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Slovo starosty
Vítám vás nad naším dalším vydáním zpravodaje. Vždy, když píši tyto
své řádky, přemýšlím, jaké téma zvolit. Vždy je o čem psát a tak mi volba
tématu někdy i chvíli trvá. Dnes je to však
jiné. Nemůžu vynechat téma, které hýbe celým světem - válka na Ukrajině. Ač se to zdá být od nás daleko, jsme toho přesto všichni součástí …
Zdálo by se, že v Evropě v 21. století nic takového už není
možné. Všichni jsme však svědky nedůvodného napadnutí
Ukrajiny, demokratické a suverénní země pod nepravdivými
záminkami Ruska. Naše město odsuzuje vojenskou agresi
Ruska vůči Ukrajině a jako svou podporu vyvěsilo před budovou radnice Ukrajinskou státní vlajku. Je to gesto, které symbolizuje náš postoj, náš nesouhlas a naše odhodlání pomoci.
Vždyť historie naší země pamatuje podobnou agresi, která
se také uskutečnila pod záminkou pomoci … Máme tedy zkušenost, která nás poučila. Víme až kam tato „pomoc“ vedla
a jak dlouho nám trvalo, než jsme byli zase demokratickým
a suverénním státem. Je až neuvěřitelné, že po zkušenostech od druhé světové války je jedním agresorem rozpoutána
válka, která se dotkne nějakým způsobem každého z nás.
Agrese vyvolala v celé republice solidaritu a ochotu pomoci
občanům, kteří museli opustit svou zem. I naše město, i vy
jste se zapojili do pomoci. Poskytli jste a stále poskytujete
materiální pomoc, a někteří i ubytování. Naše město ubytovalo ve svých prostorách 58 občanů Ukrajiny. Jsou ubytovaní ve 14 městských bytech a v objektu bývalého učiliště na
Kounici, který máme pro tyto účely k dispozici.
Když píši tyto řádky je ve městě ubytováno už přes 190 občanů Ukrajiny. To s sebou nese i další výzvy, zejména zajištění
stravy, vybavení bytů, lékařské péče, ale i administraci pomoci. Velkou výzvou je zajištění vzdělávání. Ukrajinské děti školního věku docházejí do Základní školy ve Školní ulici, která se
velmi rychle adaptovala pro zajištění jejich výuky. Děti předškolního věku začali chodit do mateřské školy ve Sportovní
ulici. Obrovskou práci odvádějí naši hasiči a obecně celý Hasičský záchranný sbor, ale i Technické služby, Policie, Úřady
práce…
Nastalá situace je novou nám dosud neznámou situací, kterou, jak se ukazuje, umíme operativně dobře řešit.
Mnoho z vás pomohlo a stále pomáhá, není rozhodné jak,
důležité je, že jste ochotni pomoci. Všem vám chci tímto vyjádřit své poděkování a hrdost na to, že jsme kultivovanou
zemí; hrdost, že žiji ve městě, které od počátku pomáhá;
hrdost na to, že jsem Hornoslavkovách; hrdost na to, že vy,
naši občané, jste projevili a stále projevujete ochotu pomoci.
Všem vám děkuji.
Přejme si, aby válka na Ukrajině skončila v neprospěch agresora, aby spravedlnost a právo dostihlo toho, kdo rozpoutal
zbytečnou válku a přinesl tolik utrpení do lidských životů.
Váš starosta Alexandr Terek

Stromy ve městě - péče, kácení

Z jednání rady města

Stromy jsou neocenitelnou součástí našeho života, poskytují stín,
který oceníme v parném létě, zadržují a vypařují vodu, svými listy
zachycují prach, chrání před hlukem, zkrášlují své okolí. Po celý rok
poskytují jedinečný domov a místo k životu celé řadě živočichů.

 Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce budova
č.p. 613 s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov za účelem umožnění ubytování občanů Ukrajiny postižených válečným konfliktem,
 schválila společný postup při centralizovaném nákupu elektrické energie na komoditní burze s Karlovarským krajem pro
období 2023 - 2024,
 vzala na vědomí informace o změně/zastavování exekucí
u dlouhodobě nevymahatelných pohledávek města na základě nabytí účinnosti novely občanského soudního řádu a exekučního řádu s účinností od 1. 1. 2022,
 rozhodla nevydat kladné stanovisko ke stavbě „Kounice
609/13, revitalizace bytového domu“ stavebníka STM COMPANY s.r.o. bez řešení ploch potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury pro uvedený stavební záměr mimo pozemky
ve vlastnictví města a neschválila záměr prodeje části p.p.č.
1052/1, 1052/10 a 1052/21 o celkové výměře cca 1500 m2
pro výstavbu parkovacích ploch k záměru stavby

Péče o stromy
Aby stromy plnily svou funkci, provádíme jejich ošetřování – prořezáváním. Někdy se ovšem stane, že i strom onemocní nebo byl
v minulosti nevhodně vysazený a roste na některé z inženýrských
sítí, např. teplokanálu nebo vodovodním potrubí a musí být často
bez náhrady v místě odstraněn.
Důvody pro kácení
V praxi velmi často řešíme požadavky občanů na pokácení stromů
z důvodu alergií, v létě tvorby medovice, podzimního opadu listí
nebo ze strachu, že strom při silnějším větru spadne. Ani jeden ze
shora uvedených důvodů ale neumožňuje povolit kácení stromů.
Povolení ke kácení dřevin může být vydáno na základě žádosti (dostupná na webových stránkách města) pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení významu dřeviny z hlediska funkčního a estetického např. zasychání, nebezpečné naklánění stromu při běžných
podmínkách. Kácet lze i z havarijních důvodů a to v případě bezprostředního ohrožení života či zdraví osob, nebo pokud hrozí škoda
značného rozsahu (např. staticky nestabilní částečně vyvrácený
strom).
V této situaci je možné dřevinu neprodleně pokácet a oznámit to
orgánu ochrany přírody Správě CHKO Slavkovský les do 15 dnů od
provedení kácení.
Kdo povoluje kácení
Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné písemné rozhodnutí - povolení městského úřadu nikoliv starosty.
Povolení se nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí; pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2 a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada.
OVŽP

Tajemník

Sdílené pracovní prostory
tzv. coworking v Domě služeb
Jedná se o sdílené pracovní prostory/kanceláře pro nezávislé profesionály, ale i amatéry i jiné distanční pracovníky, kteří zde nezávisle
na sobě mohou vykonávat svou běžnou práci.
Prostory jsou vybaveny kancelářským nábytkem, počítačovou sítí
s internetovým připojením a sdílenou síťovou tiskárnou. Součástí je
vybavená kuchyňka, sociální zařízení, místo pro odpočinek či zasedací místnost.
Informace naleznete na https://653ka9.webnode.cz.
OSBNP

OZNÁMENÍ O ULOŽENÝCH NÁLEZECH
V období od 25.8.2019 do 14.3.2022 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
datum nálezu
jízdní kolo
25.8.2019
dámská paruka
12.2.2020
4 ks mobilní telefony
8.4.2020
finanční hotovost
18.2.2021
kolečkové brusle
3.3.2021
fotoaparát
15.3.2021
jízdní kolo
19.4.2021
inline brusle
25.10.2021
prsten ze žlutého kovu
12.1.2022
mobilní telefon
9.3.2022
svazek klíčů
11.3.2022
řetízek ze žlutého kovu
14.3.2022
Bližší informace na tel.: 354 229 661.
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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)
Sčítání – existuje více než jedna možnost,
dokážete najít více možností?
B U M
U M
M
__________
B B B

POZEMKY PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ
KOLONIE „POD KRCÁLKEM“
Město Horní Slavkov připravilo k prodeji 22 pozemků pro výstavbu nové zahrádkářské
kolonie „Pod Krcálkem“, které se nachází po pravé straně zahrádkářské kolonie „Čtrnáctka“. V této chvíli je volných ještě 11 pozemků a jedná se o parcely o velikosti cca
450 m². Pozemky budou mít vlastní celoroční přípojku vody a přípojku NN (1x20A). Jejich prodej bude realizován se závazkem vybudování inženýrských sítí ze strany města
do 31.12.2022. Maximální plocha zastavení pozemku je do 10% výměry a chatou do 25
m². V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o výhradě zpětné koupě pro město na
dobu 10 let. Pozemky nejsou určeny pro osoby, které již zahrádku či rekreační objekt na
území města Horní Slavkov včetně jeho částí (Třídomí. Ležnice atd.) vlastní.
Prodej bude realizován podle Předpisu zastupitelstva města č. PZ 01/2021 o prodeji pozemků v lokalitě „Pod Krcálkem“ dle časového podání žádosti (k dispozici na webových
stránkách Města Horní Slavkov https://www.hornislavkov.cz/) zejména za těchto podmínek (a dalších v Předpise):
- prodejní cena pozemku 413,- Kč/m2 + 21% DPH,
- příjem žádostí osobně (ne elektronicky) na odboru majetku a investic MěÚ,
- každý může podat jen jednu žádost, osoby žijící ve společné domácnosti mohou podat jen jednu žádost,
- povinnost složení zálohy ve výši 2.000,- Kč při podání žádosti,
- podání žádosti výhradně na předepsaném formuláři (k dispozici na odboru majetku
a investic či v recepci MěÚ Horní Slavkov nebo na https://www.hornislavkov.cz/.
Bližší informace získáte na odboru majetku a investic
na tel. č. 352 350 683 (680), mob. 602 324 386, 602 110 499.

2. úloha (3 body)
Jednoho dne po zemětřesení šly všechny
hodiny pozpátku.
Kolik hodin ukazovaly druhý den ve
14:00 když víte, že k zemětřesení došlo
ve 20:00?
3. úloha (5 bodů)
Tři kamarádi (doktor, inženýr a právník)
žijí ve stejné ulici. Jmenují se Novák,
Milouš, Fraňek. Doktor nemá sestru ani
bratra a je nejmladší ze všech tří kamarádů. Franěk je starší než inženýr a je
ženatý se sestrou Nováka.
Jak se jmenuje doktor, inženýr a právník?

Správné odpovědi za měsíc březen:
1. 25, 625, 16
2. 3, 10, 41
3. Č (Červenec- začáteční písmena
měsíců)
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Geoportál
Horního Slavkova
je na webových
stránkách města
Geoportál je oficiální mapový portál našeho města. Je doplňkovou a nadstandardní službou pro obyvatele města
a jeho návštěvníky. Jsou v něm publikovány formou mapových kompozic důležité a zajímavé informace pro občany
jako např. územní plán města, zobrazení záplavového území, čísla popisná, zakreslení komunikací, funkci nahlížení do
katastru nemovitostí a mnoho dalších.
Naleznete ho v záložce na
https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/geoportal/
tajemník
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Umělci Horního Slavkova do roku 1945: Wenzel Gröschl a Johann Hüttner
Wenzel Gröschl se narodil 15.
března 1885 v Horním Slavkově,
místo a datum úmrtí není známo.
Narodil se v domě čp. 89 klempíři Gustavu Leopoldovi Gröschlovi
a jeho manželce Anně (roz. Riplové). Dne 11. července 1915 se v Lipsku oženil s Ruth Wernerovou.
Nejprve se živil, stejně jako otec,
klempířinou, nakonec se ale stal
malířem porcelánu (například ve
Staré Roli) a vedle toho namaloval
několik zdařilých portrétů a obrazů
s náboženskou tematikou (Nanebevstoupení Páně pro oltář v kostele ve Staré Roli). Z portrétní tvorby zde reprodukujeme podobiznu
neznámé ženy (nedatováno, malba na porcelánu) a podobiznu Vinzenze Grünese, malíře porcelánu a praporčíka ostrostřelců (1924,
olej na plátně).
Johann Hüttner (Huttner, Huettner) se narodil v domě čp. 164 Johannu Hüttnerovi a jeho manželce Johanně v Horním Slavkově
a byl pravděpodobně křtěn 16. května 1794. Jeden z nejlepších ma-

lířů porcelánu v Horním Slavkově.
Byl žákem Josefa Müllera a specializoval se především na květiny,
jimiž byl proslulý. Ve své době byly
oblíbené a ceněné jeho miniatury
(například roku 1913 byla na výstavě miniatur prezentována podobizna profesora Klaara, zakladatele
ústavu pro slepce). V Horním Slavkově pracoval v letech 1809-1834,
poté s dalšími dvěma společníky
(Johann Dietl, Johann Schreyer)
zakoupil porcelánku v Dolním Chodově. Po několika letech se sice ještě vrátil, ale roku 1840 opět opustil
Horní Slavkov a pracoval v Lokti.
Nakonec se usadil v Horním Slavkově, kde maloval obrazy. Právě tento umělec, jehož vrchol umělecké
dráhy spadá do třicátých let 19. století, je autorem třetího zastavení
původní křížové cesty v kostele sv. Vavřince v Chodově (1839).
Zdroj: město Horní Slavkov; Sokolovsko – umění, památky a umělci
do roku 1945 - Vladimír Prokop, Lukáš Smola

Ukončení lékařské praxe MUDr. Švejdy
K datu 30. 6. t. r. ukončí lékařskou praxi p. MUDr. Švejda. Tuto informaci jsme se stejně jako vy dozvěděli před pár dny. Jsme si vědomi toho, že to mnohé občany negativně poznamená, ale věřte,
že nejsme schopni situaci změnit. Město bude v letošním roce rekonstruovat prostory po bývalé komerční bance, kde vzniknou dvě
ordinace praktického lékaře. Ty budou provozovat lékaři, manželé
Igazovi. Kolik však budou schopni pacientů převzít od MUDr. Švejdy, nedokážeme zodpovědět. Co můžeme, a také to děláme, je že
vynakládáme maximální úsilí, abychom lékaře do města byť jen na
několik dní v týdnu získali. Nabídneme pro to vhodné rekonstruované prostory, požadované vybavení, včetně možnosti bydlení v městském bytě. Lékařů je obecně velký nedostatek a není jisté, zda naše

snaha bude mít ihned úspěch. Pokud bych mohl doporučit, byť se
to neobejde bez dojíždění, vyberte si na webových stránkách Karlovarského kraje
www.kr-karlovarsky.cz/zdravotnictvi/Stranky/volne-kapacity.aspx
z volné kapacity poskytovatelů zdravotních služeb.
Pokud by v seznamu uvedení lékaři vás nechtěli vzít do své péče,
musíte se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která je ze zákona
povinna zajistit poskytování zdravotních služeb svým pacientům.
Město, zastupitelé a já osobně uděláme maximum pro to, abychom
nového lékaře do města sehnali.

starosta města

Volné kapacity poskytovatelů zdrav. služeb v Karlovarském kraji v oboru všeobecné praktické lékařství
poskytovatel

personální obsazení

adresa místa poskytování zdrav. služeb

telefon

e-mail

MUDr. Jan Jedelský

MUDr. Jan Jedelský

Hroznětín,Karlovarská
232, Merklín 34

736 102 877
353 618 115

mudr.jedelsky@seznam.cz

NEMOS AMBULANCE s.r.o.

MUDr. Pavel Hranička
MUDr. Vanda Maňasová

Karlovy Vary, Rybáře
Železniční 887/1

359 807 142
734 439 999

cpl@ambulancephcz.cz

NEMOS AMBULANCE s.r.o.

MUDr. Rychlovský

Ostrov, Lidická 1407

358 821 282

lidicka@ambulancephcz.cz;
michal.rychlovsky@ambulancephcz.cz

NEMOS AMBULANCE s.r.o.

MUDr. Švejstilová, MUDr. Kundrát
MUDr. Majkusová

Nejdek, Rooseveltova
1299,areál Witte

353 316 265

nejdek@ambulancephcz.cz

NEMOS AMBULANCE s.r.o.
Centrum zdr. péče Melissa

MUDr. Majkusová
MUDr. Hošťálková

Nová Role
Rolavská 237

353 851 854

czp@ambulancephcz.cz; barbora.
majkusova@ambulancephcz.cz

NEMOS AMBULANCE s.r.o.

MUDr. Štefan
MUDr. Bumbalová

Vintířov, Vintířov 169

603 882 656

vintirov@ambulancephcz.cz

Ordinace všeobecného praktického lékařství s.r.o.

MUDr. Zdeněk Hes, MUDr. Vladimír Mariánské Lázně
Kadlec, MUDr. František Hlavatý
Tepelská 867/3

354 622 202
774 363 844

Ordinace všeobecného praktického lékařství s.r.o.

MUDr. Zdeněk Hess
MUDr. Vladimír Kadlec

777 737 441

Plesná
Náměstí Svobody 52

Krajský úřad Karlovarského kraje neručí za údaje o volných kapacitách, údaje zasílají poskytovatelé zdrav. služeb.
U nás ve městě
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Rozhovor
Pane místostarosto, položím vám pár stejných
otázek jako panu starostovi. Jste ve funkci
místostarosty osmým rokem, jak byste dnes
hodnotil rozdíl mezi tím, kdy jste ve funkci začínal a dnes, kdy již máte mnoho zkušeností?
Je samozřejmé, že po 8 letech výkonu své funkce jsem získal mnoho zkušeností, které jsem na
začátku neměl. Ve svém prvním funkčním období jsem byl zastupitel, ve dvou následujících
místostarostou. Takže jsem měl na začátku
alespoň nějakou představu a nebyl to pro mě
rovnou skok do hluboké vody. Ovšem nic vás nemůže připravit na skutečný život. Co se nezměnilo, je že se pokaždé snažím rozhodovat tak,
aby to bylo našemu městu a jeho obyvatelům ku
prospěchu.
Jak se vám pracuje s kolegy zastupiteli a úředníky?
Spolupráci s kolegy zastupiteli hodnotím pozitivně. Samozřejmě že se vždy nemůžeme
shodnout na všem, ale od všech zastupitelů vnímám zájem o naše město. Co se týče úředníků
našeho úřadu, u nich musím vyzdvihnout jejich
profesionalitu a snahu pomoci každému, kdo se
na ně obrátí s jakýmkoliv problémem. Dle mého
Co považujete na funkci místostarosty za nejtěžší?
Funkce každého představitele města je náročná
časově. Jedná se o spoustu neviditelné práce,
která ubírá z času, který by mohl člověk strávit
třeba s rodinou. Někdy je práce lehčí, někdy složitější. Ale rozhodně není nepříjemná. To bych ji
už nevykonával.
A co naopak nejpříjemnější?
Určitě funkce oddávajícího na svatbách. Možnost účastnit se takto významných událostí
v lidském životě a mít šanci spojit dva milující
lidi je nádherná. A dále, když se podaří dotáhnout do zdárného konce jakýkoliv projekt ve
městě, to samozřejmě potěší.
Jste rodákem, jak vnímáte rozvoj města řekněme za posledních 20 let?
Město se za posledních 20 let hodně změnilo.
Na louce, kam jsme si jako děti chodili hrát, je
dnes nová čtvrť rodinných domů. Na kdysi zanedbaném koutě za autobusovým nádražím dnes
stojí supermarket TESCO…... Z novější doby
bych rád vzpomněl na proměnu parčíku u vodotrysku a na něj navazující Dům služeb. Pak
samozřejmě kilometry nových chodníků, opravy
komunikací a další akce běžné údržby. Co mě
velmi potěšilo, bylo vykoupení a zbourání budovy bývalé prodejny na náměstí Republiky. Byl
bych rád, pokud by zmizely i ostatní. Podle mého
názoru tam tyto krabice nepatří.

ace zdravotnictví v malých městech je věc dost
neutěšená, kterou by měl stát více řešit. Lékařů
je obecně velký nedostatek a troufnu si tvrdit, že
to bude do budoucna spíše ještě horší.
Jak město hospodařilo v loňském roce?
Dlouhodobě se nám daří udržet vyrovnaný rozpočet, dokonce pravidelně financujeme z přebytku hospodaření investiční akce potřebné
pro rozvoj města. V letošním roce to je více než
23.000.000,- Kč.

TOMÁŠ STRAKA

místostarosta města od roku
2014, kandidoval za Stranu zelených. Celý život žije v Horním
Slavkově. Chodil do Základní
školy ve Školní ulici. Bydlí v ulici Na Vyhlídce. Věk 48 let.
situaci, nejdříve kvůli Covidu, nyní kvůli válce
na Ukrajině. A proto jsem rád, že máme takový
schopný tým. Radostí je vždy, když se nám podaří vylepšit školská zařízení a jejich vybavení.
Například nová kuchyně ve školce v Dlouhé ulici,
nový vchod s venkovním prostorem u ZŠ Školní, nové školní hřiště u ZŠ Nádražní. Dále jsem
velmi hrdý, že se podařilo téměř okamžitě zorganizovat výuku pro ukrajinské děti, které musely
utéct ze svých domovů před válkou. Velkou starostí je nemožnost města urychleně opravit historickou žlutou budovu ZŠ Nádražní. Snažíme
se dosáhnout opravy postupnými kroky, avšak
kompletní rekonstrukce v průběhu 1-2 let je nad
finančními možnostmi města.
Jaká pozitiva má město podle vašeho názoru?
Město podle mého názoru nabízí příjemné místo k žití uprostřed krásné přírody. Zároveň nabízí
takřka veškerou občanskou vybavenost. Máme
školky, školy, poštu, obchody, kulturní dům s kinem. Mám to tu rád.
A jaká negativa?
Bohužel ubývají místní zaměstnavatelé, naposledy LEGIOS. Lidé musí za prací více dojíždět.
Ale to je problém celého Karlovarského kraje.

Jaké výzvy čeká naše město v následujících
třech letech?
Největší výzvou bude zajištění centrálního zásobování teplem. Kotelna je zastaralá a její vybavení dožívá. Město bude muset zajistit kompletní
opravu, která bude velmi nákladná. Dalším faktorem je současná situace na trhu se zemním
plynem, které město k vytápění využívá. Po
podzimní vlně zdražování této komodity přišla
invaze Ruska, která celou situaci ještě více komMáte v gesci oblast školství, jaké starosti nebo plikuje. Další nepříjemnou zprávou je avizovaný
odchod MUDr. Jiřího Švejdy do důchodu. Snažíradosti řešíte?
Spolupráce s vedoucími pracovníky školských me se najít pro 3100 pacientů adekvátní náhrazařízení je výborná. Školství je ve velmi těžké du, ale to je tedy také velká výzva. Obecně situ-
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Vidíte na straně města možnosti finančních
úspor?
Město podle mého názoru rozhodně nemůže
šetřit na straně běžné údržby. Opravy chodníků,
komunikací, údržba zeleně...., to vše musí probíhat tak, jak dosud, a jak každý občan města
očekává. Bohužel finanční možnosti města jsou
odrazem celkové ekonomické situace v České
republice. Ekonomové hrozí inflací spojenou se
stagnací hospodářského růstu. Toto se určitě
odrazí na možnostech města a jeho rozvoje.
Bojím se, že velké investiční akce jako je např.
současná oprava kostela sv. Jiří nebudou v nejbližších letech možné.
Ve funkci starosty a zastupitele je určitě důležité mít plány a vize, kam město posouvat.
Máte osobně nějaké konkrétní plány, jak zlepšit a zpříjemnit život obyvatelům?
Říká se, že 100 lidí má 100 přání. Asi nikdo nemůže mít plán, který by vyhovoval všem. Ale byl
bych rád, pokud by Horní Slavkov byl i nadále
tím, co jsem zmínil výše. Tedy příjemným místem k žití. Populace v České republice stárne,
a tento trend je v naší oblasti znásoben tím, že
spousta mladých lidí odchází do velkých měst
studovat nebo za prací. Byl bych rád, pokud by
se podařilo připravit další pozemky určené k výstavbě rodinných domů a tak sem nalákat nové
obyvatele.
V souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskem
se nemohu nezeptat. Kolik občanů Ukrajiny je
v Horním Slavkově, jak jim město pomáhá?
Momentálně je v našem městě přes 190 uprchlíků, převážně žen a dětí. Město pro ně urychleně
přichystalo ubytování v budově bývalého učiliště
na Kounici, ve startovacích bytech a v několika
bytech po městě. Zde bych chtěl vyzdvihnout
práci našich hasičů, Technických služeb a p.
starosty, kteří v krátké době nachystali vše pro
důstojné bydlení lidí, kterým často zbyla jen jedna taška s osobními věcmi. Zaměstnanci městského úřadu pomáhají při nutné administrativě,
pomáhají se sháněním zaměstnání. Děti již nastoupily do školek a škol. Je úžasné vidět, kolik
lidí se zapojilo a pomáhá, ať už formou sbírek,
darů či přiložením ruky k dílu. Všem za to patří
veliký dík.
Co byste vzkázal Hornoslavkovákům?
Mějte své město rádi. A pokud Vás něco trápí,
tak to neřešte na sociálních sítích, ale zavolejte
mně, nebo kteréhokoliv z ostatních představitelů
města. Určitě se Vám pokusí pomoci či poradit.
Rozhovor vedl: Jiří Mesner

DDM A ŠD

Krásný den všem čtenářům zpravodaje, kteří netrpělivě vyhlížejí
našich pár řádků. Měsíc březen pro nás znamenal přípravu akce,
kterou máme všichni ve velké oblibě. Bohužel díky mimořádným
opatřením, která nás provázela v posledních dvou letech, jsme si ji
společně užili naposledy v roce 2019. Správně! Mluvíme o Maškarním reji, který pořádáme ve spolupráci s MKS Horní Slavkov. A protože se akce konala po velmi dlouhé době, i ceny ve Štěstěně, která
je oblíbenou součástí Maškarního reje, si zasloužily býti hodnotnější
a zajímavější než dříve. Na hlavní vítěze Štěstěny čekaly tentokrát
nejen sladké dorty, ale rovněž poukazy na příměstský tábor dle
vlastního výběru (pořádané naší organizací) nebo pronájem prostor
pro konání narozeninové oslavy v našem Domečku. Pevně věříme,
že všichni návštěvníci Maškarního reje byli nadmíru spokojeni.
Vzhledem k tomu, že březen je prvním jarním měsícem, práce ve
školní družině byla zaměřena právě na probouzející se jaro, přípravu
dekorací na Maškarák a přípravu na nadcházející svátky jara – Velikonoce. A protože i počasí bylo jarní, pracovali jsme na zvelebení
naší společné zahrady a krásného záhonku s jahodami, bylinkami,
květinami a keříky. Nyní se na tomto místě sluší poděkovat všem
žákům, kteří s námi vyrazili na výlety v měsíci únoru. Díky bohaté
účasti žáků jsme mohli do našeho Domečku pořídit profesionální
hvězdářský dalekohled, 2 ks projektorů a 5 ks promítacích pláten.
Těšíme se na jejich plné využití při ICT výuce a při pozorování nejen
noční oblohy na letních příměstských táborech, které pro vaše děti
opět chystáme. Informace o nich budou k dispozici v dalším vydání
zpravodaje.
Kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov

Rozhovor

na náměstí
před Městským kulturním střediskem,
v Horním Slavkově, v ullici Dlouhá 717
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MASOPUSTNÍ
VESELICE
V MŠ U SLUNÍČKA
Masopustní veselice, veselá je převelice
… a s úsměvem na tváři jsme byli celý týden i my. Paní učitelky si pro nás připravily
zábavný masopustní program. Učili jsme
se básničky, písničky, vyráběli jsme klauny,
čepičky, jitrnice z modelíny, pekli jsme masopustní pečivo a hlavně jsme celý týden
hráli různé hry a soutěže. Nakonec byl pro
nás nachystaný maškarní rej. Všichni jsme
se nejdříve sešli v naší tělocvičně, kde jsme
ostatním třídám na promenádě předvedli,
jaké masky jsme si vyrobili a pak už začala diskotéka. Tančili jsme na známé dětské
písničky, skákali, dováděli a všem se nám to
moc líbilo.
Děti a paní učitelky

MŠ SPORTOVNÍ: BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
Každoročně oslavujeme měsíc knihy. Ptáte
se jak? Knihou, četbou, návštěvou knihovny.
Neznamená to, že bychom si nečetli jindy
než v březnu. Ale tento měsíc je významnější tím, že si přineseme do mateřské školy
své oblíbené knihy. Povídáme si o pohádkách, spisovatelích, ilustrátorech.
Zkoušíme psát a poznávat písmena. No

8

ano! I my, kteří teprve půjdeme do školy!
Vyrábíme si vlastní knihy, které ilustrujeme.
Vyprávíme a dramatizujeme lidové pohádky.
Hledáme rozdíly v poezii a próze.
A tak jsme jedno páteční dopoledne navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice
Veronika nám přečetla dvě pohádky: O Nenažrané koze a Drak Ajdar. Pozorně jsme

poslouchali. Pohádky se nám moc líbily.
Dozvěděli jsme se, že si v knihovně můžeme půjčovat knihy. To se nám moc líbilo.
Veronika je šikovná a my jsme si s ní vyrobili
pěknou záložku do knihy. Každý svou. To se
nám líbilo. Děkujeme. Už se těšíme, až si v
knihách budeme číst samy.
Předškoláci ze třídy Zelená kulička

ZUŠ
V únoru a březnu probíhaly další soutěže
ZUŠ, kde nám žáci hudebního oboru udělali velkou radost. V okresních kolech jsme
byli velmi úspěšní, hornisté ze třídy kolegy
T. Koláře získali první místa s postupem do
krajského kola (Jakub Dvořák, Tomáš Meier, Anna Drobná), žáci M. Rothbauera taktéž postoupili (Robin Zubaj a Jakub Zapf
– 2. místo, Maxmilián Svoboda, Anna Motlíková, Ondřej Lojín – 1. místa s postupem,
Dorotka Kaplanová – absolutní vítěz okresního kola soutěže), žáci Zuzany Kolářové
(Michal Stařík – absolutní vítěz okresního
kola soutěže, Emma Dandová – 1. místo
s postupem), žákyně G. Dundové (Anna
Břížďalová – 1. místo s postupem), žákyně
J. Dědkové (Berenika Adamcová – 1. místo s postupem). V březnu se také konalo
krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu, kde
si Lea Dandová – žákyně pěvecké třídy A.
Ptáčkové, vyzpívala v početné konkurenci
nádherné 2. místo. Poděkování patří všem
žákům a pedagogům za výbornou reprezentaci školy, také korepetitorkám E. Kaplanové a V. Moiseevě, která získala ocenění
za klavírní doprovody v ZUŠ Kynšperk od
odborné poroty.
Na konci února jsme se podíleli v rámci
třech večerů na slavnostním otevření loketské Dvorany. Vystoupili zde žáci ZUŠ,
nechyběla ani slavnostní fanfára „Loket“ autora Jindřicha Harapáta, jejíž úpravu jsme
pro tento večer vytvořili – originál této znělky najdete v historických kronikách města
Loket. Další součástí byla výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ nebo výtvarný
workshop. Na nedělním galakoncertu ZUŠ
mimo sólistů zahrál po covidové pauze
také orchestr ZUŠ band pod vedením M.
Rothbauera.

Žákyně tanečního oboru ZUŠ, pedagogové
ZUŠ a hosté uspořádali v divadelním sále
MKS „Komponovaný večer tance a hudby“,
kde jste mohli vidět 9 tanečních choreografií
za doprovodu klavíru, kontrabasu, klarinetu,
vrcholem večera byla choreografie „Rádio“,
kde jsme si společně připomněli slavné hity
známých zpěváků a zpěvaček. Poděkování
za celý večer patří kolegyni Markétě Kuttnerové. V závěru měsíce navštívili žáci výtvarného oboru ZUŠ výstavu „Salon“ v karlovarské Galerii umění, kde shlédli výstavu
regionálních umělců. Tajemstvím není, že
mezi nimi byla i díla naší výtvarnice – kolegyně Evy Domkové. Žáci zde absolvovali
Školství

i interaktivní program k výstavě.
V koncertním sále Pluhova domu proběhl
koncert „Kalandr a revival Marsyas band“,
který byl pro přítomné diváky velmi pohodovým příjemným večerem.
V březnu se Základní umělecká škola zapojuje do podpory Ukrajiny v rámci „Benefičního koncertu pro Ukrajinu“ v domě kultury
v Krásně a také v rámci tradičního koncertu
učitelů v koncertním sále Pluhova domu.
V dubnu se těšíme na Krajskou postupovou přehlídku dětských a středoškolských
pěveckých sborů v loketské Dvoraně.
Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZU
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ZŠ ŠKOLNÍ: ROZVÍJÍME TECHNICKÉ DOVEDNOSTI NAŠICH ŽÁKŮ
V novém pololetí začali žáci devátých tříd
používat v rámci vyučování počítačový software s názvem Cabri 3D.
Tento počítačový program, který škola získala z projektu Města „Infrastruktura pro rozvoj
vzdělávání v klíčových kompetencích na ZŠ
Školní Horní Slavkov - učebna IT“, umožňuje
propojit výuku prostorové geometrie, algebry a dalších vědních disciplín (fyzika, zeměpis, výtvarná výchova, pracovní činnosti aj.).
Jedná se o program na technické náčrty
a výkresy.
Žáci si zkouší sestrojovat trojrozměrné objekty, ať už je to koule, jehlan, válec, kvádr
atd., a zároveň měření délek, úhlů, ploch
a obsahů daného objektu. Mají možnost
pochopit matematické konstrukce, rozvíjet
matematickou kreativitu, svou schopnost
myslet trojrozměrně a seznámit se se složitými návrhy a modely v perspektivě. Nový
software tak přinesl do výuky nejen zajímavé
možnosti, ale i zpestření práce.
Ing. Lucie Novotná Ružová
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ZŠ NÁDRAŽNÍ
Dne 23. 2. 2022 jsme mohli na naší škole přivítat vzácnou návštěvu.
Přijel k nám přednášet PhDr. Jan Svoboda-kapacita na pedagogickou a školní psychologii. Dr. Jan Svoboda je přední český psycholog s bohatou zkušeností zejména s pedagogickou psychologií a už
dlouho působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Je zároveň akreditovaným lektorem pro ČR a SR (CC system Brno), supervizorem Satiterapie, supervizorem dobrovolnických programů Hestia
Praha a supervizorem poradenských pracovišť. U nás přednášel na
téma „Vztahy ve třídě“, „Vztahy na pracovišti“, „Škola a rodiče“, „Klima třídy“. Bylo to velmi přínosné a poučné, ale i zábavné. A určitě
bychom ho i v budoucnu
rádi znovuObecně
pozvali do naší školy.
Zastupitelstvo
města schválilo

Odpady - informace pro právnické
a podnikající fyzické osoby

závaznou vyhlášku města Horní Slavkov
Mgr.
Lenka Nováková,
č.
5/2021,
o stanovení obecního syszástupce
ředitele školy
tému
odpadového
hospodářství, která
umožňuje všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, aby se na
základě smlouvy
s městem zapojili
do právnické
Odpady
- informace
pro
obecního systému odpadového hosa
podnikající
fyzické osoby
podářství.
Jedná se o komunální
odpad vznikajícíměsta
na území
obce Obecně
Zastupitelstvo
schválilo
závaznou
vyhlášku
města
při činnosti
právnických
a Horní
pod- Slavkov
č. 5/2021, o stanovení obecního sysnikajících
fyzických
osob.
tému odpadového hospodářství, která
umožňuje
podni- do
Podnikatelé,všem
kteří právnickým
se smlouvoua zapojí
kajícím
fyzickým
osobám,
abyschválenou
se na
systému
zaplatí
ročně
částku
základě smlouvy s městem zapojili do
v Sazebníku
a vytříděné
odpadyhosodkládají
obecního
systému
odpadového
podářství.
Jedná se o komunální
do nádob rozmístěných
po městě.
odpad vznikající na území obce
Stávající
smlouvy
skončilya dne
při činnosti
právnických
pod-31. 12. 2021.
Nové smlouvy
je možné
uzavírat průběžně celý rok, nejlépe však
nikajících
fyzických
osob.
Podnikatelé,
kteří
smlouvou
zapojí
do
na počátku roku
nase
městském
úřadě,
II. patro,
kancelář č. 224.
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:

Věznice Horní Slavkov
Příslušník s maturitou

Služební působiště:
Pozice:

Věznice Horní Slavkov
Příslušník s maturitou

do
CO

.

.

ZÁPIS
ZÁPIS DO
DO 1.
1. TŘÍDY
TŘÍDY
ZÁPIS
DO
1.14,00
TŘÍDY
ZÁPIS
DO
TŘÍDY
20. - 21. 4. 2022
od1.
– 17,00
20. - 21. 4. 2022 od 14,00 – 17,00
20. - 21. 4. 2022 od 14,00 – 17,00

20. -škole,
21. Nádražní
4. 2022683,
odpříspěvková
14,00 – 17,00
v Základní
organizace,
v Základní škole, Nádražní 683, příspěvková organizace,
Horní Slavkov
Horní 683,
Slavkov
v Základní škole, Nádražní
příspěvková organizace,
v Základní škole, Nádražní 683, příspěvková organizace,
Horní Slavkov
Rodiče se dostaví s dítětem
a donesou
Horní
Slavkov s sebou jeho rodný list.
Rodiče se dostaví s dítětem a donesou s sebou jeho rodný list.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které měly odklad školní
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, které měly odklad školní
docházky
loňském
roce. a donesou s sebou jeho rodný list.
Rodiče se vdostaví
s dítětem
docházky
vdostaví
loňském
roce. a donesou s sebou jeho rodný list.
Rodiče
se
s
dítětem
Pokud
sese
nebudete
dostavit
v daném
termínu,
domluvte
K
zápisu
dostaví imoci
rodiče
s dětmi,
které měly
odklad
školní
Pokud
se
nebudete
moci
dostavit
v daném
termínu,
domluvte
K
sev dostaví
i rodiče
s dětmi,
které
měly
odklad
si zápisu
náhradní
termín na
telefonním
čísle
354229702
neboškolní
na
docházky
loňském
roce.
si náhradnív loňském
termín naroce.
telefonním čísle 354229702 nebo na
docházky
e-mailu
Pokud
sezastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz
nebudete moci
dostavit v daném termínu, domluvte
e-mailu
Pokud
sezastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz
nebudete
moci
dostavit čísle
v daném
termínu,nebo
domluvte
si náhradní
termín na
telefonním
354229702
na
sie-mailu
náhradní
termín
na
telefonním
čísle
354229702
nebo
na
zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
e-mailuse
zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz
Těšíme
na vaši návštěvu.
Mgr. Karel Bernard
Mgr. Karel Bernard
Těšíme se na vaši návštěvu.
ředitel školy
Těšíme se na vaši návštěvu.
ředitel školy
Mgr. Karel Bernard
Mgr.ředitel
Karel školy
Bernard
ředitel školy

POUZE VE VĚZNICI
HORNÍ SLAVKOV
POUZE VE VĚZNICI
STABILIZAČNÍ
HORNÍ
SLAVKOV
STABILIZAČNÍ
PŘÍPLATEK
2 500 KČ
PŘÍPLATEK 2 500 KČ

Nabízíme: •
Nabízíme: ••
•••
••
••

Nástupní plat 29. 950 - 32. 260,- Kč dle aktuálního zařazení*

Služba 37,5
hodiny
v týdnu
• 6 týdnů
Nástupní
plat
29. 950
- 32. 260,Kč dledovolené
aktuálního zařazení*
Možnost ubytování v ubytovně VS ČR v Horním Slavkově
Služba
37,5
hodiny
v
týdnu
•
6
týdnů
dovolené
Po absolvování základní odborné přípravy platový postup
Možnost
ubytovně
VS ČR kvalifi
v Horním
Možnost ubytování
karierního v
růstu
a zvyšování
kaceSlavkově
Příspěvky
na stravování,
vzdělávání,
Po
absolvování
základní rekreaci,
odborné kulturu,
přípravysport,
platový
postup
možnost bezúročné půjčky
•• Možnost
karierního
růstu
a
zvyšování
kvalifi
kace
Vlastní posilovna a sauna • Závodní stravování
•• Příspěvky
na stravování,
rekreaci,
kulturu, sport,
vzdělávání,
Po 15 - ti letech
služby nárok
na každoroční
čtrnáctidenní
ozdravný bezúročné
pobyt v rekreačních
možnost
půjčky zařízeních VS ČR
• V případě ukončení služebního poměru po 15 - ti a více le• Vlastní
posilovna
sauna
• Závodní
stravování
tech služby,
nárokana
výsluhový
příspěvek,
který je měsíčně
vyplácen
do doby
odchodu
• Po
15 - ti letech
služby
nárokdo
nastarobního
každoročnídůchodu
čtrnáctidenní
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
100
000
Kč
NÁBOROVÝ
000VS
KčČR
ozdravný pobytPŘÍSPĚVĚK
v rekreačních 100
zařízeních
NÁBOROVÝ
NÁBOROVÝ
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
PŘÍSPĚVĚK
PŘÍSPĚVĚK
100 000100
Kč 100
000 000
Kč Kč
• V případě ukončení
služebního
poměru
Životopis: Strukturovaný
životopis
zasílejte na
email:po 15 - ti a více leMKnafova@vez.hsl.justice.cz
tech služby, nárok na výsluhový příspěvek, který je měsíčně
Podmínky: • Občanství české republiky • Střední vzdělání s maturitou
vyplácen do doby odchodu do starobního důchodu
• Věk nad 18 let • Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
100100
000000
Kčstrany
• Bezúhonnost
• Nejste členem
politické
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
Kč
• Plná svéprávnost • Nejste členem politického hnutí
NÁBOROVÝ
NÁBOROVÝ
NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVĚK
PŘÍSPĚVĚK
PŘÍSPĚVĚK
100 000100
Kč 100
000 000
Kč Kč
• Nevykonáváte jinou výdělečnou činnost** a nejste členem

Životopis: Strukturovaný
zasílejte
na, email:
řídících neboživotopis
kontrolních
orgánů
právnických osob, které
vykonávají podnikatelskou činnost
MKnafova@vez.hsl.justice.cz
V případě dalších
dotazůčeské
se obraťte
přímo
na oddělení
personální.
Podmínky:
• Občanství
republiky
• Střední
vzdělání
s maturitou
Pevná linka:
352
660
204,
Mobil: osobnostní
602 555 793.
•
Věk
nad
18
let
•
Zdravotní,
a
fyzická
způsobilost
* uvedený plat je minimální garantovaný plat po absolvování odborného kurzu včetně zvláštního příplatku za
Bezúhonnost • Nejste členem politické strany
službu ve ztížených•podmínkách
** s výjimkou činnosti podle zákona 361/2003 Sb.
• Plná svéprávnost • Nejste členem politického hnutí
• Nevykonáváte jinou výdělečnou činnost** a nejste členem
řídících nebo kontrolních orgánů , právnických osob, které 5
vykonávají podnikatelskou činnost
Školství
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Městské kulturní středisko Horní Slavkov informuje
KAŽDÉ PONDĚLÍ
Jóga s Inkou
18:00 Taneční sál
Vstupné: 90,- Kč

potrvá do 24. 6. 2022.
Muzeum otevřeno od 15. 4. 2022 vždy ST –
NE 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00

7. 4. 2022

Diskotéka
DJ Jiří Němec
21:00 Taneční sál
Vstupné 100,- Kč

8. 4. 2022

Stínohra
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, thriller, drama, krimi, 103
min.
Vstupné: 130,- Kč

24. 4. 2022

Hellbogen I
18:00 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.

9. 4. 2022

Velikonoční trhy
14:00 – 18:00 náměstí
Zábavné odpoledne plné hudby, vystoupení,
dětských dílen a stánkového prodeje hand
made produktů a pochutin.
Podrobný program sledujte na
www.mkshs.cz

29. 4. 2022
15. 4. 2022

Ples sportovců
20:00 Taneční sál MKS
Vstupné 200,- Kč, předprodej v MKSHS

16. 4. 2022

Vyšehrad: Fylm
19:00 kinosál
Film Česko, komedie, sportovní, 2022, 105
min.
Vstupné: 140,- Kč

20. 4. 2022

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
16:00 kinosál
Film USA, 2022, dobrodružný, rodinný, fantasy, 143 min., cz. dab.
Vstupné: 130,- Kč

Po čem muži touží 2
19:00 kinosál
Film Česko, komedie, 95 min.
Vstupné 140,- Kč

23. 4. 2022

Bookstart
10:00 Knihovna

10. 4. 2022

22. 4. 2022

Mezinárodní den tance
15:00 MKS Horní Slavkov
Taneční odpoledne pro širokou veřejnost, ve
kterém proběhnou taneční vystoupení prostřídaná tanečními workshopy vedené profesionálními lektory. Zapojte se a zdarma si
vyzkoušejte různé druhy tanců.
Podrobný program bude zveřejněn na stránkách www.mkshs.cz

29. 4. 2022

Promlčeno
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, krimi, thriller, 95 min.
Vstupné: 120,- Kč

Královny
19:00 Divadelní sál
hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková
Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři
ženy, které se na něm sejdou, by se za normálních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt
havárie vodovodního potrubí, ke které dojde
v jednom z lázeňských křídel.
Královny jsou komedií plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
autor: Michaela Doleželová, Roman Vencl
režie: Petr Svojtka
scéna a kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak
Vstupné: 420,- Kč v předprodeji/ 480,- Kč na
místě

13. 4. 2022

Vernisáž výstavy:
Michaela Široká - Powertex
16:00 muzeum
Navazujeme na výstavu Slavkov Art a pokračujeme v představování dalších kreativců
žijících a tvořících v Horním Slavkově. Prostorovou malbu a sochy Michaely Široké doplní
její fotografie z Karlovarského kraje. Výstava
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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

Veselé
Velikonoce

www.hornislavkov.cz

