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Slovo starosty
Vítám vás nad naším dalším vydáním zpravodaje. Únor uplynul rychle,
přeci jen je to nejkratší měsíc v roce.
Je to také měsíc, který nám již viditelně prodlužuje den a který avizuje, že brzy
přijde jaro. Únor je také měsícem, kdy se zastupiteli rozhodujeme, jak naložíme s ušetřenými finančními
prostředky s tzv. přebytkem z předešlého roku.
Ten činil 34,6 mil. Kč. Zastupitelstvem města bylo rozhodnuto, že 23 mil. Kč bude uvolněno na akce uvedené na str.
5. Když se na ty akce podíváte, vidíte, že směřují do různých
částí života města. Vidíte také, že některé finančně náročné
akce musíme rozložit do několika let. Jak se říká, peněz není
nikdy dost, v životě města to platí dvojnásob.
Ale i s tím co máme, postupně dochází k modernizaci a rozvoji města. Vzpomeňme ty finančně nejnáročnější investiční
akce - Dům služeb v Dlouhé ulici, revitalizaci kostela sv. Jiří,
komplexní oprava Kostelní ulice, výstavbu jídelny v Základní
škole ve Školní ulici, revitalizaci Poštovní ulice, nové hřiště
u Základní školy v Nádražní ulici, Komunitní dům seniorů….
Spousta velkých investičních akcí nás ještě bude v následujících letech čekat, například revitalizace Zahradní ulice,
výstavba bytů v budově po učilišti na Kounici, chodník na
Kounici a na třídě Osvoboditelů, modernizace tepelného hospodářství…. V letošním roce jsme se zastupiteli upřednostnili spíše více menších akcí a přípravu na ty velké.
Rozvoj města však není jen o opravách, výstavbách, ale i udržení a rozvoji tzv. občanské vybavenosti.
Do té patří i nutnost zajištění dostupnosti lékařské péče.
To, že je lékařů obecně nedostatek, je bohužel skutečností.
To, že získat do města lékaře je nadlidský výkon je bohužel
také smutnou skutečností. To, že to stát nechal dojít až do
takového stavu je jeho selháním. A co můžeme pro dostupnost lékařské péče udělat? Vlastně jen přemlouvat a nabízet
vhodné prostory. Jistě jste si všimli, že ve městě je nová paní
zubařka. Celá ordinace byla rekonstruována podle jejího přání a z finančních prostředků města. Jsem velmi rád, že paní
zubařka o naše město projevila zájem a obohatila naše město rozšířením dostupností lékařské péče.
V letošním roce budeme rekonstruovat prostory po Komerční bance, kde vzniknou dvě ordinace praktického lékaře.
Dobrou zprávou jistě také je, že se nám podařilo s Českou
spořitelnou dojednat umístění bankomatu ve městě, který
umí nejen vydávat peníze, ale bude je umět i přijímat. I taková zdánlivě malá služba má pro naše město velký význam.
A aby těch pozitivních zpráv nebylo málo, mohu již dnes poodhalit, že město bude mít zase autobusovou linku do/z Plzně. Sice s přestupem v Bečově, ale to přeci nevadí. Důležité
je, že ta možnost tu bude.
V minulém svém slově jsem byl pozitivní a myslím, že dnes
jsem v té pozitivitě pokračoval.
Přejí i vám pozitivní náladu a zprávy. Mějte se hezky a za měsíc zase u našeho zpravodaje.
Váš starosta Alexandr Terek

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU
POPLATKY ZA ODPADY A POPLATKY ZA PSY
V ROCE 2022
Informujeme občany města a jeho přilehlých částí
na skutečnost, že od 1. 1. 2022 je místní poplatek
„za odpady“ NAVÝŠEN na 1.000,-Kč/osoba/rok.
Úhrada poplatku je možná ve 4 splátkách,
splatnost do konce jednotlivých čtvrtletí,
tj. do 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2022.
Výše místního poplatku za psy zůstává nezměněna,
rovněž splatnost zůstává do 31. 3. a 30. 9. 2022.

Z jednání zastupitelstva a rady města
 Rada města schválila nájem prostor pro umístění vkladomatu
České spořitelny (v prosklené přístavbě u budovy čp. 635 na
náměstí). Termín realizace je do 15. 3. t. r.
Zastupitelstvo schválilo:
 rozdělení finančního přebytku z hospodaření roku 2021 ve výši
23 mil. Kč. Podrobný rozpis je uveden na str. 5 zpravodaje
 poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace kostela sv. Anny v Horním Slavkově, pro
Římskokatolickou farnost Loket,
 prodej pozemku p. č. 2533/68 (parkoviště U Rakety) spol.
A + R s.r.o., IČO 26746000 za celkovou nabízenou kupní cenu
11.500.000,- Kč, formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní pro výstavbu nákupního centra PENNY a souvisejících
dopravních staveb zahrnujících minimálně 77 parkovacích
míst bez omezení doby jejich využití a parkovacích poplatků

Tajemník

Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo
platební kartou), č. dveří 207a ve 2. patře
každý pracovní den.
Nebo bankovním převodem na č. účtu:

19-862175349/0800.

Variabilní symbol získáte na tel. čísle 354 229 678 u paní
Koškovské a tel. čísle 354 229 668 u paní Genčurové,
příp. email: blanka.koskovska@hornislavkov.cz
Na nedoplatky jsou vystavovány platební výměry
a následně zahajovány EXEKUCE!
Obecně závazná vyhláška města je zveřejněna na elektronické úřední desce a na stránkách města.

Modernizace kuchyně MŠ Dlouhá
V průběhu letních měsíců roku 2021 proběhla modernizace
kuchyně mateřské školy v Dlouhé ulici. Podstatnou proměnou
prošla dispozice kuchyně, skladovacích prostor a hygienického
zázemí zaměstnanců. Ve všech prostorách kuchyně bylo provedeno štukování a obklady stěn, rekonstruována elektroinstalace,
vodoinstalace, kanalizace a otopná soustava. Prostory kuchyně
byly vybaveny zcela novou vzduchotechnikou se zpětným získáváním (rekuperací) tepla.
Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova a MAS Sokolovsko.
MěÚ

NABÍDKA PRÁCE

Městský úřad hledá uklízečku pro budovy radnice:

Vzpomínka
Dne 22. 3. 2022 je to již 5 let, co nás navždy opustil náš manžel, otec a dědeček pan Vladimír Bulíček. Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn, vnučka a ostatní příbuzní.

U nás ve městě

Podmínky:
 dohoda o pracovní činnosti či provedení práce
 doba na 3 - 4 měsíce
 pracovní úvazek 9 hodin týdně
 pracovní dobu možno stanovit po dohodě
 odměna až 5.300,- Kč hrubého/měsíc
Další informace u tajemníka městského úřadu
na tel. 602 287 441.
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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.
1. úloha (1 bod)
Doplňte číselnou řadu
a) 1, 7, 13, 19, ?
b) 1, 5, 25, 125, ?
e) 1, 2, 4, 7, 11, ?
2.úloha (3 body)
Babička, dvě matky a dvě dcery šly spolu
do divadla. Kolik vstupenek si musely
minimálně koupit?
Když měl Petr 8 let, jeho bratr měl o polovinu méně. Nyní má Petr 14 let. Kolik let
má jeho bratr?
Muž má 54 let a jeho matka má 80. Před
kolika lety byl věk matky trojnásobkem
věku muže?
3.úloha (5 bodů)

Umělci Horního Slavkova do roku 1945
Eliáš Dollhopf
Johann Elias Wilhem Dollhopf se narodil
v Tachově 13. ledna 1703 jako nejstarší dítě
řezníkovi a posléze purkmistrovi Johannu
Adamovi Dollhopfovi a jeho manželce Magdaleně Marii. Z Tachova se přestěhoval do
Horního Slavkova, ale jeho příchod je neznámý, dochovaný dopis z roku 1735, adresovaný mecenáši Johannu Josefu Werndlovi z Lehensteinu, je prvním historickým
pramenem, dokladujícím pobyt v Horním
Slavkově. Dollhopf v Horním Slavkově zakoupil dům čp. 369 (nyní nám. Republiky
č. 8). V Horním Slavkově byl významnou
osobností, v červnu 1744 byl zvolen do
městské rady, angažoval se u městského
soudu a roku 1759 se dokonce ujal funkce
městského syndika a písaře. Dne 3. února
1759 usedl poprvé do purkmistrovského
křesla a tento úřad pak zastával čtrnáct let.
V Horním Slavkově pracoval na nástěnných
malbách v nově postavené kapli Božího
Těla a později i v kostele sv. Jiří. K jeho tvorbě rovněž náleží řada portrétů hornoslavkovských měšťanů. Ve špitálním kostele sv.
Anny provedl výmalbu a taktéž namaloval
křížovou cestu.
Freska v kapli Božího Těla v Horním
Umělecky zdařilé je rovněž nové antependi- Slavkově
um* namalované pro kostel sv. Jiří v roce
1741, které lze dle všeho ztotožnit s působivým antependiem s motivem Následků hodného a nehodného přijímání. V sokolovském muzeu mohou návštěvníci zhlédnout obraz
Eliaše Dollhopfa - Svatá Cecílie s anděly z roku 1768, rozměrné oltářní plátno původně
umístěné v kostele sv. Jiří v Horním Slavkově. Pro děkanství pod kostelem sv. Jiří také
namaloval nedochovaná plátna s námětem
Oslava Nejsvětější Trojice a Kristus na hoře
Olivetské.
Dollhopf se po dobu delší než čtyři desetiletí
podílel na výtvarné podobě mnoha kostelů,
zejména v západních Čechách.
Johann Elias Wilhem Dollhopf zemřel v Horním Slavkově 12. prosince 1773 na mrtvici.

Doplňte číselnou řadu:
L, Ú, B, D, K, Č, ?
Správné odpovědi za měsíc únor:
1. 3, 7
2. Pat a Mat, Pohádky ovčí babičky,
Maxipes Fík, Bob a Bobek na cestách,
O človíčkovi, Eva tropí hlouposti, Kristián, Škola základ života, To neznáte
hadimršku, Hotel Modrá hvězda, Byli
jednou dva písaři, Cirkus Humberto,
Četnické humoresky, Dynastie Nováků,
Pan Tau
3. černé
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský
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Nástropní malba v kostele sv. Anny. Oslava jména Anna v presbytáři v době před
rokem 1927

Pamětní deska na domě čp. 8 v Horním
Slavkově

* antependium - název pro ozdobné, zpravidla obdélné pole, zakrývající přední stranu oltářní
mensy (stolu), tedy vlastně stipes (podstavec) oltáře křesťanského chrámu
Zdroj: město Horní Slavkov; Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945; Nadace
Wikimedia

FINANČNÍ PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ BYL ROZDĚLEN
V roce 2021 činil přebytek finančních prostředků 34,6 mil. Kč. Z těchto prostředků je 23 mil. Kč přerozděleno na akce uvedené v tabulce.
částka v Kč
1 500 000,00
40 000,00
100 000,00
150 000,00
40 000,00
40 000,00
3 000,00
150 000,00
300 000,00
138 000,00
600 000,00
300 000,00
150 000,00

100 000,00
150 000,00
30 000,00
150 000,00
300 000,00
60 000,00
40 000,00
150 000,00
600 000,00
88 183,00
75 338,00
300 000,00
600 000,00
300 000,00
1 014 000,00
1 000 000,00
700 000,00
300 000,00
260 000,00
3 000 000,00
1 700 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00
200 000,00
300 000,00
500 000,00
2 000 000,00
700 000,00
500 000,00
200 000,00
150 000,00
50 000,00
23 028 521,00

U nás ve městě

Servrové cloudové řešení HW a SW (pronájem prostoru SW služeb)
2 x manipulační řád k vodním dílům (povinnost ze zákona)
opravy a údržba herních prvků
PD na rekonstrukci rybníku ,,Krcálek“-podklad k žádosti o dotaci
kancelářské vybavení-v rozpočtu na rok 2022 schválená částka 100,- tis. Kč, požadovaná částka byla 140,- tis. Kč
opravy a udržování - stávající částka 35,- tis. Kč je nízká vzhledem ke stávající technologii tiskáren na některých odborech
a vzhledem k objednaným kobercům ve 3 kancelářích, stávající částka nebude na letošní rok dostačující
potravinová banka-uzavřená smlouva
pianina do klavírních tříd - ZUŠ byla v roce 2021 žadatelem výzvy ,,Pianina do škol“, vzhledem k velkému počtu žadatelů
nebyla ZUŠ úspěšná, proto nadále požaduje příspěvek od zřizovatele
MŠ Dlouhá - oprava plotu
MŠ Dlouhá - navýšení provozního příspěvku z důvodu zvýšení odpisů (provedena modernizace kuchyně,TZ prádelny,
TZ chodby, TZ šatny)
Oprava střechy Nad Výtopnou 933. Nájemník bytu č. 6 p.Kalábová v roce 2021 3x nahlásila zatékání do celého bytu, předložila fotodokumentaci
Rekonstrukce byt.jednotek (2+1 Zahradní 631/9, 2+1 u Lesoparku 746/17, popř. další, které budou nájemníky vráceny
- rozvody el. energie v havarijním stavu, štuky, malby)
Renovace a modernizace domácích zvonků u domu 933, 934, 935, 936 (z analogového systému domácích zvonků-telefonů- na systém plně digitální - otevírání vstupních dveří pomocí čipů i klíčů). V roce 2021 byly renovovány zvonky na domech
932 a 937 z důvodu nefunkčnosti. Vzhledem k tomu, že v ostatníxh domech je stále analogový systém, očekává se, že i tyto
budou postupně nefunkční.
Zřízení a vybavení bytových jednotek 631/9 a 746/17 - nábytek (byty pro potřeby města)
Oprava střechy garáže u KODUSU. Do garáže zatéká, jsou zde uskladněny lavičky pro KODUS, pneumatiky, ostatní vybavení
Zahradní nábytek do přístřešku garáže pro obyvatele KODUSU
El. energie byty - navýšení v r. 2022 na 4.152,- Kč/MWh bez DPH, tj. 5.024,- Kč/MWh s DPH
(r. 2021 cena 1.218,- Kč Kč/MWh bez DPH), tj. o 340% (Pražská plynárenská)
El. energie nebyty - navýšení v r. 2022 na 4.152,- Kč/MWh bez DPH, tj. 5.024,- Kč/MWh s DPH
(r. 2021 cena 1.218,- Kč Kč/MWh bez DPH), tj. o 340% (Pražská plynárenská + ČEZ)
El. energie tenisové kurty - navýšení v r.2022 na 4.152,- Kč/MWh bez DPH, tj. 5.024,- Kč/MWh s DPH
(r. 2021 cena 1.218,- Kč Kč/MWh bez DPH), tj. o 340%
El. energie fontána - navýšení v r. 2022 na 4.152,- Kč/MWh bez DPH, tj. 5.024,- Kč/MWh s DPH
(r. 2021 cena 1.218,- Kč Kč/MWh bez DPH), tj. o 340%
El. energie hasič. zbrojnice - navýšení v r. 2022 na 4.152,- Kč/MWh bez DPH, tj. 5.024,- Kč/MWh s DP
H (r. 2021 cena 1.218,- Kč Kč/MWh bez DPH), tj. o 340%
El. energie MěÚ - navýšení v r. 2022 na 4.152,- Kč/MWh bez DPH, tj. 5.024,- Kč/MWh s DPH
(r. 2021 cena 1.218,- Kč Kč/MWh bez DPH), tj. o 340%
Příspěvek pro DDM a ŠD - Zvýšení energie v roce 2022 cca o 84% (nutné navýšení příspěvku o 38 976,- Kč),
zvýšení ceny tepla (nutné navýšení příspěvku o 49 210,- Kč)
INV příspěvek pro DDM a ŠD - modernizace internetového připojení - současný stav v žalostném stavu
(nutný příspěvek ve výši 75 338,- Kč)- investiční příspěvek
lokální výspravy ul. Bezejmenná/Nádražní (2023 nutná celková oprava)
stavební úprava autobusového nádraží (výměna dlažby, výměna obrub za kaselské)
stavební úpravy schodiště Nádaržní ul. u viaduktu
SOD - Restaurování stropních maleb II. etapa - spoluúčast k dotaci PZAS + lešení (500 000,- + 514 000,- )
kostel sv. Jiří - finanční rezerva
Obnova děkanství č.p.178 - statické zajištění objektu - spoluúčast k dotaci MPZ + DPH neuzantelné náklady - dle AP
obnova děkanství č.p. 178 - statické zajištění objektu - spoluúčast k dotaci KK
(40% z poskytnuté dotace, žádáno o 1 mil. Kč) - dle AP
opěrná zeď Kostelní Přilehlá - dofinancování SOD - nutné
úpravy ordinace praktického lékaře Dlouhá 635 - dle AP
VO - výměna svítidel 1. etapa (uzavřená SOD) - dle AP
IS Zahrádky Pod Krcálkem - závazek dle kupních smluv - dle AP
dle plánu investic ČEZ ESL (výměna potrubí Poštovní ul. 1,5 mil)
chodník Tř. Osvoboditelů (zaměření, jednání s vlastníky)-dle AP
PD drobné stavby, dopracování PD pro dot.účely, rozpočty atd.
Revitalizace brownfieldu - Areál výtopny (V část - malá verze) dle AP
Snížení energetické náročnosti SZTE - rekonstrukce zdroje - dle AP
směna pozemků - Vězeňská služba Horní Slavkov
10 % kupní ceny odkup č.p. 613- Karlovarský kraj
SOSO stání u Lesoparku
přechod na optickou síť a IP kamery
stavby sloupů a přívodů pro jednotlivé KB
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Rozhovor
Od tohoto vydání bude zpravodaj obsahovat
pravidelnou novou rubriku rozhovorů s osobnostmi města z různých oblastí života města.
První rozhovor začínáme, jak jinak, se starostou města.

Pane starosto, jste ve funkci osmým rokem.
Jak byste dnes hodnotil rozdíl mezi tím, kdy
jste ve funkci začínal a dnes, kdy již máte
mnoho zkušeností?
Do funkce jsem vstupoval s určitou představou
a dnes musím říci, že tato představa coby člověka bez znalostí právních a finančních pravidel fungování města a veřejné správy obecně,
je výrazně odlišná. Jednoduše řečeno, co se
zdá být jednoduché, až tak jednoduché není.
Člověk se neustále učí a v této práci to platí
dvojnásob. Získal jsem jakýsi vhled do složitosti veřejné správy, kde se navíc mísí výkon
samosprávy a státní správy. Na obce se neustále valí nové zákony, vyhlášky, spousta byrokracie. Zorientovat se v tom všem není snadné
ani po osmi letech. Naštěstí mám kolem sebe
skvělý tým spolupracovníků, zaměstnanců
městského úřadu, radních, zastupitelů a společně vše řešíme, jak nejlépe dovedeme. Zajímavé na této práci je, že i po těch téměř osmi
letech přicházejí stále nové výzvy. Některé situace se opakují a pak jsou tu vždy nové situace,
které jsme doposud řešit nemuseli. Já sám se
při řešení takové situace učím, jak je zvládnout
a vyřešit ku prospěchu všech. Nutno přiznat,
že při tom množství a různorodosti řešených
problémů udělám rozhodnutí, které se v čase
ukáže jako nevhodné. Nikdo nejsme neomylní,
důležité je se poučit.
Pane starosto, jste ve funkci osmým rokem.
Jak byste dnes hodnotil rozdíl mezi tím, kdy
jste ve funkci začínal a dnes, kdy již máte
mnoho zkušeností?
Do funkce jsem vstupoval s určitou představou
a dnes musím říci, že tato představa, coby člověka bez znalostí právních a finančních pravidel fungování města a veřejné správy obecně,
je výrazně odlišná. Jednoduše řečeno, co se
zdá být jednoduché, až tak jednoduché není.
Člověk se neustále učí a v této práci to platí
dvojnásob. Získal jsem jakýsi vhled do složitosti veřejné správy, kde se navíc mísí výkon
samosprávy a státní správy. Na obce se neustále valí nové zákony, vyhlášky, spousta byrokracie. Zorientovat se v tom všem není snadné
ani po osmi letech. Naštěstí mám kolem sebe
skvělý tým spolupracovníků, zaměstnanců
městského úřadu, radních, zastupitelů a společně vše řešíme, jak nejlépe dovedeme. Zajímavé na této práci je, že i po těch téměř osmi
letech přicházejí stále nové výzvy. Některé situace se opakují a pak jsou tu vždy nové situace,
které jsme doposud řešit nemuseli. Já sám se
při řešení takové situace učím, jak je zvládnout
a vyřešit ku prospěchu všech. Nutno přiznat,
že při tom množství a různorodosti řešených
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problémů někdy udělám rozhodnutí, které se
v čase ukáže jako nevhodné. Nikdo nejsme neomylní, důležité je se poučit.
Jak se vám pracuje s kolegy zastupiteli
a úředníky?
Jak jsem zmínil už v předchozí odpovědi,
máme zde na úřadě skvělý a hlavně odborný
tým a za to jsem velmi rád. S radními a zastupiteli se ne vždy shodneme, což je podle mě
také v pořádku. Důležité je, že o problémech
diskutujeme a společně hledáme řešení.
Co považujete na funkci starosty za nejtěžší?
Nejtěžší jsou rozhodnutí, kdy volíte „mezi zlem
a menším zlem.“ Jsou situace, kdy neexistuje
řešení, které by uspokojilo všechny, přitom je
nutné nějaké rozhodnutí přijmout. Nepříjemné
je také, když se na mě obrátí občan se svým
problémem a nedokážu mu pomoci, protože
to města vyřešit prostě nemohou nebo jeho
požadavek nelze uspokojit z jiných důvodů.
A v neposlední řadě, když se stane nějaké neštěstí, požár apod. Jsou to nepříjemné situace
a i v těchto je nutné zachovat chladnou hlavu.
A co naopak za nejpříjemnější?
Těch je celá řada. Mezi nejpříjemnější patří
setkávání s lidmi. Krásná povídání se seniory,
když je chodím navštívit nebo gratulovat k životnímu jubileu. Když vidím radost a očekávání v dětských očích při pasování na školáky
a následně první den ve škole. Svatební obřady
jsou vždy krásné a nezapomenutelné okamžiky. Mohl bych povídat ještě dlouho. Skutečně
tato práce přináší nespočet milých a příjemných situací.
Co se Vám podařilo vylepšit? Máte z toho radost?
Těší mě každá provedená modernizace města. Mám radost, že jsme ze svých prostředků
mohli postavit školní jídelnu při Základní škole
ve Školní ulici a za pomoci dotačních prostředků pak takové investice jako Komunitní dům
seniorů v Zahradní ulici, Dům služeb v Dlouhé
ulici, 1. etapu revitalizace Kostela sv. Jiří. Velmi
mě potěšila zdařilá rekonstrukce Kostelní ulice,
ta je teď opravdu krásná. Velkou radost mám
z realizace kogeneračních jednotek jako součást systému vytápění města, v době stoupající cen energií bylo toto strategicky správným
rozhodnutím. Velkou radost mám také z toho,
že jsme svou urputností přesvědčili investora
těžby lithia o potřebě změnit dopravu při jeho
těžbě z kamionové na drážní.
Když jste zmínil těžbu lithia, jak to je s těžbou?
Je to smutný příběh toho, jak město hloupě
přišlo o pozemky, kde by se mělo těžit. V roce
1998 město tyto pozemky darovalo Nadaci
Georgia Agricoly, ve které bylo město členem,
ta je skoro obratem prodala. Dnes stojíme před

ALEXANDR TEREK
Starosta města od roku 2014, kandidoval za politické uskupení NEZÁVISLÍ.
Celý život žije v Horním Slavkově. Chodil do Základní školy v Nádražní ulici.
Bydlí v Dlouhé ulici. Věk 42 let.
těžbou, kterou nemůžeme nijak odvrátit, a ze
které nám žádné převratné finanční prostředky
do rozpočtu nepřijdou.
Udělali jsme však hodně práce na eliminaci
negativních dopadů těžby do života města zejména v oblasti dopravy a hluku. Těžba do jisté
míry vždy negativně ovlivní život v některých
částech města, naším úkolem bylo ty negativa minimalizovat, co to jen jde. V tuto chvíli
bezprostředně těžba ale nehrozí. Všechny dokumenty k těžbě je možné nalézt na stránkách
města v záložce město - těžba lithia.
A naopak, co se Vám nedaří?
Nedaří se najít resp., zatím nebyl státem vyhlášen vhodný dotační titul na rekonstrukci žluté
budovy základní školy v Nádražní ulici. Ta musí
rovněž projít kompletní rekonstrukcí odhadem
za 30 mil. Kč zejména z důvodu statického
narušení podlah. Tuto budovu doprovází od
jejího počátku stavební nedostatky. Nedaří se
najít nejlepší řešení pro změnu vzhledu a stavu
ulice Nové Město (vjezd do města od Lokte).
Bohužel dispozičně tato ulice nabízí jen dvě varianty řešení a musím uznat, že ani jedna není
ideální. Občané v lokalitě se ani pro jednu kladně nevyjádřili a tedy se zde v dohledné době
nic dít nebude.
Co se bude realizovat v letošním roce v rozvoji města?
Těmi nejvýznamnějšími je vybudování ordinace praktického lékaře v prostotu po Komerční
bance, oprava střechy na domě Nad Výtopnou
933, částečná výměna teplovodního potrubí
v Poštovní ul., snížení energetické náročnosti
systému zásobování tepla a spoustu dalších
finančně menších akcí, ale významných pro

každodenní využití. Seznam toho, co se v le- dali znovu, zastavili jsme prodej bytů. O prodeji
tošním roce bude rekonstruovat, najdete uvnitř městských bytů už neuvažujeme.
zpravodaje.
Asi každé město má své dlužníky, jak je na
Co bude s budovou po bývalém učilišti na tom Horní Slavkov?
Kounici?
Není města, kde by nebyl dlužník a tak je tomu
Měli jsme obavy, aby nebyla zakoupena sou- i u nás. Nejvíce dlužníků evidujeme z nájmu
kromým subjektem, který by z ní učinil před- bytů ještě z doby městské spol. Byty - Teplo
mět obchodu s chudobou - ubytovnu nebo a pak z místního poplatku za svoz odpadů.
byty pro sociálně slabé občany z celé repub- Přijali jsme soubor opatření, které vznik dluhů
liky. Požádali jsme Karlovarský kraj o prodej výrazně omezily. Již několik let není možné,
městu. V budově bychom měli do deseti let vy- aby dlužníkovi u jakékoliv pohledávky města
budovat byty a v přízemí prostory pro doplnění byl přidělen městský byt (byly jen dvě výjimky), prodán nebo pronajat pozemek. Řídíme se
občanské vybavenosti.
heslem „kdo neplatí, nebydlí!“ A šli jsme ještě
dál, žadatel o byt musí dokládat bezdlužnost
Město zastavilo prodeje bytů, proč?
Po tzv. sociální reformě I, převzal stát od obcí i ke státu např. za pokuty. Kdo nemá na pokusprávu zejména dávek hmotné nouze. Výsled- tu, nemůže mít ani na nájem! V loňském roce
kem této neuvážené „reformy“ bylo po pár jsme soudně vystěhovali jen jednoho dlužníka.
letech rozmachu obchodu s chudobou. Jeho Všechny pohledávky jsou exekučně vymáhány
principem je skupování a následné pronajímá- a jsem potěšen, že v době nízké nezaměstnaní bytů sociálně slabším občanům za výrazně nosti došlo i na dlouholeté dlužníky.
vyšší nájemné než je obvyklé. Do takových
bytů se pak koncentrují sociálně slabší ob- Jak hodnotíte bezpečnost ve městě?
čané z celé republiky a vzniká tzv. vyloučená Jsem v kontaktu s velitelem místního oddělokalita. To, že to nic dobrého nepřináší, nemu- lením Policie ČR a situaci průběžně vyhodnosím jistě uvádět. Mnohdy se na mě obracejí cujeme. Lze říci, že situace je klidná, žádná
občané s žádostí, abych jim v takové situaci neobvyklá rizika nehrozí. Samozřejmě jsou tu
nějak pomohl. Zde však, a bohužel musím říci, jedinci, kteří porušují veřejný pořádek, ale ti
že žádné město nemá právního nástroje jak jsou v každém městě.
pomoci. A protože jsme zaznamenali několik
případů, kdy si naši občané koupili městský byt Co nejzásadnějšího se bude muset v infrase slevou, ten však poté prodali za cenu vyš- struktuře města změnit?
ší právě takovým obchodníkům a dokonce si Největší současnou výzvou nás všech tedy neo přidělení bytu města s odstupem času požá- jen města jsou ceny energií. Zvýšení cen elek-

třiny dopadlo už v letošním roce na město, zvýšení činí přes 300%. V městských budovách už
u elektřiny nemáme velký prostor pro úspory.
Naopak prostor pro úsporu máme ve veřejném
osvětlení, zde už v letošním roce zrychlíme
výměnu starých lamp za moderní úsporné.
Tato investice je pro letošní rok naplánována
v hodnotě cca 3 mil. Kč, z toho polovinu pokryje dotace.
Další výzvou je modernizace výroby a rozvodu
tepla a teplé vody. V letošním roce připravujeme právní analýzu pro stanovení správného
postupu realizace investice s nebo bez cizího
kapitálu, přípravu k rekonstrukci stávajícího
zdroje tepla a možnosti revitalizace rozvodné
sítě s cílem snížení energetické náročnosti
celé tepelné soustavy.
Když je zmiňováno teplo a teplá voda, bude
zvyšována cena?
Naše kotelna používá k výrobě tepla a teplé
vody převážně plyn (část je vyráběna kogereneračními jednotkami), který nejvíce ovlivňuje
cenu tepla. Jak známo, jeho cena raketově
stoupla a my tuto cenu nemůžeme nijak ovlivnit. Dobrou zprávou je, že cena plynu se letos
do ceny tepla nijak nepromítne. Špatnou pak,
že se zcela jistě promítne do ceny v příštím
roce a pokud se jeho cena na trhu nesníží,
bude to zřejmě zvýšení spíše vysoké.
Co by se mělo ze strany státu změnit ve vztahu k obcím?
Největším problémem měst není ani tak jejich
financování, i když peněz není nikdy dost a ve

Foto: Hospodářské noviny

Rozhovor
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městě jich opravdu nikdy dost není, ale obchod
s chudobou a obecně celá politika sociálních
dávek. Stát by už konečně mohl nastavit pravidla poskytování zejména dávek na bydlení, aby
se z nich nestal byznys tzv. obchod s chudobou. Podívejte se na lokalitu domů v Dlouhé ulici zejména čp. 627 a 630, to je produkt sociální
politiky státu - vznik vyloučených lokalit, kde
bydlení pro normální občany se stává noční
můrou. Mnozí z vás očekávají pomoc radnice,
ale ta opravdu nemůže nic dělat.
Určitě správným krokem by byla možnost vrátit obcím rozhodování o sociálních dávkách,
možnost vydávat občanské průkazy a zrychlení převodu nepotřebného zbytného majetku
státu obcím, které o něj jeví zájem.
Hasiči, neodmyslitelná součást města, jak je
město podporuje?
Složitou situací prochází, a v budoucnu ještě
složitější může být, situace při zajištění požární
ochrany. Její zajištění městem plyne ze zákona
o požární ochraně. Není problém ve financování provozu ani v materiálním vybavení naší
jednotky, ale v personálním zajištění. Naše
jednotka je součástí integrovaného záchranného systému a drží nepřetržitou pohotovost.
Personální stav je stanoven na 16 členů, je jich
však jen 11. Obávám se, že do budoucna může
být ještě hůře. I když za výkon hasiče poskytujeme měsíčně finanční odměnu, nedaří se stav
hasičů naplnit. Proto jsem se rozhodl, že nebudu nečinně přihlížet a asi před rokem jsem

se stal aktivním členem jednotky. Musím říci,
že práce je to náročná, velmi různorodá a hlavně na úkor osobního volna a času. Díky osobní
zkušenosti si mnohem více vážím všech aktivních členů, kteří v naší jednotce působí mnoho
let. Zároveň bych rád využil této možnosti a přilákal do jednotky nové zájemce. Jak píšu, je to
náročná činnost, zároveň však velmi zajímavá
práce a navíc pomáháte lidem. Pokud někoho
z vás láká práce dobrovolného hasiče, určitě
neváhejte, přijďte se nezávazně podívat na hasičskou stanici, pohovořit s velitelem jednotky
a třeba se z vás stane aktivní člen.
Jednotka je nepostradatelnou součástí bezpečnosti města, nedokážu si ani představit, že
bychom ji tu neměli. V průměru absolvuje měsíčně až 20 výjezdů. Zde je potřeba pochválit
stát, v posledních letech výrazně uvolnil finanční prostředky na modernizaci hasičských
jednotek. My můžeme říci, že naše jednotka je
kompletně moderně vybavená a v nové hasičárně.
V souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem
se nemohu nezeptat. Pomáhá město nějak
Ukrajině?
Naše město odsuzuje vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině a jako svou podporu Ukrajině
vyvěsilo před budovou radnice státní vlajku
tohoto suverénního a demokratického státu.
Současně bylo rozhodnuto o podpoře občanům Ukrajiny ohrožených konfliktem možností
ubytování v městských tzv. sociálních bytech.

JSME ZASE O KOUSEK DÁL
Městské kulturní středisko Horní Slavkov nenabízí pouze kulturní vyžití, ale již delší dobu se věnuje podpoře aktivit souvisejících s rukodělnou tvorbou pro dospělé, zároveň podporuje
vzdělávací aktivity a nezapomíná na podporu seniorů a činnosti
jejich spolků. K těmto aktivitám slouží dvě menší klubovny, které jsme díky finanční podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2014 – 2020 v rámci vybavili
novým nábytkem.
Věříme, že zkulturnění prostředí se pozitivně odrazí na kvalitě
vámi stráveného volného času a podpoří i nadále chuť tvořit
a setkávat se v našem kulturním středisku.
Název projektu:
Vybavení kluboven pro spolkovou činnost
Opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER
Podopatření/operace:
19. 2. 1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Fiche 9: Základní infrastruktura venkova
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Co byste vzkázal Slavkovákům?
Chtěl bych občanům poděkovat, že mě už dvakrát zvolili do zastupitelstva města a díky tomu
tak mohu stát v jeho čele. Stejně tak bych chtěl
poděkovat za perfektní spolupráci místostarostovi, zastupitelům, úředníkům, hasičům,
ředitelům organizací, partnerům města ať jsou
to spolky či jednotlivci a samozřejmě všem občanům.
Přál bych všem větší míru tolerance pro toho
druhého, větší nadhled nad životem a úsměv
na rtech. A samozřejmě, aby nikomu nechybělo nic ke spokojenému bydlení ve městě a pokud by přeci jen někomu něco ke spokojenosti
chybělo, neváhejte, napište, zavolejte mi nebo
prostě přijďte.
Jsem tu pro vás.
Váš starosta

Rozhovor vedl: Jiří Mesner

DDM A ŠD

Opět bychom chtěli popřát všem čtenářům zpravodaje krásný
den. V měsíci únoru se nám podařilo zrealizovat dva výlety ze
tří, avizované v minulém čísle Slavkovského zpravodaje, což
v této nelehké době považujeme za velký úspěch. Děkujeme
rodičům za důvěru a dětem za zájem. Fotografie z těchto výletů si můžete prohlédnout na našich FB stránkách.
Ve školní družině stále pokračujeme v cestování strojem času
a putujeme našimi dějinami. V únoru jsme se, mimo jiné, zaměřili také na Olympijské hry a svátek Sv. Valentýna, kdy jsme
se věnovali tvorbě valentýnských přáníček pro své nejmilejší.

Díky počasí jsme si užívali, jak zimních radovánek, tak příchodu
teplejšího počasí a děti jsme tak dost často vraceli zablácené
ale spokojené. Proto věříme, že nám rodiče odpustí.
O jarních prázdninách v termínu od 14. do 18. 3. 2022 bude
školní družina pro účastníky ŠD otevřena v případě zájmu 8
a více žáků od 5:30 do 14:30. Obědy nejsou zajištěny školní jídelnou, lze si však ohřát přinesené obědy z domova. Informace
a přihlášky budou k dispozici u kmenových vychovatelek školní družiny nebo v kanceláři DDM a ŠD Horní Slavkov.
Kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov

Zimní kouzla v MŠ „U Sluníčka“ máme,
s paní Zimou se do tance dáme
I když letošní zima není až taková, jakou bychom si my děti
přály, užívaly jsme si ji naplno. Nejdříve jsme si s paní Zimou
povídaly o jejích znacích a naučily jsme se o ní pár písniček
a básniček. Potom jsme se zaměřily na zvířátka, která potřebují
trochu lidské pomoci a tak jsme vyrobily ptačí krmítka. Mladší
děti ze slupek od pomerančů, starší děti je vytvořily jako ledové ozdoby. A když nám napadlo trochu sněhu – to pak bylo
teprve radosti a dobrodružství. Chodily jsme s paní učitelkami
jezdit na lopatách, hrály jsme na koulovanou, zkoušely postavit sněhuláky, do sněhu jsme kreslily vodovými barvami a na
zahradě jsme vytvářely království pro paní Zimu. Vyzkoušely
jsme i kreslit ledem na papír, pozorovaly jsme, jak rychle se led
rozpustí a co nám udělá s papírem. No zkrátka, pro nás úplná
pohádka. Když pak ve světě začaly Zimní olympijské hry, s paní
učitelkami jsme nelenily a začaly pořádně sportovat, protože
ve zdravém těle, zdraví duch. Taky jsme si pověděly, co ta olympiáda vůbec je, představily jsme si některé naše reprezentanty
a ukázaly si sportovní disciplíny, ve kterých se soutěží. Konec
zimy zakončíme oslavou masopustu a tím přivítáme příchod
jara.
Kolektiv dětí a učitelek z MŠ U Sluníčka

Školství

9

ZŠ ŠKOLNÍ
Škola je od ledna 2022 zapojena do projektu s názvem Národní plán obnovy. Finanční
prostředky z fondu EU NextGenerationEU
jsou určeny na úhradu nákladů na doučování žáků v souvislosti s přerušením výuky
z důvodu pandemie onemocnění Covid-19.
Přestože jsme po celou dobu realizovali
distanční výuku, měli i naši žáci potíže s připojením, technikou a někdy i s motivací,
protože dlouhodobá změna školního režimu
si vybrala daň i v přístupu ke školním povinnostem. Téměř dvaceti žákům jsme techniku zapůjčili, ale výpadky připojení jsme
již ovlivnit nedokázali. Návrat do školy byl
proto pro některé z nich obtížnější, zejména
v oblasti pozornosti, soustředění a pravidelné přípravy na další hodiny. Jejich výkony
také ovlivnila obtížnost při upevňování učiva.
Technika nám sice v mnohém pomohla, ale
některé činnosti jsme při ní nedokázali dostatečně procvičit.
Abychom tyto obtíže pomohli našim žákům
co nejdříve odstranit nebo aspoň snížit, zapojili jsme se již v září 2021 do doučování
podporované MŠMT ČR a od ledna 2022
jsme nabídku doučovacích skupin rozšířili
do všech ročníků a na více oblastí. Z programu Národního plánu obnovy tak aktuálně podporujeme 33 vzdělávacích skupin, ve
kterých s žáky spolupracuje celkem 27 pedagogických pracovníků školy.
Někteří žáci využívají pouze jeden z nabízených předmětů, protože si potřebují upevnit
učivo pouze v určité oblasti, jiní celou nabídku. Cílenými činnostmi s podporou vyučujících tak mohou lépe snižovat svá výuková
znevýhodnění. V některých skupinách na 2.
stupni pracují i asistentky pedagoga, které
nabízejí dětem prostor pro přípravu na výuku
a pomáhají jim s domácími úkoly. V jiných
jsou pouze vyučující, kteří rozvíjejí jejich dovednosti v českém jazyce nebo matematice,
v 9. ročníku i anglickém a německém jazyce.
V každém ročníku si tak žák může sám vybrat, které činnosti se zúčastní, zda výukové
nebo podpůrné, případně - dle svých časových možností - využije obě. Zapojit se mohou žáci i nyní, docházka je otevřená podle
potřeby každého z nich.
Podpora pro zlepšení školních výkonů je
ze strany školy připravena. Míra zapojení je
však na žácích, doučování je dobrovolné.
Z počtu zapojených žáků je však patrné, že
práce v malých skupinách je pro ně přínosná
a atraktivní.
Vedení školy
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ANI V ROCE 2022 ZUŠ NEZAHÁLÍ
V průběhu ledna a února bylo v ZUŠ opět velmi živo. Žáci hudebního oboru zahráli na interních koncertech školy v koncertním sále Pluhova domu a v malém sále loketské Dvorany, velmi povedeným koncertem byl koncert žáků a hostů kolegyně
V. Moiseevy „Tvorba nás baví 3“. Žáci výtvarného oboru z Lokte navštívili karlovarskou Becherovu vilu, kde shlédli výstavu
„Krysáci“. Součástí návštěvy byla prohlídka samotné výstavy
s komentářem a následná výtvarná dílna. V dílně děti vytvořily z nabídnutých materiálů jednoduchou loutku, kterou zkusily rozpohybovat, nasnímat a v programu k tomu určeném tak
vznikla drobná originální animace. Žáci literárně dramatického
oboru navštívili chebské muzeum, kde se účastnili edukačního
programu „Dílna loutkaře“ spojeného taktéž s výtvarnou dílnou.
V ZUŠ jsme také uspořádali školní kolo soutěže v sólovém zpěvu a ve hře na žesťové a dechové nástroje – gratuluji žákům
, kteří postoupili do okresních kol a budou nás reprezentovat
v ZUŠ Sokolov nebo v ZUŠ Kynšperk. ZUŠ byla i pořadatelem
okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu. V úterý
15. února se k nám sjeli žáci ZUŠ Sokolov, Habartov, Kynšperk
a Kraslice, samozřejmě nechyběli domácí. A vedli si velmi dobře – Lea Dandová získala 1. místo s postupem do krajského
kola, Eliška Zapfová, Anna Ouředníková a Eliška Lieblová získaly krásná 2. místa, Karolína Kaplanová 3. místo. Také jsme se
účastnili krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek – Eliška
Zapfová a Lea Dandová sice nepostoupili do celostátního kola,
ale perfektně reprezentovali naší ZUŠku, Kristýna Smolíková vybojovala v kategorii populárního zpěvu 3. místo s postupem do
celostátního kola – gratulujeme.
Nejmladší žáčci Přípravné estetické výchovy se představili při
svém vystoupení „Děti na vsi“, které bylo kombinací hudebního,
tanečního a výtvarného oboru ZUŠ, tradičně nechyběla malá
výstava výtvarných prací nejmladších žáčků, to vše v malém
sále loketské Dvorany. Konalo se také další skladatelské odpoledne, kterého se účastnilo téměř 20 žáků hudebního oboru

Školství

ZUŠ – pod vedením Darji Kukal Moiseevy pokračovali ve skladatelských aktivitách a také v improvizaci.
Žáci hudebního oboru vyrazili taktéž do chebského muzea,
tentokrát na edukační program „Dílna houslaře“. Žáci se seznámili s dějinami výroby hudebních nástrojů se zaměřením na
houslařskou dílnu a nelehkou práci mistra houslaře. Součástí
programu byla i tematicky zaměřená výtvarná dílna a projekce
dokumentu o výrobě houslí.
Pokračovala také Akademie umění a kultury v Krásně a Horním Slavkově – ostrov Borneo nám představili Ivana a Lukáš
Vejříkovi, o dolu Jeroným a Hornickém muzeu v Krásně přednášel ředitel sokolovského muzea p. Michael Rund, o zvonech
a zvonicích na Sokolovsku chodovský historik Miloš Bělohlávek, o 50. létech 19. století v českých zemích profesor sokolovského gymnázia Vladimír Bružeňák. V tomto ročníku nás čeká
ještě několik zajímavých témat a workshopů.
Kam bychom Vás moc rádi pozvali ? Např. na tradiční koncert
„Ke dni učitelů“, který se bude konat 28. března 2022 v koncertním sále Pluhova domu od 18,30 hodin nebo Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance „Lucie Terek
Krajnikovičové“, která proběhne 31. 3. 2022 v divadelním sále
MKS Horní Slavkov. Těšíme se na Vaši účast.
Bc. Jan zapf dipl.um., ředitel ZUŠ
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
7. 3. 2022

Čtěňata
16:00 Knihovna

9. 3. 2022

Batman
19:00 kinosál
Film USA, 2022, akční, drama, krimi, 176 min.,
cz. dabing
Vstupné: 130,- Kč

11. 3. 2022

Betlémské světlo
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, komedie, 99 min.
Vstupné: 140,- Kč

12. 3. 2022

Ženy ženám
14:00 MKS Horní Slavkov
Ženy nadělme si pěkné odpoledne. Pořádáme
bleší trh s oblečením a doplňky.
Přijďte prodat nebo si něco nového pořídit.
Zároveň se můžete pokochat, vyzkoušet nebo
se inspirovat různými značkami kosmetických produktů.
Pro podrobné informace sledujte
stránky https://mkshs.cz

13. 3. 2022

Proměna
16:00 kinosál
Film USA, 2021, animovaný, dobrodružná, komedie, fantasy, 100 min., cz dab.
Vstupné: 130,- Kč

14. 3. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 Knihovna

16. 3. 2022

Super - Blb
16:00 kinosál
Film Francie, komedie, akční, 82 min., cz dab.
Vstupné 130,- Kč

Lukášem Dirgou. Ten nám ve své přednášce
prozradí, s jakými stereotypy a polopravdami
se téma vězeňských úniků setkává ve společnosti. Přes vybrané případy nám přiblíží praxi
útěků u nás doma i v zahraničí.
Vstupné dobrovolné

26. 3. 2022

Dětský maškarní bál
15:00 Taneční sál
Vstupné 50,- Kč/ Děti v maskách zdarma

19. 3. 2022

Jarní setkání KČT
9:00 start v MKS Horní Slavkov
Vyražte společně s Klubem českých turistů
po stezkách Horního Slavkova

19. 3. 2022

Noc v knihovně
Akce pro předškoláky a školáky. Podrobnější
informace získáte v knihovně.
Počet míst omezen!

20. 3. 2022

Mazel a tajemství lesa
16:00 kinosál
Film Česko, Slovensko, Německo, rodinný, 82
min., cz dab.
Vstupné 110,- Kč

23. 3. 2022

Agentura Nelly: Hvězdy, jak je neznáte
19:00 kinosál
Zábavná talkshow s Jakubem Kohákem
a Davidem Krausem. 90 min.
Vstupné: 280,- v předprodeji
330,- Kč na místě

25. 3. 2022

Poslední závod
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, drama
Vstupné: 120,- Kč

27. 3. 2022

Příšerákovi
16:00 Kinosál
Film, Německo, Velká Británie, animovaný, rodinný, 103 min., cz. dab.
Vstupné 120,- Kč
30. 3. 2022
Ztracené město
16:00 Kinosál
Film, USA, dobrodružné, komedie, 105 min.,
cz. tit. Vstupné 140,- Kč

1. 4. 2022

Známí neznámí
19:00 kinosál
Film Česko, 2021, komedie, 95 min., cz. dab.
Vstupné: 140,- Kč

2. 4. 2022

Ježek Sonic 2
19:00 kinosál
Film USA, Japonsko, 202, akční, komedie,
dobrodružný, 82 min., cz. dab.
Vstupné: 140,- Kč

17. 3. 2022

Bookstart
10:00 Knihovna
Klub pro rodiče s dětmi do tří let.
Tentokrát na téma: „Objev svět magnetických
knížek“

18. 3. 2022

Young adult klub
17:00 kinosál
I náctiletí můžou do knihovny

18. 3. 2022

Lukáš Dirga: Vězeňské útěky
18:00 Kavárna
Alcatraz, Shawshank či Sing sing – slavné
věznice se slavnými útěky. Jaká je ale realita mimo filmová plátna? Podívejte se s
námi za zdi do světa odsouzených s jedním
z popředních českých odborníků na vězeňství
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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
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

naše město

www.hornislavkov.cz

