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u nás ve městě
Slovo starosty
Vstoupili jsme do druhé poloviny roku, nám
dospělákům pomalu končí období dovolených a školákům „krátké“ prázdniny. Těm, co
mají doma školáky, nastane opět období řešení školních povinností jejich dětí - školáků,
kteří se po prázdninách do školy asi moc netěší. Kdo z nás dospěláků se v dětském věku
do školy po prázdninách těšil?
A co nového se v průběhu léta v našem
městském školství událo? První velkou a milou skutečností je, že rozpočet města je na tom
tak dobře, že mohla být z vlastních finančních prostředků zahájena výstavba
nové jídelny přímo v areálu Základní školy ve Školní ulici. Stavební práce jdou
zatím natolik dobře, že nic nenasvědčuje tomu, že by termín zprovoznění jídelny mohl být posunut. Zatím to spíše vypadá tak, že předpokládaný termín
dokončení (ten je v březnu 2018) by dokonce mohl být ještě dříve. Nejen že
bude nová budova jídelny, ale dojde i k celkové modernizaci vybavení kuchyně
technologií za cca 4 mil. Kč.
Druhou významnou, bohužel však velmi nemilou událostí je, že avizovaná
oprava pláště žluté budovy Základní školy v Nádražní ulici se neuskuteční
(avizovali jsme ve zpravodaji č. 3/2017). Při přípravách na opravu byly zjištěny
pochybnosti nad stavem podlah. Město si vyžádalo jejich statické posouzení,
výsledek je horší než jsme doufali. Budova v jedné části trpí napadením dřevomorkou – to je však jen menší problém, daleko závažnější je statický stav
podlah, které jsou prostě za svým zenitem.
Budova není dále způsobilá pro výuku, a proto k poslednímu dni v září t. r.
budou všichni žáci, včetně družiny, umístěni pouze v hlavní budově níže. V letošním roce tedy nedojde k plánované opravě fasády ani k výměně oken, nemělo by to význam.
Musíme si také zodpovědět otázku, zda tato budova bude pro školní využití
dále potřeba. Demografický vývoj ve městě ukazuje, že počet narozených dětí
klesá a kapacita základních škol v Nádražní ulici i ve Školní ulici není zdaleka
naplněna. Je tedy dost možné, že bude muset dojít k rozhodnutí, že žlutá budova školy již nebude sloužit našim dětem, protože těch bude málo.
Nejdříve musíme najít nové užití pro tuto budovu a podle toho teprve připravit její rekonstrukci. Již dnes víme, že rekonstrukce bude velice finančně náročná. Mohu slíbit, že tato dominantní budova s krásným výhledem na tzv. staré
město, bohatá na vzpomínky občanů z jejich školních let, nebude bourána.
Přeji vám krásné zářijové dny, školákům hodně úspěchů a jejich rodičům
pevné nervy …
Váš starosta

Lithium, co je nového?

O tom, že se v lokalitě města,
přesněji v části tzv. odkaliště, nachází lithium a že je předmětem
zájmu jeho vytěžení spol. Sanaca
Industry, a.s. je známo již asi každému z nás. Naše město již dva roky
připomínkuje tento záměr (tehdy
jsme byli jediní) a i po těchto dvou
letech drží stále shodný názor - těžba městu nic dobrého nepřinese.
Jsme si však také vědomi, že je to
především stát, který určuje, jak
se s nerostným bohatstvím bude
nakládat a proto (a bohužel), není
město tím, který by těžbu povolil
ani zakázal. Když už to nemůžeme
zakázat, snažíme se, aby případná
těžba byla pro město a jeho občany
co nejméně negativní. Průběžně
Vás ve zpravodaji informuji o stavu příprav těžby, a dnes tak učiním
(stejně tak i v budoucnu).
V březnu 2017 probíhalo v Městském kulturním středisku veřejné
projednávání záměru těžby v rámci
posuzování vlivu na životní prostředí. Město zopakovalo své připomínky, stejně tak to udělali občané.
Jim děkuji za připomínky i za hojnou účast. Od té doby Ministerstvo
životního prostředí ČR zapracovávalo připomínky. Výsledkem je pak
vydání Závazného stanoviska k posuzování vlivů provedení záměru
na životní prostředí (naleznete v el.
podobě na https://portal.cenia.cz/
eiasea/detail/EIA_MZP458).

Toto stanovisko zavrhuje plán
dopravy C - tj. z Kounice přes. ul.
Ležnická do ul. Nové Město. Jednoznačně je preferována doprava
ve variantě B – tj. pásový dopravník na vlečku do areálu Legiosu.
Jako vyhovující s podmínkami
jsou uváděny také varianty A –
doprava nákladními automobily
z Kounice do areálu Legiosu a varianta D - z Kounice zadem k benzinové stanici a pak po silnici přes
naše město a město Krásno. S variantou D nesouhlasíme, variantu
A jsme schopni přijmout na nezbytně nutnou dobu při výpadku
pásového dopravníku a to jen po
dobu jeho opravy.
Dále se stanovuje, mimo dalšího, i povinnost měření prašnosti,
radionuklidů a hlučnosti blíže již
samotné stanovisko. Samotné vydání tohoto stanoviska neznamená povolení těžby! K tomu bude
potřeba dalších povolení a tak
nás další boj ještě nemine.
Chci, aby občané věděli, že když už
se bývalé vedení města v roce 1998
bezprecedentně rozhodlo darovat
lokalitu odkaliště Nadaci Georgia
Agricoly v neprospěch města (Nadace pak na úkor města odkaliště
zpeněžila), tak toto vedení města
bude činit kroky mnohem uvážlivěji, aby vše negativní z případné
těžby bylo minimalizováno.

starosta

Vzpomínka
OZNÁMENÍ O ULOŽENÝCH ZTRÁTÁCH A NÁLEZECH

V současné době jsou na MěÚ Horní Slavkov, odboru správním
a vnitřních věcí, uloženy tyto ztráty a nálezy:
2 ks náhradních dílů osobního automobilu
2 ks mobilních telefonů SAMSUNG
1 ks bílý jutový pytel s nářadím
1 ks mobilní telefon ALCATEL
3x finanční hotovost
1 ks dětské jízdní kolo + ochranná přilba
1 ks digitální laserový dálkoměr
Vážení občané, dochází k novému řešení, jak snadněji a rychleji dohledat své ztracené věci – elektronická národní databáze nálezů eztraty.cz.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat jménem kynologického klubu městu Horní
Slavkov za poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na celoroční činnost zejména na provoz našeho klubu.  Ilona Bartoňová, předseda organizace
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Je tomu rok, kdy nás opustila paní Kristýna
Smatanová.

vzpomíná dcera, syn a přítel

Autobusové zastávky ve staré
části města jsou přesunuty
Z důvodu již započaté výstavby
autobusových zastávek a vybudování chodníku v části ul. Ležnické
(u křižovatky s nám. Republiky)
byly autobusové zastávky přesunuty. Zastávka ve směru na Loket je
posunuta více do náměstí. Zastávka
ve směru na Kounici a z Ležnické

ul. jsou posunuty hlouběji do Ležnické ulice (blíže Kounici). Jejich
umístění není nahodilé a ani rozhodnutím města, nýbrž příslušných
úřadů pro zachování max. bezpečnosti silničního provozu. Realizace
tohoto díla by měla být ukončena
v prosinci t.r.
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Výstava fotografií v muzeu

Od roku 1968 jezdím pravidelně,
vždy okolo prázdnin, do Karlových
Varů a navštěvuji Mezinárodní filmový festival. Letos se mi moje snaha zúročila tím, že v místním muzeu
jsem měl možnost výběr ze svých fotografií vystavit. Byla to druhá výstava. Poprvé v roce 2011 jsem vystavoval své fotografie v Lokti v Payerově
domě. Dále jsem měl velkoformátové fotky na Krajském úřadě, které

se následně přesunuly do Císařských
lázní v Karlových Varech, kde jsou
k vidění až do konce letošního roku
V Horním Slavkově dne 26. 6.
proběhla opožděná vernisáž ve výše
uvedeném hornoslavkovském Muzeu. V 19:25 hodin přijel automobil
a z něj vystoupili prezident festivalu Jiří Bartoška spolu s výkonným
ředitelem Kryštofem Muchou, doprovázeni programovým ředitelem

Karlem Ochem a vedoucím produkce Petrem Lintimerem. Účastí
těchto čtyř nejvyšších představitelů
Karlovarského festivalu jsem byl velice zaskočen, ale zároveň velmi mile
potěšen. Jiří Baroška výstavu zahájil projevem a ještě se zvěčnil v návštěvní knize. Vše proběhlo hladce
a já tímto děkuji všem, kdo výstavu
navštívili.

Mgr. Vladimír Zábranský

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

pondělí, středa: 
úterý, čtvrtek: 
pátek: 
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici 

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00
9.00-17.00

Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

724 796 727
------------------------------Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz

730 823 697
------------------------------Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
------------------------------Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@hornislavkov.cz

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):
352 520 347
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

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská MOBILNÍ ROZHLAS
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195 v souvislosti se zlepšováním informosobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
vanosti občanů, zavádíme v našem
městě novou službu – Mobilní rozhlas.
PORUCHOVÉ LINKY
Nově vás budeme informovat o dění
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503 v obci pomocí různých komunikačních
Poruchová služba tepelného
kanálů.
hospodářství: 
724 606 870 Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
Poruchová služba kabelové televize
a e-mail. Následně budete ZDARMA
a internetu ve městě:  774 559 868 dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy

nebo 774 559 222 a e-maily o dění v obci - upozorněPoruchová linka plyn RWE:  1239 ní na odstávky
Poruchová linka ČEZ:  800 850 860 energií, čištění
ulic, pozvánky na
SBĚRNÝ DVŮR
kulturní události
Provozní doba sběrného dvora:
a mnoho dalšího.
PO - ČT:
7.00–10.45 11.30–17.00 Služba je pro rePÁ: 
7.00–10.45 11.30–15.00 gistrované zdarSO: 
8.00–12.00 ma!
Registrujte se na
POLICIE ČR, OBVODNÍ
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575

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

2. patro
monika.volfova@hornislavkov.cz

352 350 680
602 110 499
------------------------------Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí

2. patro
hana.gregorova@hornislavkov.cz

352 350 685
602 324 341
------------------------------Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661
602 284 680
------------------------------Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru  2. patro
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz

352 350 676
602 284 661
------------------------------www.hornislavkov.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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! UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU !
POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY
za 2. pololetí 2017
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost,
že dne 30.9.2017 uplyne splatnost místního poplatku za odpady
a místního poplatku za psy za 2. pololetí 2017.

Gratulace
V červenci oslavil pan Jiří Zajíček krásných 82 let. K přání stálého
zdraví a spokojenosti od celé rodiny se připojil také starosta města.

Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební
kartou), č. dveří 311 ve 2. patře nebo bankovním převodem.
Č. účtu: 19-862175349/0800,
variabilní symbol získáte na tel: čísle 352 350 678 u pí Koškovské
a tel. čísle 352 350 668 u pí Genčurové,
příp. email: blanka.koskovska@hornislavkov.cz
V případě neuhrazeného poplatku se vystavujete
navýšení poplatku až na trojnásobek!
Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím
zahájení exekučního řízení.
Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov č. 4/2016, a č. 5/2011
týkající se těchto poplatků jsou zveřejněny na webových stránkách
města.

Naše město recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.

Loni občané odevzdali
k recyklaci 288 televizí,
92 monitorů a 3 104,73 kg
drobného elektra
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 288 televizí,
92 monitorů a 3 104,73 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
126,42 MWh elektřiny, 6 495,47
litrů ropy, 579,75 m3 vody a 5,34
tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů

o 27,23 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 120,17 tun.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HORNÍ SLAVKOV
Pečovatelská služba je připravena pomoci
seniorům a zdravotně postiženým.

Poskytované úkony pečovatelské služby:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pečovatelská
je pomoc
připravena
pomoci
(pomoc
při oblékáníslužba
a svlékání,
při přesunu
na lůžko
seniorům
a zdravotně postiženým.
a vozík
apod.).
• Pomoc
při osobní
hygieněslužby:
nebo poskytnutí podmínek pro
Poskytované
úkony pečovatelské
• Pomoc při
zvládání běžných
úkonů péče
o vlastní
osobu (pomoc
při oblékání
a svlékání, pomoc
při
osobní
hygienu
(pomoc
při
úkonech
osobní
hygieny,
pomoc
přesunu na lůžko a vozík apod.).
při• základní
péči
o nebo
vlasy
a nehty,
při použití
Pomoc při osobní
hygieně
poskytnutí
podmínekpomoc
pro osobní hygienu
(pomoc přiWC).
úkonech
osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC).
• Poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě
nebo
oběda,
pomoc při přípravě jídla a pití, příprajídla a donáška
pití, příprava a podání
jídla a pití).
•
Pomoc
při
zajištění
chodu
domácnosti
vavelkého,
a podání
jídla a pití). (např. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění
např. sezónního úklidu, nákupy, pochůzky – donáška léků, velký nákup, nákup ošacení).
• Pomoc
při zajištění
chodu domácnosti (např. běžný úklid
• Praní a žehlení
prádla
a údržba
domácnosti,
pomoc
při zajištění
např.
• Zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím
(např. doprovodvelkého,
k lékaři, na MěÚ…).
Informace: Pečovatelská
p. o., Nadpochůzky
Výtopnou 1010, Horní
Slavkov,
sezónního
úklidu, služba,
nákupy,
– donáška
léků, velký
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
nákup, nákup
ošacení).
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje
• Praní a žehlení prádla
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(např. doprovod k lékaři, na MěÚ…).
Informace:
Pečovatelská služba, p. o., Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov,
tel.: 352 698 316, 602 297 606, e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz
Služba je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje

V září proběhne speciální ochranná deratizace
Na základě zjištěného zvýšeného
výskytu potkanů a v zájmu účinného
boje proti přenosným nemocem, bylo
k ochraně zdraví nařízeno na území
města Horní Slavkov provedení speciální ochranné deratizace vyhláškou
Města č. 3/2017.
Speciální ochranná deratizace musí
být provedena na území města Horní

Slavkov v době od 1. září do 30. září
2017. Deratizace musí být provedena odbornou firmou na objednávku
vlastníků nemovitostí.
Úplné znění vyhlášky naleznete na
webových stránkách města.
Předcházení výskytu potkanů – nevyhazovat zbytky potravin do záchodů a vedle popelnic.
OVŽP
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MŠ Duhová kulička
Prázdniny
v MŠ „Duhová kulička“
V červenci byla naše školka uzavřena. 01. 08. 2017 se otevřely dveře
nejen pro naše stálé děti, ale i pro
dětičky z MŠ „U sluníčka“. Protože
byly prázdniny, dětem vyplňovaly
den hlavně hry a zábava. Stavebnice, auta, lego, stavby z kostek a další a další oblíbené činnosti. Každé
dopoledne jsme si zpestřili zpěvem
a cvičením. Počasí nám přálo a my
jsme plně využívali naší zahradu.
Malí sportovci závodili, hráli fotbal,

MŠ U Sluníčka
stavěli stavby z písku i z přírodnin.
Využili jsme nejen labyrint slunce,
hobití domeček, ale i Vítkův hmatový chodník a vlnobití. Každý si
hrál s každým, vytvořilo se mnoho
nových přátelství.
Tolik legrace! Tolik zábavy!
V měsíci září se opět na všechny
moc těšíme.
Stále jsou v naší školičce volná místa a tedy možnost přidat se
k nám.

Irena Ziecinová
a Bc. Pavlína Zábranská

ZŠ Nádražní

60 let výročí školy
V letošním září bude v našem městě nejenom začátek školního roku,
ale i oslava 60 let od založení školy v Nádražní ulici 683.
Dne 23.9.2017 si připomeneme tuto událost.
Program:
10.00 - 11.00 ukázka z akademie školy v Městském kulturním středisku v Horním Slavkově
12.00 - 14.00 slavnostní oběd pro bývalé i současné pracovníky školy
a pozvané hosty v jídelně ZŠ Nádražní
14.00 - 18. 00 den otevřených dveří pro všechny zájemce
Přijďte se podívat a zavzpomínat.

HURÁ,
BUDEME SPÁT VE ŠKOLCE…
Přesně tato slova se nesla naší školkou „U SLUNÍČKA“, když paní učitelky v červnu oznámily dětem NOVINU o dobrodružném spaní v tolik
známém prostředí.
Ano, ve školce to děti důvěrně znají,
ale co se tady dá zažít poté, co všichni
odejdou domů? To nikdo z nich netušil. Zvědavost byla veliká.
V pátek odpoledne jsme se sešli
na školní zahradě a vše mohlo začít.
Od průlezek, klouzaček, houpaček
a pískoviště jsme přešli ke kreslení na
terase. Tam už pod rukama dětí vznikala malá, ale moc krásná výtvarná
dílka. Zatímco jsme se z těchto obrázků těšili na vzniklé výstavě pod
názvem „ DĚTSKÝ SVĚT“, už se pro
nás v tělocvičně připravovalo malé
mobilní 3D KINO.
Ulehli jsme do menší nafukovací
kopule a naučný film „Cesta do vesmíru“ nás vtáhnul do úplně jiného
světa plného hvězd, souhvězdí, planet, galaxií a komet. Prostě nádhera.
S otevřenou pusou každý z nás hleděl
do vesmíru, který nad námi odhaloval své krásy a zajímavosti.
Z tělocvičny jsme se přesunuli do
třídy „U BERUŠEK“, která se promě-

nila v menší improvizovanou dětskou
kuchyni s jídelnou. Zde si děti samy
připravily z nabídnutých surovin večeři a druhý den ráno i snídani dle
své chuti. Věřte, že jim moc chutnalo.
Byl čas na další úkol. Protože nás po
setmění čekalo zdolání stezky budovou školky se zápisem do knihy pro
statečné školáky, museli jsme si vyrobit malou lucerničku. I když jsme
tu a tam potkali nějaké strašidýlko,
zvládli jsme to všichni.
Dobrodružství v MŠ jsme si zpestřili malým florbalovým turnajem.
Zbyl nám i čas na hraní s kouzelnou
krabicí, kde jsme pouze podle hmatu
rozpoznávali různé předměty.
Nastala doba na přípravu své postýlky, vybalení plyšáčků, pyžámek
ze svých batůžků a vyčištění zoubků.
Nechyběla ani pohádka a pusinka na
dobrou noc.
Ráno jsme si ještě protáhli tělo malou rozcvičkou. Zazpívali jsme si písničky a povídali si o tom, co jsme vše
při přespávání ve školce prožili.
Ale to už kdosi zazvonil na zvonek
u dveří MŠ a ukončil tak naše dobrodružství. Byli to tatínkové a maminky, kteří se na nás tolik těšili.

Děti a paní učitelky
z MŠ U SLUNÍČKAá

Setkání spolužáků
Setkání spolužáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v roce
1966, se bude opět konat dne 23.09.2017 v baru Sauna v Horním
Slavkově od 14:00 hodin.
Všechny srdečně zve organizátor Karel Džupina, tel.: 604 171 044.
Fotografie byla pořízena u příležitosti 50. výročí v roce 2007.
Srdečně zveme všechny bývalé pedagogické i provozní zaměstnance
školy k účasti.
Prosíme pracovníky o potvrzení účasti na e mail - zs1hslavkov@seznam.cz nebo na telefon 352688347, 352 688 211 do 15.9.2017 (organizační důvody).
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Poděkování
Kynologický klub Horní Slavkov by chtěl touto cestou poděkovat
firmě Rončka s r. o., která nám jako sponzorský dar vyrobila konstrukci na odkládací kotec pro 3 psy.
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u nás ve městě

Dějiny domu č.p. 6 na náměstí Republiky
Ve zpravodaji č. 1/2017 jsme vás informovali, že město zakoupilo tento
měšťanský historický dům a připraví
jeho rekonstrukci. Tím pomůže nejen
ke zlepšení jeho stavu, ale také jeho
následnému užití jako součást oživení
této staré zástavby města. Dále v textu
si můžete přečíst hodně z historie tohoto výrazného domu.
Dům čp. 6 stojí v části, která má svůj
původ na počátku 16. století. Tehdejší
slavkovská vrchnost, Jan Pluh z Rabštejna, měla údajně tuto část - nové
dolní město s ulicovým Dolním náměstím, dnešním náměstím Republiky - založit roku 1520. Zdá se však, že
zmíněná část vznikla již dříve, neboť
na konci dolní ulice (vybíhající z náměstí) byl postaven už v době kolem
roku 1500 špitál s kostelem sv. Anny.
Roku 1521 se zakoupil ve východní
části severní strany náměstí již existující dům pro zřízení radnice, jež až do
svého zboření v 70. letech min. století
stála ve stejné frontě jako dům čp. 6.
Na možnost vzniku domu na počátku 16. století určuje část portálu do
dvora, na kterém je také umístěný erb
s neidentifikovanou figurou. Další indicií k tomuto období je to, že na dílci
portálu zahlédneme mimo kamenickou značku zejména zlomek nápisu,
který je snad interpretovatelný jako
letopočet [15] 18.
O původním stavu domu se uvádí,
že měl dříve ještě jedno podlaží navíc.
Píše se o něm, že na domě se nachází
poslední příklad renesančního arkýře,
vybaveného bohatě členěnou konzolí, který zde byl vzácností. Dodává,
že v dějinách města je v souvislosti
s arkýřem zmiňován pouze dům na
náměstí patřící Fabiánovi Multzovi:
při příležitosti stavební obnovy domu
na (přečnívající) arkýř podržel právo
roku 1591. Není úplně jisté, zda se
jednalo o dnešní čp. 6. Pokud ano, pak
Multzové (píšící se z Waldau/Valdova) jeho prvotními stavebníky nebyli.
Získali jej až později, neboť jejich erb
neodpovídá tomu provedenému na
nádvomím portálu.
Řadu majitelů dnešního čp. 6 lze sledovat až mnohem později. Na základě
dokladů z 18. století je snad možno
říci, že na konci 17. století patřil dům
příslušníkům rodiny Schódlů. V první
třetině 18. století se vyskytují v Horním Slavkově Jan Jiří Schódl a jeho
stejnojmenný syn. Ve fasse Tereziánského katastru každý z nich přiznal,
že vlastní po jednom domě. Dále

můžeme s vysokou pravděpodobností
říci, že nynější dům čp. 6 patřil k těm
sedmdesáti šesti, které v roce 1713 postihnul požár, při němž vyhořela polovina dolního náměstí, „Nové město“,
špitál s kostelem sv. Anny, všechny
stodoly a konírny atd.
Konečně se hledaný dům nalézá
v inventáři vypracovaném roku 1765
po úmrtí právě již stejnojmenného
syna Jana Jiřího Schodla. Na konci
svého života držel tři domy, z nichž
jeden ležel na náměstí (a byl oceněn
na 500 zlatých), jež můžeme díky tomuto místnímu určení považovat za
pozdější čp. 6. Schódlovští dědicové
jej prodali v den sestavení odhadu
jednomu ze svých řad, a to bratru Karlovi, řeznickému mistru. Za otcovský
dům na náměstí, ležící mezi domem
starosty Augustina Hellmonta a domem paní Marie Anny Schódlové, se
stájí, dvorem, sklepem, vodovodem
(Rohrwasser), zahrádkou a právem
vařit pivo zaplatil odhadní cenu 500
zlatých. (Jan) Karel Schodl dům držel
do roku 1778. V tomto roce jej (jako
ležící mezi domem jeho matky Anny
Marie Schódlové a domem Karla
Hellmonta) prodal své manželce Markétě i se stájí, sklepem, vodovodem,
zahradou a právem várečným za 750
zlatých. Ta se později provdala za Jiřího Gabriela Griese, na kterého dům
přešel. Tento jej podržel do roku 1814.
Při jeho tehdejším prodeji se udává, že obdržel při prvním domovním
číslování (r. 1770/71) čp. 367. Během
pozdějšího číslování v 19. století mu
bylo přiděleno čp. 6. Řečeného roku
1814 byl dům Griesem prodán s právem vařit pivo, zahradou, vodovodem,
nádvořím a zadním stavením za 4000
zlatých jeho tehdejšímu švagrovi, koželuhu Adamu Stenglovi. Smlouvou
z 1828 ho pak Adam Stengl za již jen
1600 zlatých prodal s právem vařit
pivo, se zahradou, vodovodem a zad-
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ním stavením jednomu ze svých synů,
Josefovi, správci statku Holovousy na
Jičínsku. Josef Stengl ho podržel dalších skoro dvacet let, než jej roku 1847
jako dům s právem vařit pivo, nádvořím, zadním stavením, odprodal
za 2000 zlatých svému bratru Jiřímu
Stenglovi.
Kupní smlouvou z 3. 12. 1885 jej
v roce 1885 nabyl Antonín Kachler. Již
za dva roky je jako nový majitel domu
zapsána Josefa Kachlerová. Ještě téhož
roku připadl kupní smlouvou ze čtvrtiny Josefu Karlu Homerovi, dále ze
čtvrtiny Kateřině Homerové. Největší
díl, totiž zbylé tři čtvrtiny, získal Antonín Homer. V roce 1891 dvě třetiny
spadly na Annu Homerovou. V roce
1919 se polovina domu stala majetkem Antonína Homera. Konečně
v roce 1922 celý dům koupil František (Franz) Potpaul. Po konci světové
války bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto. Dům připadl státu,
což bylo zaknihováno až roku 1957
Domovní správě Místního národního
výboru v Horním Slavkově.
Už předtím (v roce 1952) byl Horní Slavkov prohlášen městskou památkovou rezervací, která však byla
roku 1961 zrušena. Již před vyhlášením rezervace se dům čp. 6 nacházel v dezolátním stavu: roku 1949 se
začala zabývat jeho situací také tehdejší památková péče. Bylo řešeno,
že interiéry domu jsou zcela pusté.
Jeho střechou, chatrně krytou lepenkou umístěnou „na starém šindelů“,
všude zatékalo, následkem čehož
byly stropy v patře prohnilé. Okresní národní výbor v Lokti dokonce na
stavbu již vydal demoliční výměr, ale
dům nakonec unikl osudu mnoha jiných homoslavkovských budov. Bylo
konstatováno, že ohrožuje své okolí
a žádána náprava. Náklad na jeho
opravu se roku 1951 vyčíslil přibližně
na 385 000 korun. Zařadil se mezi ty

domy, na jejichž rekonstrukci uvolnilo ministerstvo školství, věd a umění
prostředky.
Projekt oprav čp. 6 byl vypracován
v roce 1952 Oblastním komunálním
podnikem Sokolov, který počítal
v pravé části přízemí domu s mléčnou
jídelnou, jejíž příslušenství a sklad
se mělo nalézat v části levé. V zadní
části přístavku domu, dřívějších stájích, měly být sklepy pro nájemníky.
Došlo by k rozebrání rozpadávající
se části verandy (pavlače). V patře se
počítalo se zřízením dvou bytů: vlevo
s garsoniérou s příslušenstvím, vpravo
s bytem o dvou pokojích s kuchyní
a příslušenstvím. Podnik chtěl odbourat stávající komín a středem zbytku
české klenby v patře vést příčku. Patro
by bylo též přístupné novým schodištěm. Uliční fasádu nechtěl měnit, ale
dvorní stranu by změnilo ubourání
verandy i přístavku, sníženého na
úroveň patra.
Památková péče proti tomuto projektu neměla počátkem srpna 1952
námitek, ale trvala na zachování pozůstatku již řečené klenby v patře.
Ačkoliv se materiál k opravě připravil,
k rekonstrukci čp. 6 tehdy nedošlo:
dělníci byli odvoláni na průmyslové
stavby. Počátkem září 1952 se upozorňuje, že na domu došlo k velké
destrukci krovu a dřevěných stropů,
dále ke stržení části arkýře, což se
stalo patrně následkem neodborného
a neopatrného odstraňování trosek
krovu. Bez střechy tak domu hrozilo zřícení promáčených kleneb. Ale
z oprav domu nakonec nesešlo. Byly
postupně uvolněny další prostředky
a vypracován plán (schválený 1952),
který počítal opět s mléčnou jídelnou
v přízemí a dvěma byty v patře. Nutná
byla stavba nového krovu, jež měly
krýt tašky.
V roce 1990 se vlastníkem stalo
město Horní Slavkov. Z jeho majetku se nemovitost vzápětí dostala do
soukromých rukou. V únoru a březnu
1991 se už připravoval projekt stavebních úprav domu pro nového investora - ke stavbě, ale nedošlo a objekt dále
podléhal úpadku.
V roce 2004 byl vytvořen návrh pro
dalšího vlastníka a to studie přestavby domu na vinárnu se zázemím a na
penzion, k tomu však rovněž nedošlo.
Čerpáno z Horní Slavkov - stavebně
technický průzkum čp. 6,
J. Andrle, V. Chmelíř,.
Redakčně upraveno
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Vysbírané vysloužilé elektro by
vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun
a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních
11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“
množství dalších surovin, aniž by se
tím dále ztenčilo ubývající nerostné
bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90
procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně
16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 %
plasty.
ELEKTROWIN, který je největším
českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého působení
zhruba polovinu tuzemského sběru
a recyklace, co představuje více než
17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by
vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl

krát vyskládat po obvodu státní hra- se jejich výrobci inspirovali i ve vlastnice České republiky.
ních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace
Století vytrvalci i jepičí život
vysloužilých elektrospotřebičů se ale
Některé spotřebiče, které dnes běž- začal rodit teprve na počátku nového
ně používáme, se v českých domác- tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy
nostech začaly zabydlovat už začát- právě před jedenácti roky, kdy se do
kem 20. století. Patří mezi ně třeba české legislativy promítla tehdy nová
lednice, pračky nebo vysavače. Souvi- evropská směrnice.
selo to s vlnou masového připojování
Díky tomu se staré spotřebiče poke vznikající elektrické rozvodné síti. stupně přestaly házet do popelnic,
Jepičí život mají naopak přístroje a když se nevešly, vozit na černé
s paměťovým nosičem. Typickým skládky. Jinde v Evropě systém funpříkladem byl hit 90. let, videorekor- goval dříve, u nás byly vytvořeny zádéry systému VHS. Ty velmi rychle klady pouze pro televize, chladničky
vystřídaly CD přehrávače, které jsou a zářivky, což byla nová povinnost
v posledních letech nahrazovány pa- vyplývající z členství v Evropské unii. odpad, který vůbec nevznikne. Větměťovými médii.
Na rozdíl od některých jiných di- šina toho, čeho se zbavujeme, se totiž
Některá elektrická zařízení, která rektiv, má ta odpadová jednoduchou skutečně dá úspěšně recyklovat a zísjsme ještě nedávno mohli vidět jen logiku. Vychází z toho, že nejlepší je kané suroviny znovu použít.
v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený
kuchyňské roboty s bohatým příslusběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech
šenstvím pro domácí výrobu nejrůzskupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřenějších pochutin, které se naposledy
biče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let
masově vyráběly ve 30. a 40. letech
svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospo20. století. Některé nesou dokonce
třebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
stejnou značku, je pravděpodobné, že

správné odpovědi za měsíc červenec
1. 1. kostka stojí na čísle 3, 2.kostka na čísle 6, 3.kostka na čísle .4.
2. C
3. 24

Hrátky s LOGIKOU

Mensa ČR pro vás opět připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. dne v měsíci na e-mail:
Hrátky s LOGIKOU.
soutez.slavkov@seznam.cz.
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
Všechny
odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na e-mail :
body ke
správným soutěžícím.
soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno přiřadit body ke
2. Nemusíte
odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusosprávným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se
vé body
se
nedávají.
nedávají.
V prosinci 2017 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny
3. V3.prosinci
2017 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
ceny – deskové hry.
budou
připraveny
ceny – deskové hry.
1.úloha (1 bod)
Každý stavební kámen trojúhelníku obsahuje součet čísel kamenů nacházejícím se pod ním.

zbývající
čísla.
1.Doplňte
úloha
(1 bod)

2. úloha (3 body)
Přesmyčka
MASOSHOLUBY
Vytvoř přesmyčku – jedno slovo.
3 .úloha (5 bodů)
PILNÉ ŽÁKYNĚ
Je pět žákyň, každá chodí do jiné třídy. Každá žákyně má ráda jeden předmět a věnuje se jednomu sportu.
1. Dívka, která hraje squash, má ráda matematiku a nechodí do 5. třídy.
2. Doris je ve třetí třídě a Betty ráda běhá.
3. Dívka, která ráda běhá, je ve druhé třídě.
4. Dívka ve 4. třídě ráda plave a Elisabeth má ráda chemii.
5. Alice je v 6. třídě a má ráda squash, ale ne zeměpis.
6. Dívka, která má ráda chemii, ráda hraje basketbal.
7. Dívka, která má ráda biologii, také ráda běhá.
8. Clara má ráda dějepis, ale nerada hraje tenis.
V odpovědi uveďte jméno dívky, třídu, předmět a sport.


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
V odpovědi
napište čísla
v nejnižší
řadě.
Každý
stavební
kámen
trojúhelníku
obsahuje součet čísel kamenů nacházeVyhodnocení měsíce červenec/srpen:
jícím se pod ním. Doplňte zbývající čísla.
1. 1. kostka stojí na čísle 3, 2.kostka na čísle 6, 3.kostka na čísle .4. 2. C 3. 24
V odpovědi napište čísla v nejnižší řadě.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Stará radnice města Horní Slavkov
Dne 29. září 2017 tomu bude již 40
let, kdy od vadného komína vyhořela
na náměstí Republiky stará radnice
města Horní Slavkov.
Rozmach těžby cínu počátkem 16.
století vedl k rozvoji města, přičemž
bylo založeno Nové náměstí (nyní
náměstí Republiky), na němž byl
městem v roce 1521 zakoupen měšťanský dům od Michala Waldta. Ten
byl z hlediska nového využití částečně
přestavěn. V letech 1583 – 1586 do-

šlo k další, tentokrát velké renesanční přestavbě (vlašský stavitel Matyáš
Merklein). Na rozdíl od měšťanských
domů, které ovlivnila saská renesance,
je architektura radnice orientována
spíše na české vzory. Je zajímavé, že
byla v zásadě dispozičně shodná se sokolovskou radnicí. K jejím úpravám se
přistoupilo v 19. století. V této podobě
se dochovala až do roku 1977.
Požár, který vypukl již v noci z 28.
září, zničil krov a část stropů, avšak

V noci 28. září 1977 se od vadného komína vzňala střecha radnice, prohořelo celé podlaží a z této historické památky zůstaly jen
obvodové zdi.

ke statickému narušení obvodových kopie. Ovšem v roce 1978 se upustilo
zdí, atiky a postranních štítů nedo- také od tohoto plánu a radnice byla
šlo. Oprava a celková rekonstrukce zbořena. 
byla tedy možná. Namísto toho ale
Zdroj: Královské horní
Městský národní výbor rozhodl, aby
město Horní Slavkov
byla radnice stržena a vystavěla se její
Ladislav Souček

Nejstarší
známá
fotografie
renesanční
radnice
dnešním
Nejstarší
známá
fotografie
renesanční radnice
na dnešním
náměstína
Republiky
z roku 1886. Dobová poh
náměstímuzea
Republiky
Okresního
Sokolov. z roku 1886. Dobová pohlednice z archivu
Okresního muzea Sokolov.

HLÍŇAS CUP - 8. ročník Memoriálu Martina Hlinky
V sobotu dne 22.7 na umělé trávě
za „horní „ školou proběhl již osmý
ročník Memoriálu Martina Hlinky.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů
z Horního Slavkova, které byli nalosovány do dvou skupin.
Po urputných bojích se za krásného
počasí vykrystalizovali vítězové jednotlivých skupin.
Skupina A :Real Galaxy- 7b, FC
WC –4b, Beverly “old“ –4b , Beverly – 1b
Skupina B : Divočák – 7b, Ostudix
-6b, Svinec – 3b, Old Stars – 1b
Turnaj vyvrcholil vyřazovacími zápasy, kde nebyla nouze o překvapení.
Již ve čtvtrfinále skončil vítěz skupiny B- Divočák, který překvapivě
nestačil na Beverly a prohrál 2:3.
V dalším čtvrtfinále šli dál mladící
z Realu, kteří i přes počáteční nesnáze přehráli Old Star jednoznačně 7:2
Tyto dva týmy doplnilo zkušené
Beverly„old“, které přešlo nečekaně
hladce přes Ostudix 6:1.
Posledním týmem, který postouSLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

pil dále bylo FC WC, které přehrálo
Svince 4:1.
V 1.semifinále na sebe narazili
lonští finalisté, Real Galaxy a Beverly
„old“. Mladíkům z Realu se podařila
vendeta za loňskou prohru a po jasné
výhře 7:0 dál mohli živit naději na
celkové prvenství.
Druhé semifinále pro sebe rozhodlo FC WC, které přehrálo Beverly 4:1.
Malé finále a derby mezi Beverly
„old“ a Beverly pro sebe rozhodli
zkušenější borci z Beverly „old“.
Ve finále narazilo FC WC na rozjeté mladíky z Realu a ti pokračovali
ve skvělých výkonech a nenechali nikoho na pochybách, kdo zvedne nad
hlavu putovní pohár.
Dík patří všem, kteří turnaj podpořili - panu Stanislavu Vašíčkovi, Gustavu Žaludkovi, Adrianě Hlinkové
za sponzorské dary, děvčatům u grilu
Leničce, Jitušce, Marcelce, restauraci
Sauna za skvělý gulášek a všem, kteří
pomohli a přiložili ruku k dílu.

JD
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ZUŠ

DDM a Školní družina

Zahajujeme školní rok s novým logem ZUŠ
V Základní umělecké škole Horní Slavkov
od 4.9.2017 zahajuje
svoji činnost literárně-dramatický obor, škola
tak poskytuje umělecké vzdělávání v dalším
atraktivním oboru. Kapacita tohoto
oboru je již zcela naplněna. V souvislosti s otevřením LDO se také mění
logo školy, ve kterém přibyla čtvrtá
pastelka fialové barvy znázorňující divadlo. Věřím, že nový obor bude pro
školu přínosem.
Ve školním roce 2017/2018 oslaví
škola 45. výročí své samostatné činnosti, pro slavkovské seniory chystáme
„Akademii seniorů“, chybět nebudou
tradiční kulturní akce ZUŠ a rýsuje se i společný koncert ZUŠ bandu
s orchestrem Musikschule Laupheim,
škola bude také organizátorem okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu, pokračovat bude spolupráce se Sdružením rodičů a přátel
ZUŠ, uskuteční se v pořadí již 5. ples
ZUŠ, nadále budeme spolupracovat
s Městskou knihovnou Loket a realizovat koncerty v jejím atiru – 12. září
2017 zde vystoupí a novou koncertní
sezonu zahájí Felix Slováček mladší,
23.listopadu zapívá Vocal band Quartet Karlovy Vary své jazzové kousky.
ZUŠ bude opět organizátorem Krajské
postupové přehlídky dětských skupin
scénického tance v Horním Slavkově.
Školní rok 2017/2018 bude zahájen
4.září 2017, od 14.00 do 17.00 hodin
bude možná domluva rozvrhu hodin
individuální výuky u jednotlivých
pedagogů, rozvrhy hodin kolektivní
výuky (Hudební nauka, ZUŠ band,
Pěvecké sbory, Přípravná estetická

výchova, Elektronické
zpracování hudby, taneční a výtvarný obor)
najdete na internetových stránkách školy
w w w.zushslavkov.cz
stejně jako aktuální informace o počtu volných studijních
míst. 2. kolo přijímacího řízení do
ZUŠ se vzhledem k naplněné kapacitě nekoná, v případě zájmu o studium v ZUŠ kontaktujte ředitele školy
(Jan Zapf dipl. um. – tel. 725 958 888,
email: jzapf@zushslavkov.cz ).
V září 2017 vás zveme na tyto akce:
12.9.
18,30 hodin 		
Koncert Felixe Slováčka ml.
Atrium Městské knihovny Loket
23.9.
14,00 hodin 		
ZUŠ Choir Melodie, K. Herčíková a P. Ryšavý
Slavkovské slavnosti
23.9.
17,00 a 19,00 hodin
Živé obrazy aneb „Co když to bylo jinak?“
Netradiční prohlídky historického
jádra města Horní Slavkov ve stylu
„živých obrazů“, průvodcem prohlídek Vám bude populární herec a moderátor Petr Batěk, dozvíme se, jak
to bylo s rodem Pluhů a společně se
podíváme, jak vypadal život v Horním Slavkově kdysi dávno. V rolích
historika, kata, hospodské, horníka
a dalších měšťanů se Vám představí
herci západočeského divadla v Chebu
a společně projdeme Pluhovou ulicí
kolem staré ZUŠ, ke kostelu sv. Jiří
a zpět k Pluhovu domu. Vstupenky
lze zakoupit v ZUŠ (tel. 607 691 405,
email: umelecka@iex.cz) od 4. září
2017, vstupné činí 90 Kč, kapacita každé prohlídky je omezena.

Tělocvičny i sportovní hřiště
jsou přístupné i občanům

Ve městě jsou tři tělocvičny. Dvě
jsou provozovány základními školami tj. Základní školou ve Školní ulici
a Základní školou v Nádražní ulici,
třetí je provozována městským úřadem a nachází se v objektu domu
v Dlouhé ul. čp. 653. Občané, skupiny občanů, spolky je mohou využívat pro volnočasové aktivity. Pro
využití prvních dvou zmiňovaných
tělocvičen je potřeba dohodnout
podmínky přímo se školou, u třetí
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

pak s městským úřadem (podmínky
i ceník naleznete na stránkách města v sekci předpisy rady města).
Kontakty na pronajímatele naleznete vždy na webových stránkách
konkrétní organizace.
Stejně je možno si pronajmout
multifunkční hřiště v areálu ZŠ ve
Školní ulici, podmínky je potřeba
tentokrát sjednat s Technickými
službami našeho města.
tajemník

Začíná nám nový školní rok. Stejně jako ty předchozí se na vás těšíme
a rádi přivítáme nové tváře…moc
dlouho neváhejte…stejně jako každý
rok platí, že dvě schůzky na vybraném kroužku DDM máte zdarma, na
třetí už můžete přijít jen s vyplněnou
závaznou přihláškou. Pravidelná činnost začíná od září. Veškeré informace naleznete na webových stránkách
nebo přímo v kancelářích DDM a ŠD.
Seznam zájmových kroužků pro rok
2017/2018 naleznete na webových
stránkách.
I ve školní družině se těšíme na tváře známé a na ty, které k nám zavítají

prvně. I zde je připravena spousta
aktivit, které zpestří váš pobyt mezi
námi :-)
Chtěla bych touto cestou poděkovat manželům Zvarovým, kteří na
červnovém zakončení školního roku
v DDM a ŠD spontánně nakoupili
nanuky, které Ilonka rozdala dětem,
které na akci byly :-)
Celá akce byla povedená, tak se
pojďme i letos snažit o perfektní využití volného času a těšit se na prezentaci činností na soutěžích a jiných
akcích, které během školního roku
proběhnou :-)

Martina Malečíková, ředitelka

V termínu 6.-16.8.2017 se uskutečnil výjezdový letní tábor do
Rekreačního střediska Svatý Štěpán, tentokrát na téma Po stopách
Asterixe a Obelixe. Na táboře jsme
hráli táborovou hru, koupali se, zajeli jsme se podívat na hrad Zbiroh
a navštívili nedaleké lanové centrum. Dětem se moc líbilo a doufáme, že se v tomto počtu sejdeme
i příští rok.
Tímto bychom chtěli poděkovat
firmě Autoservis Mihok za sladké
odměny pro děti.
Marie Ciperová, ved. pedagog

Letní tábor byl tu zas,
těšil se z něj každý z nás.
Radosti bylo habaděj,
neplakej, jen se směj.
Každoročně super kolektiv,
máme na sebe dobrý vliv.
Moc se nám tam líbilo,
přejeme si, aby se to zopakovalo.
Asterix a Obelix dobré téma,
všichni jsme se cítili, jako mezi svýma.
Galové a Římané,
byli týmy poprané.
Všichni byli odměněni,
ze zasloužených cen potěšeni.
Byl to další dobrý krok,
těšíme se příští rok.

Během září se naši žáčci pomalu
seznamovali s fungováním školní
družiny. Našli si tu určitě mnoho
nových kamarádů a naučili se tu
spousty nových dovedností a získaly hromady nových znalostí.
V říjnu nás bude čekat první přespávání v letošním školním roce.
Tentokrát se chceme vydat na
„Úžasný jih“.
Během prvního pololetí letošního školního roku nás čekají soutě-

že o Pohár vítězů ŠD, vystoupení
v DPS, halloweenská oslava, mikulášská a vánoční besídka a spousta
další zábavy a her.
Připomínáme, že pokud chcete
přihlásit do školní družiny Vaše
dítko, musíte včas vyplnit přihlášku. Tu si můžete vyzvednout před
kanceláří DDM a ŠD nebo si ji můžete stáhnout na našich webových
stránkách.
Ondřej Čavojský, ved. vychovatel
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kulturní kalendář na září
>

VÝSTAVA - MUZEU

2. 9. – 30. 9. 2017
Z HLUBIN DUŠE – MARIE NDOLO
Výstava obrazů

Muzeum otevírací doba:
Středa – neděle:
9.00 – 12.00 12:30 – 17:00
Vstup na výstavu je zároveň vstupenkou do muzea.
Děti (6 -15 let), senioři (nad 65 let), držitelé průkazu ZTP - 15 Kč/ Dospělí - 30 Kč/ Rodinné - 75 Kč

>

KULTURNÍ AKCE

23. 9. 2017
SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI
Zábavné odpoledne plné hudebních produkcí,
atrakcí pro děti i dospělé. Podrobný program
bude zveřejněn v průběhu měsíce září.
23. 9. 2017
DISKOTÉKA
21:00 – 3:00, DJ Jiří Němec, Vstupné 50,- Kč
30. 9. 2017
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
15:00 – 18:00
Příjemné odpoledne s hudbou Pepy Němce.
Drobné občerstvení a dárek. Vstup zdarma.

>

PŘIPRAVUJEME

4. 10. 2017
DIVADLO ANDROMEDA
- O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
10:00 Divadelní sál
Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi?
Bude to silák Divobij či starostův syn Chytrolín,
kterým jde jenom o peníze? Nebo to dokáže drvoštěp Kuba, který má Lesněnku doopravdy rád?
Kouzla, čáry, víly, ale také spousta písniček čeká
děti v této hudební pohádce.
Doba trvání: cca 50 min., Vstupné 40,- Kč
Hrají: D. Slávik, A. Sousedíková

LEŽNICKÉ BIO-DOŽÍNKY
ZRUŠENY
Z důvodu NENADÁLÝCH ÚDÁLOSTÍ
byly Ležnické bio-dožínky
pořadatelem ZRUŠENY.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz
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- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

František Sobotka
Tel.: 604 617 620
info@kvalarm.cz
www.kvalarm.cz

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420 602
602 150
150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz

Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

- 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

MED ZE SLAVKOVSKÉHO LESA
PŘIJMEME

SKLADNÍKA

MED PŘÍMO OD VČELAŘE
Objednávky na tel.: +420 775 124 024

do skladu hutního materiálu
v Sokolově a Karlových Varech.
Výhodou paličský, vazačský, jeřábnický průkaz, VZV.

Kontakt: tel.:731 545 758.
E-mail: kvary.obchod@technimat.cz

e-mail: info@slavkovskymed.cz
osobní odběr dle domluvy

150 Kč / 950 g
Ing. Vladimír Netolický, Ležnická 909, Horní Slavkov
www.slavkovskymed.cz

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
•
•
•
•
•

v MěKS Horní Slavkov
pro záčátečníky i pokročilé
říjen 2017 - květen 2018
60 vyučovacích hodin (hodina 45 min.)
cena kurzu 2.600 - 2.800 Kč
(podle počtu zájemců)

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI

KURZ POVEDE
paní Helena Baránková

PŘIHLÁŠKY

t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

na tel. čísle 725 318 696 nebo 352 678 216
pouze večer • omezený počet přihlášek
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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