soutěž pro
dětské domovy z celé České republiky. Děti z dětských domovů
se celoročně účastní různých soutěží. Tyto soutěže jsou postaveny
buď na výkonech jednotlivců nebo
výkonech družstev. Disciplíny jsou
malá kopaná, kopaná, stolní tenis,
cyklistika, běh, ……..
Každá disciplína má svého garanta. Např.: finále kopané se hraje na
stadionu Evžena Rosického v Praze pod patronátem České fotbalové asociace. Běh podporuje Policie

České republiky.
Díky velkému zájmu vychovatele Petra Chudého se daří našemu
dětskému domovu pravidelně se umísťovat na předních místech.
A v letošním roce jsme získali 1.místo.
Děti si soutěže užívají z několika důvodů. Jednak je baví kontakt
s jinými dětmi a také je baví vidět, co se naučily za dovednosti.
To že jedeme na danou disciplínu obnáší, že se na ni musí děti
připravit. Soutěže jsou různé, ale děti máme stále stejné. Musíme
je tedy na každou soutěž namotivovat, vysvětlit pravidla a naučit
je techniky hraní či trénování.
Dalším naším problémem je zajistit pro děti odpovídající materiální zabezpečení. Děti se nám mění, rostou či stárnou a my musíme pro soutěžící mít kola, pálky pro stolní tenis, kopací míče,
kopačky a mnoho dalších věcí.
Největší odměnou pro nás je radost v očích dětí po vydařené
sportovní akci.
Petr Čavojský, ředitel dětského domova

Po Karlově mostě
Každoročně, na Štědrý den dopoledne, si
Loretu. Víme, že všichni tvůrci soch Karlova mostu začínali jako řezbáři, jen Jan
nenechám ujít procházku na Pražský hrad,
Bedřich Kohl vyšel pouze ze sochařství, je
jesličky v chrámu Svatého Víta, pokračuji
vlastně prvním sochařem, specificky vyna druhé nádvoří, kde se znovu a znovu obdivuji hradní fontáně, „Kohlové kašně“, jak
školeným v Praze.
se tato kamenná nádhera, jmenuje. Dlouho
O Jeronýmovi Kohlovi je známo, že do
jsem nevěděla, že autor - sochař Jeroným
Prahy přišel už v r. 1652 a je nejstarším
Kohl (1632 nebo 1635 Horní Slavkov – 18.
z umělců, kteří se podíleli na výzdobě Karlova mostu. Výše zmíněné sochy osadil až
5. 1709 Praha), pocházel z Horního Slavkova u Lokte. Není to jediná práce, kterou
ve věku sedmdesáti tří let. Mládí, s největší pravděpodobností prožil v Itálii, protože
zde po sobě zanechal. Vstoupím-li na Karlův most, otevře se mi monumentální gajeho větší práce jsou proniklé duchem antilerie 30 soch a sousoší pod širým nebem.
ky. Na tyto jeho základy pak navázali geniální tvůrci M. B. Braun a F. M. Prokof.
Na sochařské výzdobě Karlova mostu, se
Královské horní město Horní Slavkov, ač se
vedle velikánů, jakým byli M. B. Braun, F.
nemůže pochlubit žádnou prací tohoto roM. Brokof, J. Prokof, E. Max, J. Max, podílel i Jeroným Kohl. Ve středu mostu jsou
dáka, se tak prostřednictvím Jeronýma Kohla zapsalo do dějin hlavního města Prahy
umístěné dvě jeho sochy. ,,Obě sochy
a ví o něm turisté z celého světa, kteří do(1708) si v Kohlově dílně objednali augustiniáni od sv. Tomáše na Malé Straně. Kohl
sud prošli a obdivovali tento skvost.
byl jejich oblíbeným sochařem, pravděpodobně jim vyhovoval sochařův na svou
Praha 30. 12. 2021 Magdalena Křížová,
dobu již konzervativní styl ve zcela tradičúprava MěÚ Horní Slavkov
ním duchu, s naprosto umírněnými gesty
použit zdroj: Sokolovsko– umění, památky
a bez jakýchkoliv kompozičních novot.“
a umělci do roku 1945
[Vladimír Prokop, Lukáš Smola 2014: 816]
Někdy se v průvodcovské literatuře omylem uvádí jako autor jeho nevlastní syn Jan Bedřich Kohl (rodem
Severa), kterého vyženil. Ten se po smrti svého slavného otce objevil V dalším díle zpravodaje bude město Horní Slavkov pokračovat
u Šporka v Kuksu a dostával také zakázky v Praze, především pro v publikování dalších umělců Horního Slavkova do roku 1945.
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DDM A ŠD
Krásný den všem čtenářům zpravodaje. Máme za sebou první měsíc roku 2022 a je tedy na místě popřát nám všem, ať je
lepší než ten minulý, ať jsme všichni zdraví, šťastní a spokojení.
V měsíci lednu jsme se společně vrhli na přípravu výletů na měsíc únor. Chystáme se navštívit spousty zajímavých míst. Ne-

bude chybět návštěva hvězdárny v Karlových Varech a hradu
Hartejnštejn v Bochově, dále pak Andělské hory a hradu Loket
a v neposlední řadě také návštěva naučné stezky Kladská a Bečovské botanické zahrady s bohatým výukovým programem.
Vzhledem k čerpání z fondů EU v rámci Šablon II. jsou všechny
tyto výlety, každý pro 80 účastníků, zdarma. To se nám osobně
moc líbí a těšíme se na společně strávený čas.Přihlášky a informace o volných místech budou k dispozici v kanceláři DDM
a ŠD Horní Slavkov – tyto výlety jsou určeny pro účastníky zájmového vzdělávání v našem Domečku a Školní družině.
Ve školní družině se radujeme z každé trošky sněhu, kterou si
pro nás příroda nachystá. Stavíme sněhuláky, bobujeme na
Raketě, zkoumáme krásy zimní přírody, malujeme do sněhu,
krmíme zvířátka – hlavně ptáčky z vlastnoručně vyrobených
krmítek a věnujeme se našemu Stroji času, ve kterém putujeme našimi dějinami. V měsíci lednu jsme se věnovali hlavně zakládání rybníků v Čechách a rybaření. V DDM všechny kroužky
fungují a jsme moc rádi, že se nám letos přihlásilo tolik dětí.
Obdrželi jsme letos více než 400 přihlášek na jednotlivé kroužky. Na obrázcích se můžete podívat na záběry z našeho nového
kroužku základy hry na kytaru a z kroužku hudební produkce.
O jarních prázdninách, v termínu od 14. do 18. 3. 2022, bude
školní družina otevřena v případě zájmu 8 a více žáků. Informace budou k dispozici u kmenových vychovatelek školní družiny,
nebo v kanceláři DDM a ŠD Horní Slavkov.
Kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov

MŠ SPORTOVNÍ: INTERAKTIVNÍ PLOT
Tak zní název našeho nového projektu. Pro jeho realizaci jsme
se rozhodli využít projekt obchodního řetězce Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme.
Náš projekt byl vybrán jako jeden z nejlepších a o jeho realizaci
svým hlasováním můžete rozhodnout vy, občané našeho města. Pokud získáme největší počet hlasů, dostaneme finanční
podporu pro jeho realizaci.
Hlasování je umístěno v Tescu v Horním Slavkově. Budeme
moc rádi, když nás svými hlasy podpoříte.
Zvenku na plotě Mateřské školy budou umístěny interaktivní
panely i s možností využití QR kódu pro zábavné a hravé učení,
které vás provedou naším městem i jeho okolím.
Vycházka, během které neuslyšíme: „ Už tam budeeeem!“
Za vaše hlasy děkují děti a zaměstnanci mateřské školy.
kolektiv MŠ Sportovní
Školství

foto ilustrační
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
7. 2. 2022

25. 2. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 Knihovna

Pes
19:00 kinosál
Film USA, 2022, komedie, 90min., tit.
Vstupné: 120,- Kč

9. 2. 2022

Mimořádná událost
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie, 102 min.
Vstupné: 140,- Kč

27. 2. 2022

Workshop recykliteratury
16:30 Dílničky MKS
Pro starší 10 let Počet míst omezen. Vhodná
časná rezervace 773 688 368 knihovna.
Vstupné dobrovolné

16. 2. 2022

Uncharted
19:00 kinosál
Film USA, akční, dobrodružný, 2022, cz. Dab.
Vstupné: 130,- Kč

18. 2. 2022

Young Adult Klub
17:00 Knihovna

18. 2. 2022

V létě ti řeknu, jak se mám
19:00 kinosál
Film Česko, Slovensko, 2022, komedie
Vstupné: 130,- Kč

20. 2. 2022
9. 2. – 27. 4. 2022

VÝTVARNÝ KURZ PRO KAŽDÉHO
16:00 1. patro MKS
Pozor změna! Kurz 11 lekcí, závazná přihláška, každou středu 1,5 hodiny, počet míst omezen. Podrobnosti se dozvíte na prvním setkání. Registrace možné na tel. 773 688 368
Lektorka: Lucie Jílková

Tajemství staré bambitky 2
16:00 kinosál
Film Česko, 2022, pohádka, 100 min.
Vstupné: 140,- Kč

27. 2. 2022

Hellbogen 3
19:00 Kavárna
Večer autorských absurdit, bizárů, drsňáren,
černýho humoru, dekadence, béček a (doufejme) péček z dílny loketskýho verbálně punkovýho projektu Teodora Kravála, Vítězslava
Adamce a Vladimíra Kalného (Howard).
Vstupné dobrovolné.

2. 3. 2022

Štěpán Javůrek v Horním Slavkově
18:00 Knihovna
Beseda s autorem knih Chaloupky a Modré
nebe nad Peninkem
Vstupné dobrovolné.

11. 2. 2022

2. 3. 2022

14. 2. 2022

4. 3. 2022

Vem si mě
19:00 kinosál
Film USA, 2022, komedie, tit. 112. min.
Vstupné: 140,- Kč

Smrt na Nilu
19:00 kinosál
Film USA, 2022, krimi, drama, mysteriózní,
132 min., tit. vstupné: 120,- Kč

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

Super-Blb
19:00 kinosál
Film Francie, 2021, akční, komedie, 82 min.,
cz. dab.
Vstupné: 120,- Kč

14. 2. 2022

VIP Art Company: Můžem i s mužem
19:00 Divadelní sál
PODOBNOST SE SERIÁLEM SEX VE MĚSTĚ
JE ČISTĚ NÁHODNÁ
hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková
VTIPNÁ AUTORSKÁ FEÉRIE 4 žen, 4 archetypů, VZNIKLA Z POTŘEBY podívat
se pravdě do očí…
Autorské představení.
Vstupné v předprodeji 350,- Kč/ na místě
390,- Kč
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5. 3. 2022
23. 2. 2022

Spencer
19:00 kinosál
Film Velká Británie, Německo, Chile, USA,
2021, drama, životopisný, romantický, 102
min., tit.
Vstupné: 120,- Kč

Haftaňan a tři mušteriéři
16:00 kinosál
Film Španělsko, 2021, animovaný, 84 min.
Vstupné: 130,- Kč

12. 3. 2022

Seal Team: Pár správných tuleňů
16:00 kinosál
Film Jihoafrická republika, 2021, animovaný,
98 min., cz dab.
Vstupné: 100,- Kč
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:
774 218 518
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
stavebniny: 607 050 803
kontakt: 724 113 584

SBĚRNÝ DVŮR

Provozní doba:
letní období – od 1. 4. do 31. 10.
PO - ČT: 7:00–10:45, 11:30–17:00
PÁ:
7:00–10.45, 11:30–15:00
SO:
8:00–12:00
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00

MĚSTSKÝ INTERNET

V případě zájmu o zřízení internetu volejte
pana Halgašíka: 774 218 518

POLICIE ČR HORNÍ SLAVKOV

MOBILNÍ ROZHLAS

V souvislosti se zlepšováním informovanosti
občanů, je v našem městě zavedena služba
– Mobilní rozhlas. Budeme vás informovat
o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se, vyplňte vaše
tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy
a e-maily o dění v obci - upozorně¬ní na
odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na
kulturní události a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

HLÁŠENÍ ZÁVAD / PODNĚTŮ
Mobilní aplikace ZmapujTo

Závady či jiné podněty můžete radnici hlásit
prostřednictvím svého mobilu. Stáhněte si
mobilní aplikaci ZmapujTo, která Vám umožní pořizovat fotohlášky s Vašimi podněty na
zlepšení života v našem městě. Fotohlášky
jsou předávány kompetentním osobám k vyřízení a Vy budete o všem informováni.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

KONTAKTY NA MĚÚ
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 
úterý, čtvrtek: 
pátek	

8.00 – 17.30
8.00 – 15.00
8.00 – 13.00

sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 

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
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

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

Ing. Michaela Weinlichová
zástupce vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
tel. 354 229 675, 602 324 341

SLUŽBA VYJADŘOVÁNÍ SE
K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ

Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
354 229 661, 725 430 562

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.

Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
354 229 676, 602 284 661
Dagmar Konečná
referent odboru správy bytových
a nebytových prostor
dagmar.konecna@hornislavkov.cz
354 229 674, 722 974 280

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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-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420
602
+420 602 150
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
Karel Kratochvíl
Karel
Kratochvíl

MAS Sokolovsko
za podporu
při realizaci
děkuje MAS děkuje
Sokolovsko
o.p.s. zao.p.s.
podporu
při realizaci
PROJEKTU
PROJEKTU pro farmu“
„Investice do traktoru
„Investice
do traktoru
farmu“
který je SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU
UNIÍ Zpro
EVROPSKÉHO
ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020
je SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU
V rámci opatření 19.který
Podpora
místního rozvoje
na základěUNIÍ
iniciativy LEADER
Z EVROPSKÉHO(CLLD
ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU vedený
PRO ROZVOJ
VENKOVA
NA OBDOBÍ 2014 - 2020
- komunitně
místní
rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací
V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj)
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Operace 19.2.1. Podpora provádění operací
Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Fiche 2. Podpora zemědělských podniků
Fiche 2. Podpora zemědělských podniků

naše město

www.hornislavkov.cz

