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u nás ve městě
Slovo starosty
Na konci měsíce dubna se v našem městě uskutečnila velmi zajímavá akce, kterou pořádal Spolek horníků Barbora společně s Městem
Horní Slavkov. Jednalo se o zapojení dne otevřených dveří kostela sv.
Jiří do akce Brány památek dokořán.
Právě kostel sv. Jiří si určitě zaslouží náležitou pozornost nás
všech. Jedná se o jednu z dominant města, v některých pramenech je
považován za nejcennější historickou památku města. Gotický kostel je označován jako pevnostní, tedy stavěn tak, že měl sloužit i jako
ochrana obyvatel města před různým nebezpečím. Historie kostela
sahá do čtrnáctého století, v některých dílech je zmiňován dokonce
již ve století třináctém.
Kostel bohužel není v dobrém stavu, podepsaly se na něm dlouhé
roky nečinnosti. Teprve poté, co se městu podařilo objekt kostela získat od církve do svého vlastnictví, začaly se poměrně úspěšně shánět
dotace na postupnou rekonstrukci. Zároveň město každý rok ze svého
rozpočtu uvolňuje finance na nejnutnější opravy. Společně s hornickým spolkem Barbora nyní město připravuje další akci zaměřenou
na záchranu vzácných vitrážových oken kostela. Z podkladů o původní podobě oken, které dává spolek dohromady, se budeme snažit
vytvořit naprosto autentické repliky vitrážových skleněných mozaik
do oken.
Do této akce se budou moct zapojit i zájemci z řad veřejnosti, kteří
by si svým příspěvkem jednak pomohli k zajištění těchto oken formou
ochranných mříží, ale rovněž by se mohli podílet na samotné renovaci těchto vitráží. O této možnosti ještě budeme společně se spolkem
horníků podrobně informovat.
S přáním hezkých dnů
Starosta města Martin Kasal, DiS.

den se starostou
Den se starostou se koná 21. 5. 2014 od 16.00 hodin.
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Město Horní Slavkov
získalo 21,5 milionu
z ROPu Severozápad
Městu se podařilo získat další dotaci, tentokrát ve výši 21,5 milionu korun, na rozšíření a zkvalitnění občanské vybavenosti a infrastruktury ve
městě. Úhrnná výše získaných dotačních prostředků od roku 2009 tak dosáhla na částku téměř 110 milionů korun. Pokud vše proběhne tak, jak je naplánováno, dočkají se Slavkováci ještě v tomto roce nových sportovních
ploch v areálu za Základní školou ve
školní ulici. Stávající asfaltové hřiště
na basketbal se promění na víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem s lajnováním na basketbal, volejbal, nohejbal a florbal.
V areálu bude obnoveno antukové
hřiště a vznikne zde hřiště na beachvolejbal o rozměrech 15 x 22 m. Mezi jednotlivými částmi areálu budou vybudovány chodníky. U vjezdu do areálu
z ulice Nová vznikne parkovací plocha
pro 10 automobilů. Významnou částí projektu je modernizace tělocvičen
a navazujících šaten a sociálních zařízení. V tělocvičnách bude vyměněna
podlaha za sportovní pružnou podlahu
s nášlapnou vrstvou z parketových vlysů. Na nové stropní podhledy budou
namontována nová svítidla. Sociální
zařízení tělocvičen budou kompletně
rekonstruována včetně nových rozvo-

dů vody a kanalizace, obkladů, dlažeb
a zařizovacích předmětů. Pro zkvalitnění trávení volného času žáků školy během školních přestávek bude zrevitalizováno atrium mezi budovami 1.
a 2. stupně, ve kterém vznikne atraktivní ozeleněný prostor. Pro školní výuku bude upraveno atrium u tělocvičny, ve kterém vznikne „učebna v přírodě“, bude osazen nový skleník, vzniknou zeleninové záhony.
Co nejenom návštěvníci sportovního areálu a základní školy jistě velmi
ocení, jsou chodníky okolo celého areálu. Stávající chodník v ulici Školní
bude opraven a rozšířen, v ulici Větrná se na něj napojí nový chodník směrem ke stanici záchranné služby a ten
bude pokračovat ulicí Nová, kde se napojí na stávající chodník u supermarketu Tesco.
Součástí celého projektu je taktéž
osazení venkovních fitness prvků, a to
na tři různá místa – šest prvků bude
umístěno v místě nově vybudovaného
dětského hřiště ve vnitrobloku v ulici Dlouhá, pět prvků bude sloužit návštěvníkům sportovního areálu za základní školou ve Školní ulici a čtyři prvky, určené především pro seniory, budou osazeny za domem s pečovatelskou službou v ulici Nad Výtopnou.

HORNÍ SLAVKOV-KOUNICE
Platí od 19. 4. do 31. 8. 2014
(Vlaky jezdí každou sobotu, QHGČOLDVWiWHPX]QDQpVYiWN\
Odjezd

Vlak

Z Horní Slavkov-Kounice GR%HþRYQDG7HSORX
(dále pak do Krásný Jez, Rakovník, Žlutice)

10:54

Os

16711

Horní Slavkov-Kounice ĺ %HþRYQDG7HSORX (11:19)
Rakovník (14:19)

13:05

Os

16763

Horní Slavkov-Kounice ĺ Krásný Jez (13:20)

15:10

Os

16747

Horní Slavkov-Kounice ĺ %HþRYQDG7HSORX (15:43)
Žlutice (16:43)

17:55

Os

16751

Horní Slavkov-Kounice ĺ %HþRYQDG7HSORX (18:21)
Žlutice (19:22)
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Vlak

Z Rakovníka a Krásného Jezu do

Horní Slavkov-Kounice

9:48

Os

16702

Rakovník (6:34) ĺ %HþRYQDG7HSORX (9:12)

12:07

Os

16704

Rakovník (8:49) ĺ %HþRYQDG7HSORX (11:40)

13:41

Os

16764

Krásný Jez (13:26) ĺ Horní Slavkov-Kounice (13:41)

17:52

Os

16710

Rakovník (14:45) ĺ %HþRYQDG7HSORX (17:17)
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Srovnání cen tepla
Pro četné dotazy občanů, kteří odebírají teplo z městské kotelny, uvádíme meziroční srovnání výše ceny (ceny tepla bez daní).
2011
2012
2013
2014
519 Kč/GJ
448 Kč/GJ 473,20 Kč/GJ
481Kč/GJ

Poděkování
Základní kynologická organizace (ZKO) Horní Slavkov, která se zabývá nejen
sportovním výcvikem, ale věnuje se také výchově a socializaci psů, děkuje touto cestou týmu společnosti PAP-KOV za vstřícný přístup a spolupráci. Výměnou nepotřebného materiálu našeho cvičáku za dostupný materiál ve sběrných surovinách
jsme byli schopni vybudovat odkládací kotec pro tři hafany a máme zajištěnou i část
materiálu pro vybudovaní potřebného oplocení výcvikového prostoru.
ZŠ praktická a ZŠ speciální děkuje firmě Dřevoservis pana Miroslava Vytlačila za
rychlou a pečlivou rekonstrukci dveří ve škole. Dále bylo zrekonstruováno několik
školních tabulí za bezkonkurenční ceny. Děkujeme.
Mgr. Anna Hadáčková
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tabulka ﬁnančních příspěvků z rozpočtu města 2014
Registr.
Žadatel
číslo
1/2014 Tělovýchovná unie Sokolov

Název projektu
Sportovní liga ZŠ I. stupně, ročník 2013/2014

Kontakty na MěÚ

Schválený
příspěvek
9.000 Kč

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00-17.30
úterý, čtvrtek: 8.00-15.00
pátek: pouze objednaní a služby
Czechpointu 8.00-13.00
Recepce (ústředna)
352 350 666

2/2014

Školní atletický klub Chodov

24. ročník Slavkovského podzimního krosu

5.000 Kč

3/2014

Josef Klein

Hipoterapie

4.000 Kč

4/2014

SPCCH ČR, ZO Horní Slavkov

5/2014

Oáza klidu, o.p.s., Loučky

6/2014

Svaz diabetiků ČR, ÚO Sokolov

Kulturně vzdělávací, společenské a sociální aktivity
Podpora sociální služby s regionálním charakterem
– Dům se zvláštním režimem
Rekondičně edukační pobyt diabetiků

7/2014

Pečovatelská služba HORNÍ SLAVKOV

Poznáváme památky v našem kraji

2.000 Kč

Martin Kasal, DiS.
starosta

8/2014

ZŠ Školní Horní Slavkov

Hrátky s logikou

4.000 Kč

martin.kasal@muhslavkov.cz

9/2014

TJ Spartak HORNÍ SLAVKOV

Založení oddílu stolního tenisu v Horním Slavkově
Krajská taneční přehlídka dětských skupin scénického tance
Sportem proti nudě

10/2014 ZUŠ Horní Slavkov
11/2014 ZŠ Školní HORNÍ SLAVKOV

Volejbal 2014

19.000 Kč
0 Kč
alena.kotousova@muhslavkov.cz

3.000 Kč

0 Kč
15.000 Kč
5.000 Kč

12/2014 TJ Spartak HORNÍ SLAVKOV
Junák – svaz skautů a skautek ČR,
13/2014
středisko Arnika HORNÍ SLAVKOV
14/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

0 Kč

5 výletů pro rodiče s dětmi s přespáním v ŠD

3.500 Kč

15/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

DDM CUP mladší přípravky

3.000 Kč

16/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

Ve stopách Malého prince

2.500 Kč

17/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

IV. příměstský tábor DDM a ŠD

2.000 Kč

18/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

Den dětí

0 Kč

19/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

Masopust

0 Kč

20/2014 DDM a ŠD HORNÍ SLAVKOV

Letní tábor – Sv. Štěpán

0 Kč

Kuličkiáda a Pohádkový les

CELKEM

13.000 Kč

90.000 Kč

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Mgr. Vidor Mandelík
1. místostarosta
vidor.mandelik@muhslavkov.cz

739 322 356
Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ

1. patro

martin.stark@muhslavkov.cz

352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro

Důležité kontakty
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):
352 520 195
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00 h.
Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00 h.
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 pavilon C, 3. patro):
352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00 h.

724 796 727

monika.volfova@muhslavkov.cz

Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C,
přízemí):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděla, svátky: 9.00-21.00 h.
PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě:
602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství:
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:
774 559 222
nebo 774 559 868
Poruchová linka plyn RWE:
1239
Poruchová linka ČEZ:
840 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora
pro období 1. 4. 2014-31. 10. 2014:
PO - PÁ: 7.00–17.00 h.
SO v měsíci: 8.00-12.00 h.
POLICIE ČR, OBVODNÍ
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV

Tel.: 352 688 334
Mobilní telefon hlídka PČR 723 585 575
INFORMOVÁNÍ POMOCÍ SMS
Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony
(např. z kultury, krizové SMS), můžete tak
učinit zasláním SMS zprávy, jejíž tvar naleznete níže, na číslo:
736 350 715
Pro informace z města:
hornislavkov info p
Pro informace z kultury:
hornislavkov kult p
Pro komerční informace:
hornislavkov kom p
Pro krizové informace:
hornislavkov krize p

352 350 680

602 110 499

Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
hana.gregorova@muhslavkov.cz

352 350 685

602 324 341

Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@muhslavkov.cz
352 350 661
602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru

2. patro

ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
K registraci na kanále Informace města,
Kultura a Komerční informace každý zaregistrovaný bude automaticky dostávat novinky z kanálu Krize. Odběr novinek není
zpoplatněn. Odběratel platí pouze za registrační SMS, a to částku podle svého tarifu
za SMS zprávu.

352 350 676

602 284 661

www.muhslavkov.cz
MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ). Pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní spojení.
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Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
ve dnech 23. a 24. května 2014, a to:
• v pátek 23. května 2014
v době od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu 24. května 2014
v době od 08.00 do 14.00 hodin
Pro voliče je připraveno pět volebních okrsků:
volební okrsek č. 1 se sídlem v Základní
škole v Nádražní ulici v Horním Slavkově je
určen pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
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, Hasičská,
Hluboká, Lánský Dvůr, Bošířany, Ležnice, Ležnička, Kfely, č. p. 60, 102, 277, 795.
Pro ostatní voliče jde o čtyři volební okrsky,
se sídlem v Městském kulturním středisku
v Horním Slavkově (velký sál). Jednotlivé volební okrsky budou označeny názvy ulic a případně číslem popisným domu, které jsou do příslušného okrsku zařazeny:
volební okrsek č. 2
je určen pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Poštovní,
volební okrsek č. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Zahradní, Sportovní, Samota a části
ulice Dlouhá, č. or. 38 až 52,
volební okrsek č. 4
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části ulice Dlouhá, č. or. 2 až 36,
volební okrsek č. 5
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Školní, Nová, Ke Koupališti, Větrná,
U Lesoparku, Tábor XI, Hornova, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Spojovací, Krátká, č. p. 514,
791, 792, 793, 794, č. e. 7, 37.
Voličem je státní občan České republiky nebo
občan jiného členského státu Evropské unie,
který je po dobu nejméně 45 dnů (tj. nejméně od
9. dubna 2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky;
zároveň který alespoň dne 24. 5. 2014 dosáhl
věku nejméně 18 let.

tohoto data lze o voličský průkaz požádat také
osobně na odboru správním a vnitřních věcí
městského úřadu.
Zároveň v poslední den lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, tedy
ve čtvrtek 8. 5. 2014, bude v době od 8.00 do
16.00 hodin zajištěna v budově městského
úřadu služba, která žádost o vydání voličského průkazu převezme, případně ji s voličem
sepíše.
Nejdříve 8. 5. 2014 pak předá městský úřad
voličský průkaz voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče,
žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo
ho voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv
volebním okrsku na území České republiky.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům
nejpozději v úterý 20. května 2014. Hlasovací
lístky budou voličům dodávány do poštovních
schránek, proto žádáme občany, aby své poštovní schránky řádně označili, popř. vyprázdnili od
reklamních nabídek. Pokud volič neobdrží hlasovací lístky do tohoto data, může si je vyzvednout přímo na Městském úřadu v Horním Slavkově - v kterékoliv kanceláři. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat, ještě před zahájením voleb, městský úřad (ve dnech voleb pak okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasoVolič může požádat městský úřad o vydá- vání postupují členové okrskové volební komise
ní voličského průkazu písemným podáním, tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
doručeným nejpozději do 16.00 hodin dne 8.
5. 2014; toto podání musí být v listinné podo- PRŮBĚH SAMOTNÉHO HLASOVÁNÍ
bě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, případně zasla- prokáže svoji totožnost a státní občanství České
né prostřednictvím datové schránky (ID datové republiky (např. platným občanským průkazem
schránky Města Horní Slavkov – pm6bqn3); do nebo cestovním pasem České republiky). Volič,
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který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, umožní volební komise hlasovat pouze v případě, že volič hlasuje na voličský průkaz nebo
pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským
úřadem, nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v souvislosti se změnou trvalého
pobytu, a prokáže své právo hlasovat v daném
volebním okrsku.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi.
Po obdržení úřední obálky šedé barvy, popřípadě hlasovacích lístků, musí volič vstoupit do
prostoru, určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru, určeném
pro vložení hlasovacích lístků, přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Pokud se volič neodebere do
prostoru, určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru, určeném pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič do úřední obálky jeden vybraný hlasovací lístek. Na tomto lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů, uvedených
na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Po opuštění prostoru, určeného pro vložení
hlasovacího lístku do volební obálky, hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Hlasovací lístek je neplatný, pokud není
na předepsaném tiskopise, není vložený do
úřední obálky nebo je přetržený. Hlas voliče
je neplatný také v případě, že v úřední obálce
je vloženo několik hlasovacích lístků. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku a různé provedené opravy na hlasovacím lístku nemají vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrné potřebné údaje.
Odbor správní
a vnitřních věcí MěÚ
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Osvobození Horního Slavkova na jaře 1945
Velitel 3. praporu polního dělostřelectva, podplukovník George Ruhlen, jel v ranních hodinách spolu
s podplukovníkem Collinsem na džípu v závěsu za čelní rotou C 60. praporu. Úzkou silničkou dojeli na vysoký kopec nedaleko Třídomí, asi půl
kilometru od Horního Slavkova, odkud měl staré hornické město jako
na dlani. Právě zde ho zastihl rozkaz
plukovníka Harrolda k zastavení pohybu. „To je ale blbý místo na konec
války,“ řekl na to podplukovník Collins Ruhlenovi. Ten souhlasil a vyřešil celou situaci šalamounsky. „Odpověděl jsem do vysílačky, že jsem
rozkazu nerozuměl, ať to zopakují. Pak jsem rádio vypnul s úmyslem
ho tak nechat, dokud nebudu sedět
v pohodlí v nějaké budově toho města předem mnou.“ Poté nastartovali
své džípy a vyjeli.
Německá posádka v Horním Slavkově, pod velením nadporučíka Lugnera, se na boj o město již v předchozích dnech připravovala budováním protitankových zátarasů a příkopů na hlavních silničních přístupech ve směru od Bečova, ovšem příjezd amerických jednotek ve směru
od Třídomí zřejmě Němci neočekávali, navíc již evidentně věděli o rozkazu k ukončení bojových akcí. Proto, když první americké džípy a tanky vjely okolo 10.30 do města, našli
jej Američané sice plné německých
vojáků, kteří však jejich příjezd vnímali spíše apaticky než nepřátelsky.
Na tento den vzpomíná jeden z hornoslavkovských pamětníků, pan Ott:
„V půl jedenácté přijíždějí dva americké tanky na náměstí, kde zastavují a zaměřují svá děla na radnici a na
silnici na Bečov. V této době jsou již
všichni členové vo/ksštiinmi beze
zbraní a snaží se vmísit mezi ostatní
obyvatelstvo. Ve dvanáct hodin přichází americký důstojník s dalšími
vojáky oficiálně převzít město.“
Ruhlen nechtěl nic ponechat náhodě a byl připraven kdykoliv použít
kulomet svého džípu. Němci však již
nejevili odhodlání bojovat a německý major, jenž ho ve městě uvítal, jej
pozval na snídani, kterou Ruhlen rád
přijal. Všiml si, že i ostatní němečtí
vojáci posedávají či polehávají, kde
se dá, a jí.
Ruhlen a muži ze štábu jeho praporu polních dělostřeleb, stejně jako
rota C 60. praporu obrněné pěcho-
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ty, ve Slavkově zůstali, zatímco zbytek 60. praporu dojel do Krásna, kde
zřídil své velitelství. Rota A 60. praporu byla následně odvelena do Lokte. Teprve nyní zapnul podplukovník
Ruhlen vysílačku, aby sdělil velení
oddílu svou polohu.

a na vršku jsem uviděl drátem obehnaný zajatecký tábor. Žádné stráže tam nebyly, tak jsem jel k bráně,
která byla otevřená. Byly tam stovky
mužů v pruhovaných blůzách a kalhotách a šli ke mně. Zeptal jsem se
anglicky, jestli tam jsou Polski, Rus-

Žebřiňák míjí americký halftrack z roty C 60. praporu obrněné pěchoty
v jedné z ulic Horního Slavkova. (archiv Warrena Howarda)

Američtí vojáci s německými zajatci
Vojáci okamžitě začali s průzkumem okolí. Seržant George Naught z roty B 60. praporu objevil mezi
Krásnem a Slavkovem tábor válečných zajatců.
„Poslední den války jsme se dostali do malé vesnice Krásno, která
byla ze všech stran obklopena kopci. Zde se nám vzdaly stovky Němců,
kteří nechtěli padnout do rukou Rusům. Když všichni ti skopčáčtí zajatci připochodovali a odhodili svou výstroj a výzbroj na hromady, přijel jeden Němec na motocyklu. Zastavil
jsem jej a řekl mu, ať mi ukáže, jak
se řadí a kde je spojka a kde plyn. No
a pak jsem nastartoval a jezdil ulicemi. Uviděl jsem cestu vedoucí na
jeden kopec, tak jsem tam zamířil

kie a oni řekli, že ano. Řekl jsem, že
jsem Američan, a oni mne začali poplácávat po ramenou a třást mi rukama. Zkoušel jsem jim říct, že válka
skončila, ale myslím, že mi nerozuměli. Říkali, že stráže utekly do lesa.
Když jsem pak jel dolů z kopce, nevěděl jsem, kde jsou brzdy, tak jsem
ztratil kontrolu nad strojem a zapadl do příkopu. Vstal jsem, oprášil se
a byl na sebe naštvaný. Popadl jsem
motorku za řídítka, postavil ji a v ten
moment jsem se spálil o horký výfuk.
Tak jsem to vzdal a šel s kopce pěšky zpět k rotě B. Nikdy předtím jsem
motorku neřídil. Když jsem se vrátil
k rotě, narazili jsme na koňmi tažený vůz. Byla to německá polní mzdová účtárna. Bylo tam plno bankovek,

tak jsme je brali do rukou a házeli do
vzduchu. Lidi z domů a na ulicích
koukali na nás a na marky, ale nikdo
se jich ani nedotkl.“
Není zcela jasné, o který pracovní
tábor by v tomto případě mohlo jít.
V Krásně a Horním Slavkově bylo za
války nasazeno několik desítek ruských a francouzských zajatců na práci v místních továrnách a firmách,
většinou však byli ubytováni v hostincích či přímo v továrních areálech, žádný pracovní tábor v těchto
dvou městech prameny nezachycují.
Američané museli tento den najednou místo bojových operací začít řešit zcela jiné úkoly. Silnice byly ucpané ustupujícími Němci, všude stála
odstavená německá technika, příkopy okolo cest byly plné odhozených
zbraní a výstroje. Bylo nutno zajistit četná skladiště zbraní a munice.
V Horním Slavkově byl takto nalezen
a zajištěn sklad s 29 vagony válečného vybavení, v Lokti sklad motorů a náhradních dílů k radiím a vysílačkám. Američtí ženisté museli ničit
velké počty pancéřových pěstí.
Velkým problémem se začal ukazovat zvyšující se počet zajatců. Tisíce a tisíce německých vojáků se před
blížícími se vojáky Rudé armády snažili dostat do amerického zajetí, kde
očekávali mnohem slušnější zacházení, stravu a péči. Zajatce bylo nutno odzbrojit, někam umístit, střežit, zajistit jim stravu a základní hygienické potřeby. Také bylo evidentní, že se mezi ně budou snažit vmísit
hledaní váleční zločinci. Ty bylo nutno identifikovat a zajistit, což bylo
v nastalém chaosu a malé informovanosti ze strany amerických oddílů pochopitelně velice obtížné, proto se nelze divit, že nejeden hledaný
zločinec, převlečený za obyčejného
vojáka wehrmachtu či dokonce za civilistu, svému zatčení unikl a později zmizel.
Kolem 14.00 zaznamenali američtí vojáci v Krásně na 850 německých zajatců a jejich počet se zvyšoval. Stejně tak tomu bylo i jinde, proto velitelství CCA žádalo velení V.
sboru o informace týkající se německých polních kuchyní, jídla, skladů
šatstva a údajů o počtu zajatců v jednotlivých obcích, kvůli většímu přehledu a možnosti ubytování zajatců
a péči o ně.
(pokračování na str. 6)
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Osvobození
Horního Slavkova

ZŠ Školní informuje

Sportovní úspěchy

Již v únoru se ukázalo, že na škole máme zdatné basketbalisty. Týmy
našich chlapců i dívek postoupily z okrskového kola do okresního a rozhodně se mezi ostatními sportovci neztratily. Chlapci obsadili 4. místo
a dívky 2. místo, s postupem do krajského kola. A i zde se náš dívčí tým
ukázal ve skvělé formě! Poděkování za bronzovou medaili pro školu tak
patří Kristýně Vighové, Tereze Koukolové, Jitce Moschové, Michaele
Gajdošové, Dominice Homolové, Dianě Pištové, Tereze Valentové, Michelle Šťastné a Karolíně Bračkové.
Mgr. Eva Nováková
Američtí vojáci v Horním Slavkově
(pokračování ze str. 5)
Pozdě odpoledne došlo k zajetí asi
300 německých vojáků v Nadlesí,
na 500 jich přibylo v Horním Slavkově a přes 150 dále v Krásně. Kvůli zvyšujícímu se počtu zajatců byla
z oblasti německého Mitterteichu
odvelena i servisní rota 60. praporu,
aby pomáhala zbytku praporu s novými úkoly.
Text a fotografie byly použity se souhlasem autora
z knihy „Květen bez šeříků. Konec 2.
světové války na Sokolovsku a v jeho
nejbližším okolí“ (autor Vladimír
Bružeňák, vydalo nakladatelství
letecké literatury SVĚT KŘÍDEL
Cheb, vyšlo v květnu 2013)

Svobodník James Smith z 3. čety roty B 60. praporu obrněně pěchoty
u 150 mm těžké německé polní houfnice vz. 18 před kostelem sv. Anny
(archiv Wortha Witesella)
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Noc s Andersenem po desáté

Noc s Andersenem již po desáté
Rok se s rokem opět sešel,
Andersen do knihoven vešel.
To zas byla noc!
Zážitků je moc:
loutku jsme si vyrobili,
při divadle se zasnili,
pro poklad šli odvážně,
málokdo to dokáže.
Do rána jsme četli knížky,
domů šli s těžkými víčky.
Ano, je to tak. Již podesáté přišli
žáci z 2.–5. tříd našich základních
škol nocovat do městské knihovny.
Letos však již do nově upravených
prostor. Noc plnou napětí, očekávání a zábavy, probděly děti ze 4. na
5. dubna. Celá akce je připomínkou
výročí narození známého dánského
pohádkáře. Nejde však pouze o čte-

ní pohádek a přespávání v netradičním prostředí. Na naše „Anderseny“
čekal bohatý program, který pro ně
připravily paní učitelky ze ZŠ Horní
Slavkov, Školní ulice, Jana Peroutková a Jana Petraschková s pomocníky z 2. stupně Vojtou Noskem a Petrou Bínovou. V průběhu celé noci
byly také děti ve spojení s ostatními
knihovnami, a to nejen v České republice, a prostřednictvím chatu si
sdělovaly svoje dojmy, zážitky i úspěchy. Bylo zajímavé sledovat, jak se
daří nocležníkům např. v Aténách. Ti
nejnáruživější čtenáři nakonec usínali až za ranního rozbřesku. Za to,
že se tato akce mohla uskutečnit, děkujeme paní ředitelce Mgr. Kvasničkové i ostatním zaměstnancům
MKS, kteří nám svým přístupem noc
velmi zpříjemnili.
Anderseni
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DDM a Školní družina informuje o činnosti
Střípky z družiny
Soutěž o pohár vítězů za měsíc duben,
tentokrát v přeskoku přes švihadlo, vyhrálo 1. oddělení. Gratulujeme! Zároveň
byli i ohodnoceni jednotlivci s největším
počtem přeskoků: 1. místo Natálka Jirková, 2. místo Jirka Brátka, 3. místo Lenička
Bublincová (viz foto).

Vystoupení na akci MěKs
Naše zájmové kroužky vystoupily na
akci „Velikonoční trhy“ (viz fota). ZK Florbal se poprvé zúčastnil ﬂorbalového turnaje v Chodově (viz foto).

Připomínáme
Poslední volná místa na LT – Sv. Štěpán,
který se koná v termínu 3.-13.8.2014. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM a
ŠD.
Fota z River dance,
Street dance aj. budou v čísle 06/2014

ZUŠ informuje

Orchestr ZUŠ band se probojoval do celostátního ﬁnále

5. dubna se uskutečnilo krajské
kolo soutěže orchestrů Základních
uměleckých škol v Mariánských
Lázních. Díky SRPŠ při ZUŠ jsme
se na tuto přehlídku vypravili autobusem, do kterého jsme se tak tak
vešli. V soutěži jsme byli jako jediní
zástupci sokolovského okresu, navíc jsme byli se svými 40 členy největším orchestrem celé přehlídky.
Konkurence byla opravdu veliká,
účastnilo se celkem 12 opravdu výborných orchestrů z karlovarského kraje. O to hezčí je, že mezi třemi postupujícími tělesy se ocitl i náš
ZUŠ band. Budeme tedy reprezentovat města Horní Slavkov, Loket a samozřejmě naši zušku v celostátním finále, které se uskuteční
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14. 5., 18.30 - 3. koncert „Učitelé
dětem“ (atrium knihovny Loket)
19. 5. - Koncerty pro ZŠ a MŠ Horní Slavkov (MěKS Horní Slavkov)
22. 5., 17.30 - Závěrečný koncert ZUŠ (rytířský sál hradu Loket,
v případě pěkného počasí se koncert bude konat venku na nádvoří
hradu)
23. 5., 15.30 - Kolonádní koncert
orchestru ZUŠ Band (Františkovy
Lázně)
24. 5., 10.00 - Zahájení kulturní sezóny v Lokti (náměstí Loket)

Pozvánka:
28. 5., 17.00 - Závěrečný koncert
6. 5., 17.00 - 5. interní koncert ZUŠ ZUŠ (MěKS Horní Slavkov)
(taneční sál ZUŠ Loket)
7. 5., 17.00 - 6. Interní koncert ZUŠ
Jan Zapf, dipl. um.,
(učebna č. 4. ZUŠ H. Slavkov)
ředitel ZUŠ

Kryštof Majkus a Eliška Lieblová
(třída J. Zapfa, dipl. um.) 1. místo.
Žáci naší školy měli možnost zahrát
si v krásném koncertním sále i tak
malé ZUŠ, jako je Bečov. Gratuluje
Další postup, taktéž do celostát- me.
ního kola, vybojovaly nejstarší žáŽákyně Karolína Jirků (třída
kyně tanečního oboru ZUŠ, které se 
účastnily Přehlídky pohybového di- E. Kaplanové) se účastnila soutěže
vadla a pantomimy v Plzni. Odtud Karlovarská Růžička v ZUŠ Antoníje porota nominovala do celostátní- na Dvořáka K. Vary, kde obdržela ve
ho kola přehlídky, které se uskuteč- své kategorii Čestné uznání. Gratulujeme.
ní v Kolíně.
13.–14. června v Litvínově. Poděkování patří především p. uč. Marku Rothbauerovi, který vede orchestr od jeho založení v roce 2011.


Na sklonku března se uskutečnilo Krajské kolo soutěže ve hře na
smyčcové nástroje v ZUŠ Bečov.
Lucie Šreinová (třída Mgr. M. Vaňugy) obsadila krásné 1. místo,
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MŠ Duhová kulička informuje

ZŠp a ZŠs informuje

Výlet 8. a 9. třídy ZŠ
praktické a ZŠ speciální
Dne 13. 05. 2014 od 10,00 – 16,00 hodin
SUREČKQH]iSLVGČWtGR
0âÄ'XKRYiNXOLþND³QDãNROQtURN
2014/2015.
Zápis se bude konat v SURVWĜHGQtEXGRYČ
v SDWĜH
7ČãtPHVHQD9iVD9DãHGČWL

MŠ U Sluníčka informuje

Školka v přírodě na Lipně

Cílem žáků naší třídy bylo dostat
se do krajského města Plzně na výstavu Techmania. Vysněné přání
se nám splnilo dne 25. 3. 2014.
Naše cesta vedla na výstavu
Techmania science center a 3D
Planetárium. Tyto výstavy jsou
první v České republice. Nepopsatelné zážitky i získané poznatky
nám zůstanou stále v hlavách.
Peníze na cestu jsme si vydělaNa začátku dubna jsme se vypravili na školku v přírodě. A kam? Už
podruhé jsme si vybrali Lipno. Minulý rok se nám tam totiž moc líbilo a i letos jsme byli nadšeni.
Rodiče měli zpočátku trochu
strach, zda to děti zvládnou, ale jejich obavy byly naprosto zbytečné.
Na stýskání nebyl žádný čas.
Cesta byla dlouhá, ale my si ji
zpříjemnili zpěvem a pohádkou,
a tak nám utíkala rychleji. Pak šup
na oběd, vybalit a hurá do bazénu.
Naše školka v přírodě je totiž spojena s plaveckým výcvikem. Ti, co
již byli vloni, se s radostí přivítali se
starými známými trenéry. Ti si děti
rozdělili do tří skupin, aby měli čas
na každého.

A co všechno jsme za ten týden,
kromě zdokonalování plaveckého
stylu, stihli? Zajezdili jsme si na bobové dráze, pohráli si na dětských
hřištích, hledali jsme poklad, který nám připravili pejsek s kočičkou,
prošli jsme si úžasnou stezku v korunách stromů, vyrobili si spoustu krásných věcí – tiskali jsme na
tašky, vyráběli obrázky ze zažehlovacích korálků, malovali na dřevo… Ale školka v přírodě utekla jako
voda a přišel poslední den.
Po závěrečném plavání jsme obdrželi MOKRÁ VYSVĚDČENÍ, snědli poslední oběd a vydali se na cestu
k domovu. Už jsme se těšili, až budeme maminkám a taky vám všechno vypravovat.

Čtenářská soutěž

ZŠ praktická a ZŠ speciální soutěžila v knihovně. Čtenářská soutěž
skupin žáků podle věkových kategorií byla tentokrát uspořádána v prostředí knihovny městského kulturního střediska. Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili.
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li sběrem kovu, proto byl náš výlet
pro nás velkým přínosem.
Peníze nám však na výlet nestačily, a tak jsme požádali o sponzorský dar tyto firmy:
Masnu Kosmák, Autopůjčovnu
Koškovský a Sběrný dvůr Novický.
Děkujeme těmto lidem, že jsme
se mohli se znalostmi posunout
o krok dál.
Lukáš Pecka, žák 8. třídy

Paní učitelky a pan učitel prověřili znalosti žáků z oblasti literatury, všeobecného přehledu a ty malé
ze znalosti pohádek. Děkujeme pracovníkům knihovny za vstřícnost
a ochotu při organizování soutěže.
Mgr. Anna Hadáčková
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kulturní kalendář na měsíc květen
všechny jeho vynálezy, od bot ve spreji až po překladač opičích myšlenek, byly naprostými katastrofami a přivodily malému městu, v němž žije,
jen spoustu problémů, je Flint odhodlaný vytvo9. 5. 2014
řit něco, co lidi potěší. Když jeho nejnovější vyKřídla Vánoc
nález, stroj na proměnu vody v jídlo, nešťastnou
17:00 a 19:30 hodin
náhodou zničí náměstí, domnívá se, že je s jeho
ČR, drama, komedie, 110 minut.
vynálezeckou kariérou konec. Dokud...
Režie: Karin Babinská
Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Pra- Vstupné: 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné
chař, David Novotný, Vanda Hybnerová, Len- (2+2) 140 Kč
ka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková,
Zdena Hadrbolcová, Stanislav Zindulka, Milemks pro děti
na Steinmasslová, Zdeněk Bařinka, Radovan
Masár, Magda Reifová, Martina Válková, To18. 5. 2014
máš Juřička, Maria Pavlovová
Loutkářský soubor Rolnička
– O pejskovi a kočičce
15:00 Malá scéna
Vstupné 10 Kč

kino promítá

5 2014

22. 5. 2014
Láska na tři – Divadlo Metro
(Oldřich Vízner a Světlana Nálepková v komedii režiséra Gustava Skály)
19:00 hodin Divadelní sál
Vstupné:
150 Kč sál/130 Kč balkón (předprodej)
180 Kč sál/160 Kč balkón (na místě)
Vstupenky v předprodeji od 5. 5. 2014 na kavárně MKS. Tel.: 702 019 863

knihovna
15. 5. 2014
Přednáška GEOCACHING – Ing. P. Čavojský
17:30 hodin

kulturní a společenské akce
3. 5. - příjezd na náměstí v cca 11.00 hod

MILITARY CONVOY 2014
6. ROČNÍK VZPOMÍNKOVÉ AKCE OSVOBOZENÍ

Horní Slavkov, náměstí
s o bo t a 3 . k v ě t n a 2 0 1 4
příjezd vozidel přibližně v 11:00
28. 5. 2014
Závěrečný koncert ZUŠ – hudební oddělení
17:00 Divadelní sál

Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. Jedním je optik Tomáš (Richard Krajčo). Vystudovaný oční lékař má rád
volnost a ženy, žije v obytném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra, kde se prohání jeho
kůň. Hezká Nina (Vica Kerekes) balí dárky ve
stánku a provokuje výstředním oblékáním i přidrzlou otevřeností. Jejím krédem je nemilovat,
aby nemohla být zraňována. Ráďa (David Novotný), nejstarší z přátel, pracuje v supermarketu jako manažer prodeje a bydlí s početnou rodinou v malém bytě. I když ji má rád, někdy by nejradši od toho chaosu utekl někam daleko. Zajíc (Jakub Prachař), čerstvě vystudovaný herec,
marně obchází castingy a vlastně málokdo ví,
jak se doopravdy jmenuje. Všichni ho vnímají
v kostýmu ušáka, který rozdává dětem balonky.
Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě
Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit...

1. 6. 2014
Den dětí
14:00 – 18:00 náměstí v Horním Slavkově
soutěže, odměny, stánkový prodej
14. 5. – 30. 7. 2014
14. 5. 2014
Čteme pro nejmenší
16:00 Knihovna
Vstup zdarma

divadlo, představení

muzeum
Výstava ZKAMENĚLINY: ARCHIV ŽIVOTA
Otevírací doba:
ST–NE 9:00–12:00 a 12:30–17:00
Více informací na: www.mkshs.cz

30. 5. 2014
Zataženo, občas trakaře
17:00 hodin
USA, animovaný, komedie, rodinný, 2009, 86
min
Režie: Phil Lord, Chris Miller
Snaživý vynálezce Flint Lockwood je podivínský génius, zodpovědný za jedna z nejbizarnějších zařízení, která kdy vznikla. Ale i přesto, že

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
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různé

Ceník služeb Technických služeb
Nabízená služba

cena za km / za hodinu

v rámci autodopravy nabízíme přepravy materiálů vozidly Multicar
v rámci autodopravy nabízíme přepravy materiálů vozidlem MAN
v rámci stavebních činností pásové rypadlo CAT. 302.5
čelní nakladač CAT 226
montážní plošinu na vozidle AVIA
přistavení kontejnerů, manipulace a přepravu kontejnerů vozidlem MAN
traktor + štěpkovač
sekačky trávy (traktůrky)
práce s křovinořezy, včetně ručního sekání trávy
práce s motorovou pilou
zhutňovací práce - vibrační deska a válec

Kabelová televize
Základní balíček programů
Rozšířená nabídka programů
Oprava kabelové televize v bytě (měření a seřízení)

Ukládání odpadů ve sběrném dvoře
121 Kč za měsíc
145 Kč za měsíc
433 Kč za čtvrtletí
300 Kč

Internet
Rychlost 6/6 Mb
Rychlost 30/30 Mb

15 Kč / 340 Kč
20 Kč / --- / 490 Kč
-- / 450 Kč
18 Kč / 480 Kč
20 Kč / 580 Kč
22 Kč / 640 Kč
-- / 450 Kč
-- / 295 Kč
-- / 295 Kč
-- / 400 Kč

250 Kč měsíčně
400 Kč měsíčně

materiál
cena Kč/ 100 kg (včetně DPH) maximální množství
Dřevo
50 Kč
1 000 kg
Plast
125 Kč
5 000 kg
Suť
40 Kč
1 000 kg
Papír
zdarma
neomezeně
Kovy
zdarma
neomezeně
Sklo
zdarma
neomezeně
Bio
30 Kč
500 kg
Směsný odpad
125 Kč
200 kg
Objemný odpad
125 Kč
1 000 kg
Pneumatiky
10 Kč/ks
5 ks

Hřbitov - ceník
Hrobové místo (jednohrob)
rozměr 1m x 2m (2m2) 80 Kč/rok
Hrobové místo (dvojhrob)
rozměr 2m x 2m (4m2) 160 Kč/rok
Hrobové místo (urnový hrob)
rozměr 1m x 1m (1m2) 80 Kč/rok
Urnový panel A (kolumbárium)
80 Kč/rok
Urnový panel B (kolumbárium)
120 Kč/rok

Kontakty
Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, Horní Slavkov
Tel.: 352 688 046, mob. tel.: 602 110 503, web: www.tshs.cz
e-mail: reditel.ts.hslavkov@email.cz
JUDr. Josef Peroutka, ředitel

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických
hádankách. Podmínky účasti:
1. V každém zpravodaji vychází 3 logické úlohy. Každá jinak bodově
ohodnocena.
2. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. 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.
3. Pokud neodpovíte na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část.
4. Minusové body za špatnou odpověď se nedávají.
5. Každá otázka má právě jen jednu odpověď.
6. Úlohy byly již ověřeny na Logické olympiádě – soutěži pro žáky
základních a středních škol, kterou pořádá Mensa ČR.
7. V prosinci 2014 budou vyhodnoceni nejlepší soutěžící a pro
první tři budou připraveny ceny – pěkné deskové hry.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

1. úloha (1 bod)
Jaké zvíře je zde zašifrováno?
1 000 - 505 - 500
2. úloha (3 body)
Co je nejvíce?
A: 15 týdnů B: 2 měsíce a 42 dní
C: 101 dní D: čtvrt roku E: 2 424 hodin
3. úloha (5 bodů)
Malá Barborka si zavedla svůj vlastní čas. Den si rozdělila na dvakrát
deset hodin, přičemž se poledne a půlnoc překrývá s časem normálního
dne. Každá barborkohodina se dělí na 100 barborkominut. V kolik hodin
podle normálního času má za ni přijít její kamarád Honzík, jestliže Barborka určila čas setkání na 3 barborkohodiny a 75 barborkominut?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc BŘEZEN:
1. úloha: 39, 2. úloha: Kovářova kobyla chodí bosa, 3. úloha: 17 minut
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