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Slovo starosty
Vítám vás u našeho dalšího vydání
zpravodaje. Když se řekne září, každému se asi vybaví něco jiného… Ale
jistě máme měsíc září všichni spojený
s koncem prázdnin, dovolených, léta. Ach
jo! Řekne si mnoho z nás. Je to totiž také měsíc, kdy zejména nám rodičům nastávají odložené povinnosti
coby rodičů dětí školou povinných. Je to také měsíc, kdy již
rána nejsou tak teplá, denní světlo se krátí a obecně všichni víme, že po teplém období přijde zase období chladnější.
Možná škoda, že naše republika není trochu jižněji, kde toho
tepla mají přeci jen trochu déle.
Měsíc září však není jen tím měsícem, kdy nám začíná škola,
podzim, ale v tomto roce je také měsícem volebním. Mnozí
z vás si řeknou „už zase?!“ Ano, už zase! Čtyři roky uplynuly
a vy můžete zhodnotit práci vykonanou zastupiteli v tomto
končícím volebním období. V historii města se jedná o velice krátký časový úsek, který přesto ovlivňuje náš současný život, zároveň však ovlivňuje významně i život budoucí.
Neměli bychom tedy promarnit příležitost na její ovlivnění a
to tím, že prostě půjdeme volit a vyjádříme názor/hodnocení
současného řízení města a realistických volebních programů. Tím, že půjdeme volit nevzdáváme/neztrácíme možnost
spolupodílet se na rozhodování o budoucí podobě našeho
města a jeho částí. Proto při vědomí určité spoluzodpovědnosti nás všech za budoucnost, dovolte mi, pozvat Vás ve
dnech 23. a 24. září k volbám do zastupitelstva našeho
města. O tom, kam, kde a jak se volí se dočtete na stránce
desáté tohoto vydání.
Uplynulé období bylo velmi složité pro nás všechny. Mohu
klidně také říci, že spolupráce se zastupiteli byla výborná,
konstruktivní a že vytyčené cíle se nám dařily plnit. To mi
dává velkou naději, že i v budoucnu dokážeme společně překonávat překážky a starosti, které nás určitě ještě potkají. Nikdy to není jednoduché, ale po posledních obtížných letech,
kdy jsme společně čelili pandemii a uprchlické krizi, mohu
klidně říci, že nás Hornoslavkováky hned tak něco určitě neporazí.
Vážení občané, podnikatelé, předsedové spolků a ředitelé
organizací města děkuji vám všem za iniciativu, podporu a
mecenášství, které jste ve prospěch města za uplynulé volební období vykonali. I vy se totiž podílíte na tom, jak se v
tom našem městě bude žít a za to vám ještě jednou, dík.
Přeji vám krásné dny.
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou
Den se starostou se koná 12. 9. 2022 od 16.00 hodin.

Rekonstrukce komunikace na Třídomí Z jednání rady města
Výběr nejzajímavějších či nejdůležitějších rozhodnutí. Zápisy z
jednání rady a zastupitelstva naleznete na www.hornislavkov.cz.
Rada města schválila:
■ uzavření smlouvy o dílo se spol. Lešení Trubač s.r.o., pro „Rekonstrukci střešní kratiny bytového domu č.p. 933 Nad Výtopnou“ za 576.401,76 Kč bez DPH, realizace je plánována do
října t.r.,
■ uzavření smlouvy o dílo se spol. YYYY, s.r.o., na zhotovení
urbanistické studie Revitalizace veřejných prostranství sídliště Horní Slavkov, 1. etapa (ulice Zahradní za MěÚ) za cenu
418.660,- Kč vč. DPH,
■ navýšení úplaty za stravné o 4,- Kč na 1 a navýšení úplaty za
školné o 50,- Kč na 1 měsíc (z 250,- Kč na 300,- Kč) oběma
mateřským školám v Horním Slavkově s platností od 01. 09.
2022.
Tajemník

Z Horního Slavkova do Plzně
zase autobusem
Byli jsme úspěšní v získání dotace na opravu místní komunikace na
Třídomí, zhotovitelem stavby je společnost HERKUL a.s., která zahájí práce na počátku září. Některé úkony si vyžádají úplnou uzavírku komunikace, zejména pokládka živičných povrchů zcela zamezí
veškeré dopravě.
Objízdná trasa pro rekreanty je navržena hlavní polní cestou z Nadlesí, kterou nyní vyspravujeme pro zlepšení její sjízdnosti. Uzavírky budou v co nejkratších lhůtách pravděpodobně od poloviny září. Celková realizace stavby by měla být ukončena na konci října tohoto roku.
OMI MěÚ

Gratulace
V měsíci červenci oslavila úžasné 93. narozeniny paní Libuše Homolková. Stálé zdraví a štěstí do dalších let popřál starosta města
a předsedkyně SPOZ.

V roce 2020 byla ukončena pravidelná přímá autobusová linka ze
Sokolova přes Horní Slavkov do Plzně. Důvodem byla její ekonomická ztrátovost. Slíbili jsme však, že se pokusíme najít způsob obnovy
tohoto oblíbeného autobusového spojení.
Přímé spojení žádný dopravce bez úhrady ztráty provozovat nechtěl
a přímá úhrada měst by byla příliš vysoká (set tisíc korun). Společně s městem Krásno a Karlovarským krajem jsme však našli řešení,
a to rozšíření spojení ze Sokolova přes Horní Slavkov do Bečova nad
Teplou (spoj č. 481 630), kde je možnost přestupu do/z Plzně. Dopravci (Autobusy Karlovy Vary, a.s.) každé z měst za toto rozšíření
hradí částku ve výši 23 tis. Kč, Karlovarský kraj pak částku 46 tis. Kč.
Jednotlivé spoje naleznete na www.idos.cz nebo si můžete jízdní
řád vyzvednout v přízemí MěÚ Horní Slavkov.
OKST MěÚ

Vzpomínka
Dne 23. 9. 2022 je to již 50 let co nás navždy opustil náš tatínek
Marcel Jelínek z Kounice. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
jménem rodiny Alena Rybářová

U nás ve městě
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Hrátky s LOGIKOU

SERIÁL: Umělci Horního Slavkova do roku 1945:
Josef Waldert

Mensa ČR si pro vás připravila celoroční
soutěž v logických hádankách.

Waldert se narodil 29.8.1848 v Horním Slavkově v domě čp. 120 v rodině dekoratéra
interiérů Josefa Walderta a jeho manželky
Anny (roz. Sebacherové), oba původem
Podmínky účasti:
z Horního Slavkova. Waldert, s jistou mí1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do
rou nadsázky, jako stavitel vybudoval v le20-tého dne v měsíci na e-mail: soutez.
tech 1870-1910 téměř celé Karlovy Vary.
slavkov@seznam.cz
Ve Waldertových stavbách jsou většinou
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho
využívány historizující slohy, preferovaná
e-mailu, aby bylo možno přiřadit body
byla zejména klasická italská novoreneke správným soutěžícím.
sance, ojediněle bylo uplatňováno novo2. Nemusíte odpovídat na všechny 3
Hrátky s LOGIKOU.
barokní tvarosloví. Přestože některé obotázky,
stačí
odeslat
jensoutěž
část.
Mínusové
Mensa
ČR si pro
vás připravila
celoroční
v logických
hádankách.
Podmínky
jekty jsou výsledkem stavitelovy vlastní
body účasti:
se nedávají.
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20 dne v měsíci na e-mail :
tvůrčí invence, Waldertova stavební firma
3. V prosinci
2022 budou vyhodnoceni
soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke
často realizovala projekty jiných, významtři nejlepší
soutěžící, pro které budou
správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat
3 otázky, stačí
body se
architektů. Ze sakrálních památek
připraveny
cenyna–všechny
deskové
hry.odeslat jen část. Mínusovénějších
nedávají.
jmenovat například novogotický kostel
3. V prosinci 2022 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budoulze
připraveny
ceny – deskové hry.
(avšak s románskými detaily) Panny Marie v Březové u Karlových Varů (1893, Walder(1 bod)
tův projekt), v letech 1880-1881 postavil dle plánů ateliéru Fellner & Helmer koncertní
1.1.úloha
úloha
(1 bod)
sál v Městských sadech v Karlových Varech (později zvaný Blanenský pavilón) a roku
Kolik
trojúhelníků
vidíte?
Kolik trojúhelníků
vidíte?
1884 navazující litinovou kolonádu. Z roku 1885 pochází nový židovský špitál (čp. 435)
v Libušině ulici (od roku 1905 bytový dům). Rovněž tento objekt je vlastním Waldertovým projektem, stejně jako tomu je v případě obytných domů čp. 1211 a 1217 na
nábřeží Jana Palacha (1911-1912). Řada staveb, většinou honosných vil, se nachází
v karlovarské čtvrti „Westend“. Jmenujme například honosný objekt lázeňského sanatoria Savoy (1897, spolu s A. Bayerem), vilu Carlton (1893, někde uváděno 1895),
vilu Waldert (1896, dnes Kleopatra, spolu s A. Bayerem) nebo dům čp. 1048, tzv. vilu
Marghareta (1895). Již zmiňovaný objekt Savoy, jenž je inspirován výrazem francouzských goticko-renesančních šlechtických sídel, vlastnil sám Waldert až do roku 1914,
již předtím ale zakoupil zámek Verušičky (1908), kde žil až do roku 1918. Z roku 1894
pochází lázeňský dům Petr Veliký (Červený orel, čp. 338), z let 1900-1901 potom vila
Hohenburg (dnes sanatorium Vyšehrad, spolu s R. Příhodou).
Ve stejných letech bylo postaveno rovněž sanatorium Richmond (čp. 567), a to dle
2.úloha
(3 body) (3 body)
Waldertova projektu (roku 1932 provedena nástavba jiným architektem). Waldert je
2. úloha
Poznejte
přísloví. přísloví.
rovněž spoluautorem studie původně léčebného domu Zlatý kříž (1908-1910, spolu
Poznejte
s otcem a synem Deiningerovými), který je architektonicky zajímavý propojením dvou
objektů chodbou (Svahová ulice čp. 1170, dnes úřad práce). Z celé řady dalších Waldertových objektů lze ještě zmínit dům Čtyři roční období (ěp. 698) v ulici Mariánskolázeňská (1894, nástavba 1910-1911), podílel se na stavbě rozhledny s restaurací na
vrcholu Doubské hory, tzv. Aberg (1905). V našem regionu zanechal Waldert stopu
v Lokti - je autorem projektu domu čp. 136 (1911) v ulici T. G. Masaryka, dnes hotel Ferdinand. Plány byly posléze ještě přepracovány místním stavitelem Friedrichem Dórflerem (realizace 1912). Dle stavitele byla pojmenovaná jedna z ulic v Karlových Varech
(Drahovice). Biografická poznámka - že je Waldert rodákem z Horního Slavkova, bylo
3.úloha (5 bodů)
zjištěno teprve roku 2009 a datum narození v té době vycházelo ze záznamu o úmrtí
Na stole leží tři krabice: žlutá, červená a zelená. V jedné z nich je čokoláda, ve druhé je
hruška,
třetí je prázdná.
3. úloha
(5 Čokoláda
bodů)je buď ve žluté, nebo je v červené krabici. Hruška není ani dne 18.9.1927 v Karlových Varech.
v zelené ani ve žluté krabici.
Vážení čtenáři, tímto umělcem náš seriál končí. Jsme překvapeni milou odezvou
Ve které krabici je čokoláda?
na články k historii našeho města a proto připravujeme další seriál, který nám zase
Na stole leží tři krabice: žlutá, červená
poodkryje něco z historie.
a zelená.
V jedné
z nich je čokoláda, ve
Soutěž
pro vás připravil
: Petr Čavojský
Starosta
druhé je hruška, třetí je prázdná. Čokoláda je buď ve žluté, nebo je v červené
krabici. Hruška není ani v zelené ani ve
žluté krabici.
Ve které krabici je čokoláda?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Zdroj: město Horní Slavkov; Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 - Vladimír Prokop, Lukáš Smola; https://commons.wikimedia.org
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Rozhovor
Jak dlouho jste hasičem?
Přímo hasičem jsem 25 let. Pokud bych připočítal i členství u SDH,
kde jsem začal v 5 letech jako mladý hasič, pak by to bylo 38 let.
Dokážete si vzpomenout, co vás k tomu přivedlo?
Určitě rodina. Vyrůstal jsem společně se svým hasičským vzorem
a s pocitem, že být členem hasičů je pocta. Pamatuji si, že v té době
být člen SDH v prvomájovém průvodu na střeše hasičského auta
bylo pro malého kluka nepředstavitelná událost.
Pamatujete si na svůj první zásah?
Tak to bude těžké, už jich několik bylo. Navíc jsem se k zásahu dostal už v 16 letech, což již dnes nejde. Určitě to nebude první zásah,
ale byl to jeden z větších požárů. Šlo o rodinný dům, kde začalo hořet od staré elektroinstalace. Při příjezdu k domu byl požár již hodně
rozšířen, poté byl už určen k demolici. Dnes na tom místě stojí nový
dům, který postavil stejný majitel a úsměvné na tom je, že jsem se
stal po několika letech jeho sousedem.
Jak se výkon hasiče u obce změnil za tu dobu, kdy jste začínal?
Změnilo se opravdu hodně. Celkově se změnila činnost hasičů, celá
požární ochrana. Například požáry, tedy to hlavní co by hasiči měli
dělat, tak nyní tvoří třetinu ze všech zásahů. Těch typů událostí,
u kterých hasiči zasahují, je strašně moc. Skoro lze říct, že hasiči
vyjíždějí ke všem, kde je potřeba někomu nebo něčemu pomoct.
Tím se velmi pozměnily i požadavky na znalosti a dovednosti, na
techniku, na vybavení. Vše je výrazně náročnější, na druhou stranu právě technika, vybavení či ochranné pomůcky jsou na mnohem
vyšší úrovni, tedy lépe chrání a lépe se s nimi pracuje. Co je, ale asi
největší změna, tak je ten samotný výkon, kdy musíme pracovat 24
hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. To si myslím, že je momentálně
nejtěžší.
Můžete čtenářům nastínit, co vše práce hasiče obnáší?
Když začnu úplně tou poslední věcí, kterou si většina lidí dokáže
představit a tou jsou zásahy. Zasahujeme u požárů, u dopravních
nehod, pomoc ZZS, technické zásahy, vosy, povodně, popadané
stromy, AED, poslední roky i dezinfikování veřejných prostorů apod..
Veškerému fungování u výjezdů předchází hodně činností. Aby vůbec jednotka Horní Slavkov byla výjezdu schopná a vše probíhalo
jak má. Jedná se o revize na veškeré vybavení, kontroly, opravy.
Školení členů, praktické i teoretické. Příprava aut a jejich vybavení.
Nesmí se stát, že třeba nebude v autě motorová pila, musí tam být.
A od této připravenosti se odvíjejí právě i průběh a kvalita zásahu.

LUDVÍK HALAŠI
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Horní Slavkov od 1. 10. 2013. Narozen v červnu 1979.
Bydlí v Hájích.

stva, strojník, hasič. A platí, jak se říká, že hasiči jsou rodina, z ní to
jako klišé, ale opravdu se všichni dobře známe a i naše rodiny spolu
dobře vycházejí.
JSDH Horní Slavkov má 13 zasahujících členů a určitě bychom rádi
uvítali další členy, kteří budou brát práci u jednotky zodpovědně. Bez
dobře fungujícího týmu tahle činnost nelze dělat, avšak já mám tu
čest, že mám tak dobře fungující členy v jednotce, na které se mohu
Jste nejen hasič, ale také jejich velitel. Jaké starosti má velitel kdykoliv spolehnout.
jednotky?
Odpovědnost za bezpečnost kluků. Rozhodnout se v danou chvíli, Je něco co byste chtěl vzkázat členům jednotky?
jak se bude postupovat, nemůžete si dovolit udělat chybu. Každá Touto cestou bych rád poděkoval všem členům jednotky za jejich
chyba může, ať je sebemenší, ohrozit ostatní. A pak jsou to běžné nasazení a obětavost při tak náročné práci, kterou vykonávají ve
starosti s vybavením stanice, kdo bude sloužit, když jiný nemůže, fi- svém volném čase a dbají na ochranu obyvatelstva.
nance. Vymyslet školení, kde si trénujeme odbornost a připravenost
Co byste vzkázal našim občanům?
k zásahu.
Vždy jsme stále připraveni komukoliv pomoc, ale zároveň i to, aby
Jednotka však není jen o veliteli. Řekněte nám něco více o jed- nás potřebovali co nejméně.
notce?
To máte určitě pravdu. Je to celek, který funguje v určitých návaz- rozhovor vedl: tajemník MěÚ
nostech. Každý člen má svou pozici dle odbornosti. Velitelé družCo považujete na práci hasiče za nejtěžší?
Samozřejmě je to fyzická námaha, vyčerpání z nevyspání, z vysokých teplot při zásahu, náročnost terénu atd.…. Myslím si ale, že
mnohdy je těžší se vyrovnat s psychikou. Zejména pokud se jedná
o zásah týkající se dětí a nebo vlastní rodiny.

Rozhovor
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TOTO VŠE SE BĚHEM TOHOTO KONČÍCÍHO

Kostel sv. Jiří – restaurování vitráží
Celková částka za restaurování dosahovala ke 4 mil. Kč.

Děkanství č.p. 178
– statické zajištění krovu
Výše nákladů byla 4 mil. Kč.

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří – dopravní stavby
Náklady stavby byly ve výši 4,5 mil. Kč.

Stav před restaurováním.
Stav před revitalizací.

Kostel sv. Jiří
– restaurování dřevěné menzy
Celková obnova menzy byla za 456 tis. Kč.

6

Revitalizace areálu kostela sv. Jiří – objekt
Hlavní část rekonstrukce probíhala v lodi
kostela. Jsou opraveny kompletní podlahové konstrukce. Je provedena stavební příprava pro zrestaurování historických omítek
a stropů. Provedeno je nové hygienické zázemí vedle západní věže kostela. Zpřístupněno bude celé 1.NP. V areálu je vybudováno nové osvětlení. Výše nákladů na stavbu
je 17,5mil.

VOLEBNÍHO OBDOBÍ VE MĚSTĚ ZMĚNILO

Úprava veřejných prostor a vstupu do ZŠ Školní
Náklady stavby byly 12,5 mil. Kč.

Stavební úpravy WC- 2. stupeň
- ZŠ Horní Slavkov, Školní 786
Náklady stavby byly ve výši 2,6 mil Kč.

Revitalizace domu služeb a parku s fontánou
Pod taktovkou socialistického realismu byly do fasády včleněny netradiční pravidelné vtlačované rýhy v typické sytě pískové omítkovině, přízemí objektu imitací pohledového betonu volně přechází přes velkorysou přístavbu vstupní bezbariérové terasy do revitalizovaného parku
s fontánou. Zpevněné povrchy parku v pískových odstínech dlažeb různých formátů doplňuje litá betonová konstrukce obloukové pergoly
s dřevěnými prvky a ostře červenou ocelovou nosnou konstrukcí zastínění. Modernizující vliv je podtržen antracitově černými výplněmi se
skleněnými zábradlími u prodloužených formátů oken ve vyšším podlaží. Budova je navržena jako multifunkční centrum lokálních obchodů
a služeb s coworkingovým centrem a školícím střediskem v nejvyšším podlaží. Dlážděná centrální část parku v letních měsících odhalí
důmyslně skrytou fontánu tvořenou osvětlenými výtrysky integrovanými do plochy dlažeb.
Celá koncepce budovy a parku ukazuje, že je možné respektovat naše architektonické dědictví, kterým SORELA (Socialistický realismus)
bezesporu je i při realizaci záměru moderní revitalizace prostoru.
Celková hodnota stavby byla 41,2 mil Kč a parkových úprav 6,2 mil Kč.

U nás ve městě
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TOTO VŠE SE BĚHEM TOHOTO KONČÍCÍHO
Kostel sv. Jiří – restaurování stropních maleb lodi kostela
Celková částka restaurování je 413 tis. Kč.
Rekonstrukce opěrné zdi a zajištění svahu mezi ulicemi Přilehlá a Kostelní
Kamenná opěrná stěna v úseku, který byl v havarijním stavu, byla rozebrána, materiál byl roztříděn a očištěn k opětovnému využití. Je vybudována nová základová konstrukce, na které je
vystavěna nová opěrná zeď. Rub stěny je odvodněn pomocí odvodňovacích otvorů. Zajištění
svahu je zajištěno pomocí kotvené ocelové dvouzákrutové sítě, která zamezuje spadávání
uvolněných kamenů a zeminy. Na hraně svahu je vybudován lehký záchytný plot. Cena rekonstrukce opěrné stěny byla 2,6 mil Kč.

Demolice bytového domu č.p. 247, 249
v ulici Dolní Příkopy
Celková cena demolice byla 2,4 mil. Kč.

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - bezbariérové úpravy
Ve dvou po sobě následujících etapách byly v roce 2020 a 2021 realizovány dvě etapy bezbariérových úprav. Jejich předmětem bylo vybudování výtahu a bezbariérových hygienických
kabin v obou pavilonech školy, úprava prostor šaten na I. stupni, včetně manipulačních ramp
z šaten I. stupně do prostoru školního atria a na hřiště z pavilonu tělocvičen. Tato veřejná
zakázka byla spolufinancována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
1. etapa byla s nákladem 5,6 mil Kč , ve 2.etapě pak za cenu 4,7 mil Kč.
Ordinace dětského lékaře, odstranění bariér
Celkové náklady na realizaci akce - Odstranění bariér v objektu MŠ Sportovní byly 2,2 mil. Kč
bez DPH, dotace z programu Ministerstva zdravotnictví ČR činila 80 %.
Zubní ordinace v budově mateřské školy č.p.713, pavilon na st.p.č.1038, Horní Slavkov
Jedna z ordinací uvolněná po dětské lékařce v objektu MŠ Sportovní byla rekonstruována
za účelem umístění ordinace zubařky. Vzhledem ke koordinaci s prováděním bezbariérové
úpravy budovy byl zajištěn dobrý přístup do ordinace nejen pro imobilní nebo jinak hendikepované občany, ale také pro maminky s kočárkem. Výše nákladů byla 0,7 mil. Kč.

Oprava hráze VN Kfely p.č.3
Hlavní účel byl stavební úprava a stabilizace
hráze a břehů rybníčku. Původní na scuho
skládaná kamenná hráz byla nově provedena jako železobetonová zeď s kamenným
obkladem. Cena stavby byla 1,7 mil Kč.

Stavební úpravy a HW a SW vybavení IT učebny 2. Základní školy
Celkové náklady projektu byly 2,4 mil. Kč.
Souvislá oprava komunikace Hasičská
V roce 2020 byla za přispění dotačních prostředků provedena souvislá oprava obrusné vrstvy komunikace v ul. Hasičská. Náklady na realizaci prací provedených společností STRABAG
a.s. byly ve výši 3,5 mil. Kč.
Ordinace praktických lékařů v prostoru bývalé Komerční banky
V letošním roce byla provedena kompletní rekonstrukce prostoru po bývalé komerční bance
na náměstí. Nákladem 2,5 mil. Kč bez DPH hrazeným z rozpočtu města byly vybudovány dvě
ordinace pro praktické lékaře.

Oprava sociálních zařízení Základní škola
Nádražní, Horní Slavkov – 2.etapa
V roce 2019 byla provedena 2.etapa rekonstrukce sociálních zařízení. Jednalo se o rekonstrukci chlapeckých wc ve všech třech
patrech základní školy.
Cena stavby byla 1.8 mil. Kč.
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Horní Slavkov, chodník Větrná
Záměr je tvořen dvěma samostatnými stavbami. Horní Slavkov, pěší komunikace, propojení
Větrná ulice, která byla v roce 2012 naprojektována jako propojení bezbariérových tras navazujících na chodník v ul. Nová, Školní, Větrná, který byl realizován v rámci dotačního projektu
„Zatraktivnění volnočasového vyžití“ a stavbou Horní Slavkov, Větrná ulice, Inženýrské sítě
pro RD, chodník a sjezdy. V roce 2020 byla stavba realizována z dotačních prostředků SFDI
s celkovým nákladem 3,3 mil Kč.
Bezbariérové úpravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov – 1.etapa
V 1.etapě byly provedeny stavební úpravy přízemí (recepce, sociální zařízení, schodiště,
vstup do objektu). Úpravy byly provedeny bezbariérové. Cena stavby byla 3,4 mil Kč.

VOLEBNÍHO OBDOBÍ VE MĚSTĚ ZMĚNILO
Oprava střešní krytiny BD č.p. 932
Vzhledem k zatékání do objektu č.p. 932 byla provedena rekonstrukce střešního pláště. Cena
stavby byla 500 tis Kč.
Hospodaření s dešťovou vodou – 1.etapa, Horní Slavkov
V rámci první etapy byly vybudovány nádrže na dešťovou vodu včetně elektro přípojek u objektů č.p. 658 KODUS, č.p. 786 ZŠ Školní, č.p. 714 Hasičská zbrojnice, č.p. 1010 Dům s pečovatelskou službou. Cena stavby byla 2,7 mil. Kč.
Horní Slavkov, ul. Nad Výtopnou, inženýrské sítě pro rodinné domy
Za částku 2,1 mil Kč bez DPH bylo zasíťováno 7 nových pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě nad výtopnou.
Parkovací plochy Poštovní č.p. 664-669
Ve třetí etapě realizované z programu regenerace sídliště jsme revitalizovali horní polovinu
ulice Poštovní s výstavbou podélných parkovacích stání v celkové hodnotě 6,1 mil Kč.
Stavební úprava kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1
Při rekonstrukci kuchyně bylo provedeno kompletně nové připojení elektřiny, vytápění, vzduchotechnická zařízení a zdravotně technické instalace. S tímto byly provedeny stavební úpravy pro tyto instalace a následné izolace s nátěry, malby a obklady. Gastro zařízení nebylo
součástí této zakázky. Vysoutěžená cena stavby je 3,4 mil Kč.

A CO SE
JEŠTĚ
PODAŘILO?
■ získat další zubní lékařku do
města MUDr. Sochůrkovou,
■ získat nového praktického
lékaře za ukončenou praxi
MUDr. Švejdy,
■ stále snižovat dluh z bytového hospodářství - z částky 5,3 mil. Kč (stav k 1. 1.
2012) na 1,2 mil. Kč
(stav k 18. 8. 2022).

Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
Na rekonstrukce a výstavbu nového veřejného osvětlení s úspornými LED svítidly byly vynaloženy náklady přes 10 mil. Kč. Rekonstrukce a výstavba se týká celého Horního Slavkova, tedy katastrálního území Horní Slavkov a přilehlých obcí se samostatným katastrálním
územím. Část výměny svítidel byla financována z dotačního titulu Státního fondu životního
prostředí. Led svítidla jsou úspornější o více než 75% oproti původním výbojkovým.
Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 714 Horní Slavkov
Provedeno bylo zateplení objektu, přístavba garáže pro další hasičský automobil a úpravy
uvnitř hasičské zbrojnice, včetně nových podlah a stěn. Cena stavby byla 7,2mil. Kč.
Parkovací plochy – Kounice u č.p.607, 608, 614, 615
Provedeny byly parkovací plochy u objektů č.p. 607, 608, 614,615. Včetně odvodu dešťové
vody z těchto ploch. Cena stavby byla 3, 9mil. Kč.

Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice
Cena byla vysoutěžená za 5,8 mil Kč.
U nás ve městě

Stav před rekonstrukcí.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ VE DNECH 23. A 24. ZÁŘÍ 2022
Termín voleb:
Volby do zastupitelstva obce se konají ve
dvou dnech, v pátek 23.9.2022 od 14:00
do 22:00 hod. a v sobotu 24.9.2022 od
8:00 do 14:00 hod.
Kdo může volit?
■ státní občan ČR, který nejpozději
24.9.2022 dovrší 18 let a má v obci
Horní Slavkov trvalý pobyt,
■ občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24.9.2022 dovrší 18 let,
má v obci Horní Slavkov trvalý nebo
registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Voličské průkazy:
Hlasování na voličský průkaz ve volbách
do zastupitelstev obcí není možné.
Kde volit?
■ Základní škola, Nádražní 683:
Volební okrsek č. 1 je určený pro voliče s místem trvalého pobytu na adrese v ul.: Kounice, Horní Příkopy, Dolní
Příkopy, Hořejší, Smetanova, Nové
Město, Na Dole, Tovární, Ležnická,
Kostelní, Pivovarská, Školní náměstí,
nám. Republiky, tř. Osvoboditelů, Luční, Nádražní, Pluhova, U Kovárny, Přilehlá, Hluboká, Lánský Dvůr a v osadách Bošířany, Ležnice, Ležnička,
Kfely.
■ Městské kulturní středisko, Dlouhá
717:
Volební okrsky č. 2, 3 a 4 jsou určené
pro voliče s místem trvalého pobytu
v ul.: Zahradní, Sportovní, Samota,
Dlouhá, Poštovní, Školní, Nová, Ke
koupališti, Větrná, U Lesoparku, Hornova, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce,
Spojovací, Krátká a v osadě Třídomí.
Prokázání totožnosti:
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České
republiky:
platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2.8.2021 osvědčením o registraci).
Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není možné.
Průběh hlasování:
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, opatřenou
úředním razítkem, na požádání obdrží
hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
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Hlasovací lístek je nutné upravit jedním
z uvedených způsobů, tuto úpravu může
volič provést již v pohodlí domova:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu, volič
již neoznačuje v této volební straně
konkrétní kandidáty. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu,
kolik členů zastupitelstva obce má
být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého volič hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše lze označit
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tzn. max.
15 kandidátů.
3. Kombinovat oba způsoby a označit
křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva.
Poté volič vloží tento hlasovací lístek do
úřední obálky a následně před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Hlas voliče je neplatný, pokud volič:
■ neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
■ označil více jak jednu volební stranu,
■ označil více kandidátů, než kolik má
být voleno členů zastupitelstva, tzn.
více jak 15,
■ nevložil hlasovací lístek do úřední
obálky,

■ vložil do úřední obálky hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise,
■ vložil do úřední obálky přetržený nebo
nečitelný nebo jinak poškozený hlasovací lístek,
■ vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
obce.
Volební lístky:
Voličům budou dodány hlasovací lístky
do poštovních schránek (nejpozději 3
dny přede dnem konání voleb). Pokud
nebude mít volič v poštovní schránce
hlasovací lístky, může si je vyzvednout
na recepci nebo v jakékoliv kanceláři
Městského úřadu Horní Slavkov. V den
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů předem požádat
městský úřad (tel. 354 229 661) nebo
ve dnech voleb svoji okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební
schránky.
Hlasování pro voliče v karanténě z důvodu nemoci covid-19:
Vláda České republiky zatím nerozhodla,
zda bude voličům, kteří budou v karanténě (izolaci) z důvodu nemoci covid-19
umožněno hlasování u volebního stanoviště (tzv. drive-in) ze silničního motorového vozidla jako tomu bylo v loňském
roce. V případě zavedení zvláštního hlasování bude o tomto vyvěšena informace na webových stránkách města Horní
Slavkov.

DDM a ŠD
Vážení rodiče a milí obyvatelé,
MŠMT v tichosti změnilo vyhlášku 74 z roku 2005, podle které se řídil
provoz středisek volného času a DDM a nahradili ji vyhláškou 111.
To znamená velkou změnu k horšímu, a kdybych byl pesimista, řekl
bych, že mnohým domům dětí hrozí kvůli tomu zánik. Hlavní změnou
je způsob financování, kdy dříve stát financoval provoz podle počtu
kroužků, na které se dítě přihlásilo. V současné době je to vázáno na
rodné číslo dítěte a znamená to tedy, že když se dítě přihlásí na více
kroužků, DDM dostane stejný objem financí, jako kdyby dítě chodilo
na pouze jeden kroužek. Ve skutečnosti však chodí často na 3 kroužky a DDM musí zajistit vedoucího, materiál, program i energie v trojnásobném objemu. Stát to však již nechce platit. Pro nás to znamená
několik změn, pokud chceme naše služby udržet ve stejném rozsahu
a kvalitě. (Ve skutečnosti rozsah i kvalitu ještě zvyšujeme, neboť otvíráme nové kroužky a zařizujeme nové prostory pro chovatelství atd.)
Ve spojení s inflací, růstem cen energií a v podstatě všeho, to znamená především nutnost zdražení zájmových kroužků. Budeme se
snažit nadále udržet ceny co nejnižší, ve srovnání s jinými domy dětí
máme však ceny extrémně nízké. Dále to znamená zrušení slev za
druhý, třetí a další kroužky, na které se přihlásí stejné dítě, pochopitelně proto, že pro nás to je velmi nevýhodné, jelikož dostaneme finance
pouze na jeho rodné číslo. Samozřejmě budeme rádi, když se děti přihlásí na více kroužků, ale nemůžeme je k tomu již motivovat slevou.
Hlavním úkolem je tak pro nás získat co nejvíce dětí do zájmových
kroužků a to hlavně takových dětí, které chodí pouze na jeden kroužek.
Milí spoluobčané a hlavně rodiče: pokud nám fandíte a chcete nám
pomoct zachovat provoz DDM, přihlaste prosím své děti do nějakého
z našich kroužků. Nechť Vaše dítě přivede kamaráda, to nám pomůže
nejvíc. Podpořte nás, abychom mohli dále nabízet své služby Vám a
Vašim dětem. Nabídka je opravdu pestrá. Udělali jsme mnoho práce
a vytvořili krásné prostředí, oázu, kde děti mohou žít ve světě své fantazie, individuálních zálib a koníčků. Nyní však potřebujeme Vaši podporu. Pomozte nám, abychom mohli pomáhat, vzdělávat, vést děti a
vytvořit tak lepší svět. Svět postavený na hodnotách jako je: přátelství,
moudrost, zručnost, samostatnost, řemeslo, kultura, umění, krása, život a vzájemná pomoc.
Děkujeme
Bc. Pavel Krüger a kolektiv DDM a ŠD Horní Slavkov, p.o.

Volná místa u ZUŠ
Do 15. září můžete přihlašovat své děti do uměleckých oborů ZUŠ,
v případě zájmu vyplňte svoji přihlášku na www.izus.cz. Opět otevíráme také hudebně-pohybový kurz „Hudebníček“ pro děti ve věku 1,5 –
4 roky – informace najdete na internetových stránkách školy. Chybět
nebude ani „Akademie umění a kultury“ pro seniory - noví zájemci se
mohou hlásit v kanceláři ZUŠ do 9. 9. 2022 (tel. 607 691 405).

Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

BAVÍ TĚ HUDBA NEBO TANEC? CHCEŠ BÝT UMĚLEC A TVOŘIT?
Právě teď nabízíme studijní místa v:
ZUŠ HORNÍ SLAVKOV
Literárně dramatický obor, Výtvarný obor, Pěvecký sbor
ZUŠ LOKET
Literárně dramatický obor, Pěvecký sbor
ZUŠ KRÁSNO
Hra na violoncello, Výtvarný obor, Pěvecký sbor
V případě zájmu kontaktujte ředitele školy p. Jana Zapfa
(tel. 725 958 888, email: jzapf@zushslavkov.cz)
O dalších volných studijních místech budete průběžně informováni
na webu školy www.zushslavkov.cz

Volby, Školství

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/23
p.č. název ZK

vedoucí ZK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Víťa Čtvrtečka
Víťa Čtvrtečka
Petra Michalcová
Petr Götzl/Vlasta Dědek
Petr Götzl/Vlasta Dědek
Petr Götzl/Tomáš Borovička
Petr Götzl/Tomáš Borovička
Petr Götzl
Petr Götzl
Petr Götzl
Petr Götzl
Břetislav Jarmar
Břetislav Jarmar
Břetislav Jarmar
Rudolf Heger
Rudolf Heger
Rudolf Heger
Jindřich Votrubec
Jindřich Votrubec
Martina Dandová
Martina Dandová
Martina Dandová
vedoucí ZK v řešení
Martina Dandová
J. Pagačová/J. Frouzová
J. Pagačová/J. Frouzová
vedoucí ZK v řešení
Michaela Krügerová
Martina Dandová
Pavel Krüger
Michaela Krügerová
Jaromír Kuttner
vedoucí ZK v řešení
Jiří Kosmák
Pavel Krüger
M. Krügerová/M. Dandová
Martina Dandová
Pavel Krüger
Zuzka Kuncová
Anna Brožová
Zuzka Kuncová
Micheala Krügerová

Florbal
Basketbal
Míčové hry
Kopaná ml.př.I. + elevové
Kopaná ml.př.II. + elevové
Kopaná st.přípravka I.
Kopaná st.přípravka II.
Kopaná ml.žáci I.
Kopaná ml.žáci II.
Kopaná st.žáci I.
Kopaná st.žáci II.
Kopaná dorost I.
Kopaná dorost II.
Kopaná dorost III.
Kick box I.
Kick box II.
Kick box III.
Karate I.
Karate II.
Shuffle začátečníci
Shuffle pokročilí
Cvič a protáhni se
Pohybové hrátky (4-6let)
Vaření
Keramika I.
Keramika II.
Šikovné ruce (4-6let)
Výtvarný ateliér
Rukodělky
Základy hry na kytaru
Dramatikon
Šachy
ICT a práce s počítačem
Hra na rytmické nástroje
Hudební produkce
Klubko - všehochuť :-)
Baby klub - batolátka
Příprava na maturitní zk. z AJ
Myslivecký
Rybářský
Chov drobných zvířat
„Akva a tera“

Sportovní ZK
Taneční a pohybové ZK
Estetické a tvořivé ZK
místo konání:

Tělocvična II.Zš

TJ Spartak+tělocvična II.ZŠ

prostory DDM a ŠD

místo












































Společenské ZK
Jazykové ZK
Přírodovědné ZK

Detailní informace ke kroužkům (den, čas, cena)
budou zveřejněny v příštím zpravodaji.
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Skupina Rauschert je středně velká nezávislá rodinná firma s
1200 zaměstnanci po celém světě, působící v oblasti technické keramiky, plastových výlisků, funkčních prvků a sestav.

Pro posílení našeho týmu v Horním Slavkově

hledáme

Údržbář (elektrikář/mechatronik)

Údržbář (mechanik)

Pracovní náplň
• Odstraňovat revizní závady
• Preventivní kontroly technologických zařízení, budov,
strojů a jejich částí
• Odstraňovat poruchy na elektrické části elektronických
zařízení
• Opravovat/seřizovat technologická zařízení za oblast
elektro
• Navrhovat postupy při seřizování elektronických částí
technologických zařízení
• Zapojovat elektronická kontrolní zařízení dle schémat
• Opravy a rozvod elektroinstalace

Pracovní náplň
• Diagnostika a opravy technologických zařízení, strojů a
jejich částí
• Provádění preventivní a proaktivní údržby
• Navrhovat postupy a možná řešení při seřizování technologických zařízení
• Instalace, transport a ustavování strojů, zařízení a jejich
částí
• Správa a údržba areálu, budov a vozového parku
• Úprava a opravy dílů
• Typizace náhradních dílů, jejich alternativ
• Práce s konvenčními obráběcími stroji

Nároky na pozici
• Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru automatizace,
elektrotechnika, mechatronika
• Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
• Praxe v oboru (výhodou)
• Samostatnost, zodpovědnost a asertivní přístup k věci
• Schopnost týmové spolupráce
• Ochota se učit nový věcem a vzdělávat se
• Dodržovat bezpečnostní a interní předpisy a zásady
• Pracovní nasazení a morálka
• Řidičské oprávnění skupiny „B“ (výhodou)
• Znalost NJ či AJ (výhodou)

Nároky na pozici
• Ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru strojírenství,
strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik opravář,
elektromechanik či mechanik elektronik
• Praxe v oboru (výhodou)
• Samostatnost, zodpovědnost a asertivní přístup k věci
• Schopnost týmové spolupráce
• Ochota se učit nový věcem a vzdělávat se
• Dodržovat bezpečnostní a interní předpisy a zásady
• Pracovní nasazení a morálka
• Řidičské oprávnění skupiny „B“ (výhodou)
• Znalost NJ či AJ (výhodou)

Co nabízíme
• Zaměstnání ve společnosti, jež je stálicí i na zahraničních trzích
• Příspěvek na stravování
• 25 dní řádné dovolené jako standard
• Stabilní a dlouhodobou práci v našem rodinném kolektivu
• Rozšíření pověření vzdělání v oboru, popřípadě další vzdělání a různá školení
• Nadnárodní spolupráce a osobnostní rozvoj v rámci holdingu
• Velký prostor pro fantazii a kreativní řešení
Dokumenty k přihlášce zašlete
e-mailem na l.vnucko@rauschert.cz
Rauschert, k.s., Kounice 603, 357 31 Horní Slavkov

PŘIJĎTE
PŘIJĎTE K
K VOLBÁM
VOLBÁM 23.
23. -- 24.
24. ZÁŘÍ
ZÁŘÍ 2022
2022
PŘIJĎTE K VOLBÁM 23. - 24. ZÁŘÍ 2022

Váš
Váš hlas
hlas může
může rozhodnout!
rozhodnout!
Váš hlas může rozhodnout!

VOLTE ČÍSLO
VOLTE ČÍSLO
VOLTE ČÍSLO
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HORNÍ
HORNÍ SLAVKOV
SLAVKOV
HORNÍ SLAVKOV
www.nezavislihornislavkov.webnode.cz
www.nezavislihornislavkov.webnode.cz
www.nezavislihornislavkov.webnode.cz

Kulturní kalendář
7. 9. 2022

Nikolaj Kozlov: Odnože mortartu 2
16:00 Muzeum
Vernisáž výstavy loketského malíře
Úvodní slovo: Vladimír Kalný, hudební doprovod: Psohlavec, Víťa Adamec, Jiří Konečný,
Didjheat, Babů
Výstava potrvá do 30. 10. 2022. Otevírací
doba muzea: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Vstupné na výstavu je zahrnuto v ceně
vstupného.

13. 9. 2022

Kouk Sundo
17:00 Taneční sál
Korejská praxe povzbudí životní energii, vede
ke správnému dýchání, meditace, cvičení
karimatky s sebou
Vstupné dobrovolné

23. 9. 2022

17. 9. 2022

Princezna Rebelka
16:00 kinosál
Film Francie, animovaný, 2022, 89 min., čd.
Vstupné: 120,- Kč

Slavkovské slavnosti
14:00 náměstí
Tradiční kulturně společenská akce s hudebním programem, stánkovým prodejem,
pouťovými atrakcemi a doplňkovým programem.

17. 9. 2022

Afterparty po Slavkovských slavnostech
21:00 Taneční sál
PRAGO UNION, Filip Konvalina a DJ Friky
Vstupné v předprodeji: 250,- Kč/ na místě:
350,- Kč
Vstupenky zakupujte online na www.mkshs.
cz nebo v knihovně MKS Horní Slavkov.

Banger
19:00 Kinosál
Film Česko, drama, 2022, 105 min.
Vstupné: 120,-

24. 9. 2022

30. 9. 2022

Indián
19:00 kinosál
Film Česko, Slovensko Polsko, komedie,
94 min.
Vstupné: 140,- Kč

8. 9. 2022

Klub maminek s dětmi do 3 let
10:00 knihovna

3. 10. 2022

Mezinárodní den seniorů
14:00 taneční sál
Oslavte s námi den seniorů jako vždy taneční zábavou. Vstup zdarma.

9. 9. 2022

Jan Žižka
19:00 kinosál
Film Česko, životopisný, historický, drama,
akční, 2022, 125 min.
Vstupné: 140,- Kč

3. 10. 2022
21. 9. 2022

Noc literatury
18:00 Obřadní síň MKS Horní Slavkov
Současná literatura, netradiční místa, zajímavé tváře: taková je NOC LITERATURY.
Ta na atraktivních či běžně nedostupných
místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z
nové tvorby evropských spisovatelů v podání umělců. Vstup zdarma

10. 9. 2022

Cesta do Tvojzemí
16:00 kinosál
Film Slovensko, Česko, Belgie, animovaný,
rodinný, 2022, 86 min., čd.
Vstupné: 130,- Kč
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Čtěňata
16:00 knihovna
Nejen čtenářský klub pro děti předškolního a
školního věku.

5. 10. 2022

Čtenářský klub pro dospělé
16:30 knihovna

6. 10. 2022

Bookstart
10:00 knihovna
Klub pro maminky s dětmi do věku 3 let.

8. 10. 2022

Slovo
19:00 kinosál
Film Česko, 2022, drama, 104min.
Vstupné: 120,- Kč

MKS

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI

NONSTOP informace o místě a provozní
době poskytování lékařské služby první
pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu: 353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro dospělé
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 347
všední den: 16:00–21:00
sobota, neděle, svátky: 9:00–19:00
Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon E, 3. patro): 352 520 430
všední den: 16:00–21:00
sobota, neděle, svátky: 9:00–21:00
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9:00–14:00

PORUCHOVÉ LINKY
A ODSTÁVKY

Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství: 724 606 870
Poruchová služba kabelové
televize a internetu ve městě:
774 218 518
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 800 850 860
Odstávky ČEZ: www.cezdistribuce.cz/cs/
pro-zakazniky/odstavky

TECHNICKÉ SLUŽBY

Tel.: 352 688 046, e-mail: info@tshs.cz
ředitel: 602 110 503
stavebniny: 607 050 803, 601 691 557
odpadové hospodářství: 724 113 584

SBĚRNÝ DVŮR

Provozní doba:
letní období – od 1. 4. do 31. 10.
PO - ČT: 7:00–10:45, 11:30–17:00
PÁ:
7:00–10.45, 11:30–15:00
SO:
8:00–12:00
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00
kontakt: 724 113 584

MĚSTSKÝ INTERNET

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

Důležité kontakty

POLICIE ČR HORNÍ SLAVKOV

Tel.: 352 688 334, Mobilní tel.: 723 585 575

MOBILNÍ ROZHLAS

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

HLÁŠENÍ ZÁVAD / PODNĚTŮ
Mobilní aplikace ZmapujTo

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

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

evidence a podpory - 950 161 216
zprostředkování zaměstnání - 950 161 219
hmotná nouze - 950 161 220, 950 161 221
státní sociální podpora - 950 161 231

SLUŽBA VYJADŘOVÁNÍ SE
K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ
Na odkazu url: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/karlovarsky-kraj/ je
možné bezplatně žádat o vydání vyjádření
o existenci inženýrských sítí.

Příklad použití: Pokud někdo začíná stavět rodinný
dům, bude určitě k zahájení výstavby potřebovat
napojení elektrické přípojky, plynové přípojky,
vodovodní a kanalizační přípojky, apod. Aby
nemusel obíhat správce sítí jednotlivě nebo za tyto
služby platil, může si v aplikaci zadat pozemkovou
parcelu, ke které se to vztahuje, a potom jen označit správce sítí, od kterých potřebuje vyjádření.
Aplikace se s těmito správci elektronicky spojí,
nebo pokud na to ještě nemají připravený systém,
obešle dopisem. Vyjádření jednotlivých správců
sítí zpětně dojde na žadatele.

KONTAKTY NA MĚÚ
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 
úterý, čtvrtek: 
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
Ing. Michaela Weinlichová
zástupce vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí
tel. 354 229 675, 602 324 341
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
354 229 661, 725 430 562
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
354 229 676, 602 284 661
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.
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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

TECHNICKÉ SLUŽBY HORNÍ SLAVKOV
PŘIJMOU DO HLAVNÍHO PRACOVNÍHO POMĚRU

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE S PRAXÍ
Požadujeme:
§ 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
řidičský průkaz skupiny B, skupina C výhodou
pečlivost, pracovitost, zájem o další vzdělávání se v oboru
Benefity:
možnost přidělení služebního bytu, stravenkový paušál
Strukturovaný životopis prosím zašlete na e-mail: info@tshs.cz
Další informace u ředitele na tel.: 602 110 503.

Vyberte si z více
než 100 modelů
vchodových dveří
Kongurátor naleznete na stránkách

www.kalibra-doors.cz
w

Můžete nás navštívit v našem SHOWROOMU
Hroznětínská 183, 360 01 Otovice | kht@kalibra.cz | +420 353 505 515

naše město

www.hornislavkov.cz

