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První písemná zmínka o osadě Slavkov pochází z roku 1357, kdy byl do
svého úřadu uveden místní farář. Historie dnešního Horního Slavkova je
spjata s hornictvím. V 10. století byla oblast významným střediskem vývozu cínu a stříbra. Avšak první zmínka o existenci sídliště se objevuje až
na počátku 12. století, kdy byl postaven kostelík a osada se rozkládala pod
ním.
Úpadek hornictví s sebou přinesl rozvoj jiných řemesel, nejvýznamnějším
byla výroba porcelánu. V roce 1792 otevřel Jan Jiří Paulus v Horním Slavkově první porcelánku v Čechách.
Další důležitou dobou ve vývoji byla doba před vypuknutím 2. světové
války. Město leží v oblasti Sudet, po podepsání mnichovské dohody bylo
připojeno k Třetí říši. Po válce byla odsunuta většina německého obyvatelstva, které tvořilo významnou část obyvatel města. Byla objevena uranová ruda a bylo započato s její těžbou. Do města začali opět přicházet lidé,
kteří hledali uplatnění jako horníci. Počet obyvatelstva začal růst až na jedenáct tisíc na konci padesátých let. V důsledku toho bylo vybudováno
nové město ve stylu socialistického realismu. Padesátá léta se nesla v duchu politických monstrprocesů. Političtí vězni byli obvykle umísťováni do
lágrů v blízkosti uranových dolů. Čtyři z těchto lágrů se nacházely také v
Horním Slavkově. Po skončení těžby uranu na počátku šedesátých let se
město začalo rozvíjet i jiným směrem. Vznikly nové průmyslové podniky,
ve kterých lidé našli uplatnění. Některé z těchto podniků fungují dodnes.

NÁMĚSTÍ v Horním Slavkově bylo postaveno tak, aby sloužilo k různým propagačním akcím pro občany města. Jednou z nich byla například manifestace
na podporu revoluční Kuby v roce 1961.

OSLAVY PRVNÍHO MÁJE byly v dřívějších dobách masovou akcí. Třicátý prvomájový průvod prochází Dlouhou ulicí.

DO PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU se zapojovali nejen zaměstnanci podniků,
ale dokonce i děti z jesliček spolu se sestřičkami. Opět Dlouhá ulice.

PO ROCE 1968 opět zahájila svou činnost organizace Junák. Ta však vlivem
dalšího vývoje a nastupující normalizace netrvala dlouho, v roce 1970 byl
skauting opět zakázán.

TANEČNÍ KURZY. Krásnou vzpomínkou na dobu mládí jsou jistě taneční kurzy. Na první taneční kroky i lekce společenského chování vzpomínají určitě i
účastníci tanečních kurzů v letech 1972 – 1973.

Další díl již v pátek 19.1. Podíváme se do Chodova.

