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u nás ve městě
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vítám vás u dalšího našeho zpravodaje.
Nastal konec školního roku, pro rodiče konečně odpočinek od starostí se školou. Pro
děti nepopsatelná radost z prázdnin, které
by z jejich pohledu neměly nikdy končit.
No, nebyli jsme jiní. Pro učitele, kteří se
jistě na prázdniny také těší, nastane také
zasloužený delší odpočinek od celoročního
dětského hlaholu a od oněch starostí, které
jim občas (nebo také někdy častěji) žáci vytvářejí. Pro všechny skupiny je však společné to, že se na letní prázdniny
těší, aby se v září (k dětské nelibosti) zase potkaly a zahájily další proces
vzájemných reakcí, starostí i radostí a zejména povinností.
Školství je téma v celorepublikovém měřítku, ale i v tom našem, městském. Není pochyb o tom, že školství je základem budoucnosti nejen
žáka, města, ale zejména celé země. Ač jsme asi všichni coby školou povinní na školu nadávali, v dospělosti chápeme, že bez školy to prostě nepůjde. V kontextu s negativním vývojem demografie - stárnutím populace i naše město reaguje ta tuto skutečnost, která bude mít pravděpodobně
delšího trvání. Vzhledem k tomu, že z našich statistik je patrné, že dětí
ve městě ubývá a tento trend je až na několik výjimek v ČR standardem,
klademe si otázku, jak bude další školství ve městě vypadat. Uvědomujeme si, že je potřeba začít již teď. Kdo totiž začne včas, bude připraven a ne
překvapen. V minulém měsíci bylo zadáno vypracování studie, jejímž
obsahem bude i výpočet prognózy obyvatelstva v charakteristických věkových skupinách vč. věkových skupin důležitých pro oblast mateřských
a základních škol. Dále pak stanovení odpovídajícího počtu školních tříd
a počtu dětí jednotlivých ročníků základních škol. Studii bude provádět
Vysoká škola ekonomická, katedra demografie a statistiky.
Výsledky studie pak budou jedním ze základů, jak dále rozvíjet školství
ve městě. Tato studie bude i vodítkem ke směrování modernizací škol,
rekonstrukcí a obecně jejich rozvoje. Stát v investičním rozvoji školství
selhává, nejsou žádné cílené dotační výzvy na rekonstrukce/výstavbu
školních budov tedy na oblast, která nejvíce finančně města zatěžuje.
Vzpomeňme třeba vybudování nové školní jídelny v ZŠ Školní ul. v hodnotě 17 mil. Kč, kterou jsme vybudovali výhradně z vlastních peněz.
Stejně tak to asi dopadne i se žlutou budovou Základní školy v Nádražní ulici. Ta je bohužel ve špatném stavu, který, jak jsme se mohli dočíst
z minulých čísel zpravodaje, je spíše historickou tradicí.
Děkuji všem žákům, pedagogům za reprezentaci školy a našeho města.
Všem přeji krásné letní dny.

Váš starosta

Poděkování
Starosta děkuje dárcům krve
Starosta města tímto děkuje za nezištnost a ochotu, kterou prokázali občané města svým bezpříspěvkovým dárcovství krve.
Stříbrnou medailí Prof. MUDr. Jana Janského byl Oblastním spolkem Červeného kříže Karlovy Vary vyznamenán: pan Daniel Razim
Zlatou medailí Prof. MUDr. Jana Janského byli Oblastním spolkem Červeného kříže Karlovy Vary vyznamenáni: pan Patrik Hodek a pan Karel
Kotous
starosta
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Rekonstrukce města
v následujících měsících

První velkou investici letošního roku v rozvoji města máme hotovou. Jedná
se o vybudování chodníku v ul. Nové Město s vybudováním zastávky pro autobus na náměstí Republiky a nového veřejného osvětlení v těchto lokalitách.
V tuto chvíli jsou již započaté práce na vybudování posledních parkovacích
míst u obytných domů č.p. 607 a č.p. 608 na Kounici včetně veřejného osvětlení. Co dalšího jsme si pro následující měsíce v rozvoji města nachystali je uváděno níže. Modernizace v rozvoji města bude znamenat i trochu trpělivosti,
nicméně výsledek bude jistě pro nás všechny příjemný.
„Veřejné osvětlení - Horní Příkopy“
Náklady 1,2 mil. Kč. Práce jsou zahájeny od 2.7.
Předmětem je výstavba nového veřejného osvětlení v ulici Horní Příkopy, která bude realizována v souběhu se sejmutím vzdušných vedení společnosti ČEZ
Distribuce.
„Oprava sociálních zařízení Základní škola Nádražní, Horní Slavkov“ 1.etapa
Náklady 2 mil. Kč. Práce jsou zahájeny od 1.7.
Předmětem je 1. etapa rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy. V letošním roce budou vybudovány 3 zařízení v jednotlivých patrech hlavní budovy.
„Horní Slavkov, Dolní Příkopy - stavební úpravy místní komunikace 1.etapa“
Náklady 2,2 mil. Práce budou zahájeny od září.
Jedná se o stavební úpravu části ulice Dolní příkopy, od konce ul. Luční
k můstku přes Dlouhou stoku u kostela sv. Anny. Bude vybudována nová komunikace s asfaltovým krytem.
„Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice č.p. 714“
Náklady 9,5 mil. Kč. Práce budou zahájeny od září.
Stavebními úpravy se dosáhne zvýšení odolnosti budovy proti klimatickým
a jiným škodlivým vlivům, zpevněna bude základová část stavby, vyměněny
okna, zateplen obvodový plášť, přistavěny další prostory pro sklad výstroje
a zázemí sboru hasičů. Budova bude vybavena moderními technologiemi odtahu spalin a záložním zdrojem energie
„Náhradní zdroj pro požární oponu Městského kulturního střediska“
Náklady 0,5 mil Kč. Práce budou zahájeny od září.
Jedná se o závěrečnou etapu úprav objektu Městského kulturního střediska,
která řeší její požární odolnost a zabezpečení. Osazen bude záložní zdroj
a elektropohon zavírání opony, která při případné požáru zamezí jeho šíření
do hlediště kina
„Základní umělecká škola, č.p. 214, Horní Slavkov - úpravy 1.NP“
Náklady 0,4 mil. Kč. Práce budou zahájeny od července. Stavba řeší zadní
parter objektu, který bude dispozičně a stavebně upraven pro konání menších
open-air akcí Základní umělecké školy, povrch bude proveden z kamenné štípané dlažby, dozděny budou kamenné zídky sousedící s dvorem restaurace,
v rámci vnitřních úprav je navázáno na již probíhající práce v přízemí budovy.
„Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664 - 666“
Náklady 12 mil. Kč. Práce budou zahájeny od září.
Jedná se o druhou etapu výstavby parkovacích ploch, v loňském roce byly
budovány plochy mezi objekty č.p. 667-669. Součástí staveb je rovněž sadová
úprava celého prostranství bloku domů s osazením volnočasového mobiliáře
vč. nového veřejného osvětlení. V rámci této etapy budou rovněž zbudována
šikmá parkovací stání v celé délce ulice Školní.
starosta

KOMPOSTERY PRO OBČANY MĚSTA ZDARMA
Město nabízí svým občanům kompostéry a to zcela zdarma. Máte-li zájem vollejte p. Krejsovou 724 180 759 nebo pište na lenka.krejsova@hornislavkov.cz.
Komposter obdržíte po podpisu smlouvy, kterou uzavřete v kanceláři č. 324,
2. patro na městském úřadě. Kompostér Vám bude dodán v průběhu srpna.
OVŽP
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Informace
Hospodaření města
k datu 31.5.2018
Hospodaření města k 31.5.2018
je tvořeno příjmy ve výši 51 715,41
tis. Kč, což je o 11,49 % více než
jsme předpokládali. Z těchto příjmů tvoří většinovou část daňové
příjmy, z nichž jsou sdílené daně ve
výši 27 565,21 tis. Kč (patří sem daň
z přidané hodnoty, daň z příjmu
fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z majetku), příj
my z hazardní her, správní a místní
poplatky ve výši 4 702,43 tis. Kč.
Dalším příjmem jsou příjmy z pronájmů, prodej majetku ve výši
8 897,66 tis. Kč. Přijmuté dotace zatím tvoří 10 550,11 tis. Kč.
Hospodaření je na druhou
stranu tvořeno výdaji. Ty činí
37 948,8 tis. Kč, což je o 10,35 %
méně než jsme předpokládali.

Z těchto výdajů většinovou část tvoří provozní výdaje (tzn. běžné výdaje) ve výši 3 281,94 tis. Kč, kterými
jsou např. mzdové výdaje, energie,
opravy, poskytnuté příspěvky našim
organizacím, poskytnuté příspěvky
ostatním subjektů a občanům. Další
část výdajů zatím tvoří kapitálové
výdaje ve výši 4 666,91 tis. Kč, kterými jsou investiční výdaje na pořizování majetku (tzn. stavby, pořízení hasičské cisterny). Hospodaříme
tedy s přebytku, slovy čísel máme
navíc oproti očekávání krásných
13 766,56 tis. Kč.
Rekonstrukce silnice ve Kfelích
V termínu od 9. 7. - 31. 7. 2018
proběhne celoplošná oprava povrchu komunikace od křižovatky
směr Bošířany po začátek místní
části Kfely.

Provoz v těchto dnech může být
částečně omezen. Úplná uzavírka
komunikace se, dle klimatických
podmínek, předpokládá ve dnech
17. 7. - 19. 7. 2018, tento termín
může být změněn.
Příjezd do místní části Kfely ve
směru od Horního Slavkova bude
od silnice I/20, ve směru Bečov n. T.
- Krásno - H. Slavkov a zpět. V průběhu provádění stavebních prací při
průjezdů tímto úsekem dbejte zvýšené opatrnosti, dopravního značení a pokynů pracovníků zhotovitele.
Pracoviště Komerční banky
ve městě bude zrušeno
Komerční banka oznámila, že posledním dnem jejího provozu bude
31. 8. 2018. Bankomat však zde zůstane v nezměněném provozu.
starosta

Slavnostní vítání občánků
Ve středu 6. června proběhla v obřadní síni MěKS slavnost ,,Vítání
občánků, při které byli do života
v našem městě panem starostou A.
Terekem a členkami SPOZ přivítáni
následující malí občánci: Michaela

Zelená, Eliška Dumková, Erika Klofandová, Aleš Nový a Emma Spalová.
V úvodu slavnosti vystoupily
s krátkým programem děti z MŠ
Duhová kulička. Hudbou celý obřad doprovázel pan J. Němec. Všem

vystupujícím děkujeme a novým
občánkům přejeme do života hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Příští vítání občánků se bude konat 3. října
2018 od 16 hodin.

Mgr. Vlasta Kaprová

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
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství: 
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:  774 559 868

nebo 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE:  1239
Poruchová linka ČEZ:  800 850 860
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
POLICIE ČR, HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575
MĚSTSKÝ INTERNET
V případě zájmu o zřízení internetu volejte pana Halgašíka: 
774 218 518

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.

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

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
------------------------------Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor 
2. patro
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz

352 350 686 
725 430 562
------------------------------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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Slavkovští skauti obhájili krajské prvenství
Závody Světlušek a Vlčat, skautů do jedenácti let, se konají jen
jednou za dva roky a o to cennější
je úspěch na nich. Ten v kraji největší možný úspěch se naší družině Červených lentilek podařilo
po dvou letech zopakovat a v září
nás tedy čeká účast v celostátním
finále.
Letošní závody pořádal přístav
karlovarských skautů Orion v okolí Svatošských skal a nesl se v duchu příběhů o Škiťákovi a Bezzubkovi, tedy dětem dobře známých
animovaných pohádek ze série Jak
vycvičit draka. Malí skauti se na
dva dny přenesli do vesnice na ostrově Blp, kterou sužoval zlý drak
Mlsoun Strašlivý, aby místním
Vikingům pomohli se draka zbavit. Celou sobotu probíhal pečlivý
výcvik dovedností dračích bojovníků, aby byl v neděli zakončen
velkou hrou, ve které děti nakonec
drakovi pomohly se polepšit.
V čem skauti na závodech měří
síly a jak mohou takové skautské
závody souviset s draky či jinými
tématy, kterými se závody motivují? To je to, co je na skautských
závodech unikátní a svým způsobem moderní. V duchu myšlenky,
že tábornické dovednosti, stejně
jako hry nejsou pro skauty cílem,
ale výchovným prostředkem, se
nesou i závody. A tak malé světluš

ky a vlčata musí například umět
připravit zeleninový salát, ošetřit
menší poranění, orientovat se na
mapě, znát naše rostliny i zvířata
anebo třeba dopravní značky, ale
závody, ani těch malých, natož pak
těch větších, nemůže vyhrát jednotlivec, i když tohle všechno umí
bezvadně. I to se letos podařilo našim Červeným lentilkám prokázat,
že důležité je umět spolu komuni-

navzájem sdělovaly, co je na které
kartě, když obrázek zrovna neznaly anebo ty nejmenší by nestihly
text přečíst. Pak už stačilo, aby si
každý pamatoval jen část karet
a včas hlásil, že ví.
Ještě jsem slíbil vysvětlení těch
témat, příběhů a legend, symbolického rámce, který závody provází.
To už je otázka pořadatele, jaký
svět a zápletku v něm si vymyslí. Je
to opět prostředek, jak dětem nabídnout něco lákavého, pro ně aktuálního a známého, a disciplínám
závodu tak dát jeden společný
hmatatelný cíl vyšší než jsou body
na průvodce.
A o tom všem je skauting. Ukázat dětem v zábavné a pro ně zajímavé obálce aktivní hry myšlenku
týmové práce, která se na jednu
stranu neobejde bez vyslovení
vlastního názoru, vyslyšení názoru druhých a dohodě na společné
cestě, a na straně druhé vede, za
předpokladu efektivní komunikace, k lepším výsledkům než snaha
řady jednotlivců.
V tomto školním / skautském
roce už nás čeká jen tábor, vyvrcholení celoroční činnosti, a pak
zase v září na schůzkách a výpravách na shledanou.

kovat, dohodnout se a spolupracovat.
Na jednom ze stanovišť byl úkol
připraven ve formě pexesa s obrázky a odpovídajícími texty. Pro
všechny družiny, které hru hrály
sice hromadně, ale každý sám za
sebe, byl úkol podle zpětné vazby
nesmírně náročný a na přidělený
časový limit až nesplnitelný. Len- více na:
tilky úkol plnily společně tak, že si www.facebook.com/ArnikaHS/

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:
soutez.slavkov@seznam.cz. Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu,
aby bylo možno přiřadit body ke správným soutěžícím.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
3. V prosinci 2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Hospodář vyšel na dvůr a uviděl 30 hlav a 88 nohou.
Jaká zvířata a kolik jich na dvoře viděl?
1.
5 ovcí, 5 slepic, 10 krav, 10 kachen
2.
11 krav, 1 kozu, 18 kachen
3.
8 ovcí, 3 krávy, 1 kozu, 9 slepic, 8 kachen
4.
13 ovcí, 9 slepic, 1 kozu, 7 kachen
5.
15 ovcí, 15 slepic, 15 koz, 15 kachen

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

2. úloha (3 body)
Trojčatům je právě 9 let. Jejich matce je o 8 let více než tvoří součet jejich
současného věku.
V kolika letech matka trojčata porodila?
3. úloha (5 bodů)
Sedm osob jde přes řeku. Začínají na jedné straně a mají se dostat na druhou stranu. Je noc a mají jen jedno použitelné světlo na cestu, které musí
mít při přechodu mostu s sebou. Nejvíce tři lidé mohou jít přes most spolu
a musí jít rychlostí toho nejpomalejšího.
Každá osoba jde jinou rychlostí.
Lea přejde most za 1 minutu, Zuzana za 2 minuty, Gabriela za 6 minut, Petra za 7 minut, Stanislav za 8 minut, František za 9 minut a Jan za 10 minut.
Jaký je nejrychlejší čas, za který přejdou most?
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. 834, 159, 672 (lze řádky i sloupce prohodit)
2. 19
3. c
připravil: Ing. Petr Čavojský
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XV. Ležnické
bio–dožínky
1. 9. 2018

Ležnice u Horního Slavkova, okres Sokolov
Srdečně vás zvou:
• Rodinná ekologická farma Františka Bartoně
• AGRAFA s.r.o.
• PRO-BIO regionální centrum severozápad
Program:
10.30 hod. - Zahájení mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
11.00 hod. - Otevření staročeského jarmarku průvodem
11.30 hod. - Zábavný a naučný program
13.00 hod. - Beseda o včelách p. Petr Weiss
13.30 hod. - Taneční soubor Máječek z Krásna
14.00 hod. - Ukázka ovládání honáckého biče
14.30 hod. - 13. ročník ležnický sekáč
15.00 hod. - Taneční soubor Máj z Krásna
15.30 hod. - Losování tomboly
Ukázky a soutěže:
Hospodářská zvířata - volná prohlídka farmy
s odborným výkladem
Prohlídka zemědělské techniky
Jízda na koních a ponících
Soutěže
dojení z umělého vemene, koulení balíků, 13. ročník ležnický sekáč,
hod závažím, přetahování lanem a jiné zábavné atrakce.
Hudbu pro dobrou náladu zajistí Jiří Němec
O občerstvení se postará Ráj Krásno s.r.o.
K návštěvě zve
ležnický skanzen
Dožínkový
fotokoutek
a celodenní jízdy
traktorbusem

Po celou dobu konání bio-dožínek možnost nákupu regionální potraviny a bio produktů

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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nejlepší žák a pedagog města

Ocenění nejlepších žáků
Již pojedenácté rada města společně se základními školami ve městě
vyhodnotila Nejlepší žáky a po tříletém cyklu také Nejlepší pedagogy
základních škol v našem městě. Žáci si svá ocenění převzali 14. června
v krásných renesančních prostorách velkého sálu Pluhova domu. Získat
titul Nejlepší žák/žákyně roku 2017/2018 bylo možné nejen za znamenité
výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých
a dovednostních soutěžích, či za příkladné jednání a chování. Každý oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč na
nákup knih.
Nejlepší pedagogové převzali z rukou starosty poukaz na večeři pro 2 osoby v restauraci Le Marché v hodnotě 3.180,- Kč.
Všem oceněným blahopřejeme a žákům přejeme hodně úspěchů do dalších let.
Základní škola Šance
Horní Slavkov
Kamila Nová, 3. ročník
za svědomitý přístup a plnění školních
úkolů a všech školních povinností, za
ochotu pomoci spolužákům i dospělým, za reprezentaci školy při pěveckých vystoupeních
Petr Studnař, 3. ročník
za svědomitý přístup a plnění školních
úkolů a všech školních povinností, za
ochotu pomoci spolužákům i dospělým, za vzorné chování ve škole i ve
školní družině
Marek Nový, 5. ročník
za vzorné chování, za svědomitý přístup a plnění školních úkolů a všech
školních povinností
za ochotu pomoci spolužákům i dospělým, za reprezentaci školy při pěveckých vystoupeních
Ladislav Goliáš, 6. ročník
za svědomitý přístup a plnění školních
úkolů, za ochotu pomoci spolužákům
i dospělým,
za účast při pořádání Tříkrálové sbírky
2018, za reprezentaci školy v okresní
soutěži Zručný chlapec
Roman Oláh, 8. ročník
za svědomitý přístup k výuce, za vzorné plnění školních úkolů, za ochotu

Základní škola Horní Slavkov,
Školní ulice
Barbora Krpejšová, 4. A
za reprezentaci školy ve sportu, ochotu
pomáhat spolužákům
Anna Balcarová, 5. A
za mimořádně vysoké nasazení při
plnění školních povinností, za aktivní
účast na všech matematických soutěžích v okresu i kraji
Eliška Miková, 5. B
za vynikající prospěch, nadstandardní přístup ke školním i mimoškolním

aktivitám, reprezentaci školy i města
v uměleckých soutěžích, obětavá práce
pro třídu
Veronika Janotová, 5. B
za vynikající prospěch, nadstandardní přístup ke školním i mimoškolním
aktivitám, reprezentaci školy i města
v uměleckých soutěžích, obětavá práce
pro třídu
David Kastl, 5. B
za vynikající prospěch, úspěšné mnohaleté zvládání matematiky ve vyšším
ročníku, reprezentaci školy i města

pomoci spolužákům
i dospělým, a to i v době mimo vyučování
Základní škola Horní Slavkov,
Nádražní ulice
Kateřina Svejkovská, 2. A
vzorná příprava na vyučování, výborný prospěch, slušné chování
Lucie Pechrová, 2. B
výborný prospěch a vzorná příprava
Emma Dandová, 3. A
výborný prospěch, slušné chování, reprezentace školy - sport, hra na hudební nástroj
Základní škola, Nádražní ulice
Dominik Lanc, 4. A
výborný prospěch, vzorná příprava,
reprezentace ve sportu
Petra Egerová, 5. A
výborný prospěch, vzorná příprava,
aktivita, spolehlivost
Eliška Drobná, 6. A
výborný prospěch, spolehlivost, vzorná příprava a aktivita
Andrea Rybárová, 7. A
výborný prospěch, píle, spolehlivost,
aktivita
Karel Klečka, 8. A
výborný prospěch, píle, slušné chování
Filip Lanc, 9. A
výborný prospěch, píle, slušné chování Základní škola, Školní ulice

Základní škola Šance
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Základní umělecká škola
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a pedagogů základních škol

v karate a jiných soutěžích a práci v žákovském parlamentu
Kateřina Štecová, 6. A
za výbornou reprezentaci školy a města v karate (mistrovství Evropy), výborné studijní výsledky a vzornou přípravu na vyučování
Jakub Sochr, 6. A
za výborné studijní výsledky a vzornou přípravu na vyučování
Eliška Pokorná, 6. B
za výborný prospěch, vzorné chování,
sportovní úspěchy a svědomité plnění
školních povinností
Martina Mihoková, 6. B
výborný prospěch, vzorné chování,
ochotu, svědomitost, práci v žákovském parlamentu a práci pro třídu
Denisa Vlčková, 7. A
za práci v žákovském parlamentu,
ochotu a svědomitý přístup ke školním
povinnostem
Viktorie Köhlerová, 7. A
za práci v žákovském parlamentu,
ochotu a svědomitý přístup ke školním
povinnostem, za organizaci charitativní akce pro dětské oddělení sokolovské
nemocnice
Natálie Šimonová, 8. A
za svědomitý přístup k plnění školních
povinností a ochotu pomáhat ostatním
Jáchym Akrman, 8. B
za vzorné plnění školních povinností,
výborný prospěch, účast ve vědomostních soutěžích a práci pro třídu
Eliška Volská, 9. ročník
za studijní pokrok na 2. stupni a sportovní reprezentaci školy

Základní umělecká škola
Horní Slavkov
Adéla Adamcová
žákyně pěvecké třídy, kde se věnuje sólovému, ale i sborovému zpěvu. V letošním školním roce získala 3. místo
v krajském kole soutěže Karlovarský
skřivánek a úspěšně se probojovala do
celostátního kola této soutěže. Pravidelně se účastní sborových akcí, koncertů a soustředění, sólový i sborový
zpěv je její velkou zálibou a koníčkem
Aneta Balogová
za aktivitu v hodinách tance, kterému
se velmi věnuje, projevuje velký zájem
o taneční obor, podílí se na tvorbě nových tanečních choreografií, zvládá
obtížnější taneční prvky, ráda se učí
novým věcem
Kateřina Moschová
za vzornou práci v hodinách výtvarné
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

výchovy a reprezentaci ZUŠ na výstavách a soutěžích výtvarného oboru
Matěj Rothbauer
žák dechového oddělení, kde se věnuje hře na fagot. V letošním roce získal
ocenění absolutního vítěze v krajském
kole soutěže ZUŠ, dále se účastnil 16.
ročníku mezinárodní hudební soutěže Pro Bohemia Ostrava, kde získal
titul laureáta soutěže a 1.cenu ve své
kategorii. Zároveň se stal absolutním
vítězem celorepublikového kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné
nástroje, kde získal taktéž 1. místo. Ve
školním roce 2017/2018 také s úspěchem vykonal přijímací zkoušky na
pražskou konzervatoř, kde bude od
září studovat Hru na fagot
Tomáš Meier
navštěvuje výuku Hry na lesní roh,
který v letošním roce získal 1.místo
v okresním i krajském kole soutěže
ZUŠ ve hře na lesní roh. Svojí aktivitou
může jít příkladem ostatním žákům
Základní umělecké školy, vzhledem ke
svému věku je velmi šikovný
Kateřina Vašáková
navštěvuje výtvarný obor od svých
pěti let. Začínala studiem přípravné
estetické výchovy, nyní je ve čtvrtém
ročníku výtvarné tvorby. Patří mezi
nejaktivnější žáky výtvarného oboru.
Často a ráda se účastní workshopů,
výstav, návštěv galerií, živě se zajímá
o výtvarné umění. Několikrát se účastnila soustředění výtvarného oboru,
reprezentovala školu na řadě výstav,
mimo jiné i v partnerském městě Lokte - Illertissenu. Velmi aktivně také pomáhala s přípravou a realizací festivalu
ZUŠ open v loňském roce

v ZUŠ a velký přínos pro umělecké
školství v Horním Slavkově i Lokti.
Cenu za pana Voborníka, který se ze
zdravotních důvodů nemohl dostavit,
převzal ředitel ZUŠ.

slabé, ale i silné stránky, jeho talent.
A těchto poznatků pak využívala při
vzdělávání svých žáků, kterým věnovala mnoho energie a předala jim své
rozsáhlé až renesanční znalosti. Její
třídou prošlo mnoho úspěšných lidí,
Mgr. Věnceslava Svobodová – Zá- zejména techniků, inženýrů, učitelů
kladní škola Horní Slavkov, Nádraž- a lékařů.
ní ulice
Pedagogickou fakultu v Plzni aprobaci
přírodopis –základy zemědělské výuky
zakončila státní zkoušku. Po ukončení
učila 7 let v Toužimi, kde žila. V roce
1982 se i s rodinou přestěhovala do
Horního Slavkova a v roce 1983 nastoupila na 1. ZŠ v Nádražní ulici, kde
působí dodnes.
Kromě přírodopisu učila i tělesnou výchovu a nyní učí i matematiku, dějepis
a vaření.
K jejím zálibám patří příroda, pěší turistika (již několikrát obešla zeměkouli
42 000 km). Z jazyků ovládá Rj, Nj.
(státní zkouška), Aj – učí se již 9 roků.
Paní Mgr. Svobodová je již 6 roků
v důchodu, ale práce ji těší a škola jí
Mgr. Věnceslava Svobodová
potřebuje, proto učí dál.

Mgr. Libuše Junová – Základní škola
Horní Slavkov, Nádražní ulice
Pedagogickou fakultu ukončila státní
zkouškou v oboru český jazyk a výtvarná výchova v Ústí nad Labem. Po
studiích nastoupila na 2. ZŠ ve Školní
ulici, kde učila 2 roky. V roce 1983 pak
nastoupila na 1. ZŠ v Nádražní ulici,
kde pracuje dodnes. Při práci učitelky
na druhém stupni vystudovala na PF
UK výchovné poradenství. Tomu se
na škole paní Libuše Junová věnovala
téměř 30 let. Rovněž 26 let působí na
ZUŠ v Horním Slavkově jako učitelka
Nejlepší pedagogové
výtvarného oboru.
základních škol
Nyní je Mgr. Junová již v důchodu
Josef Voborník –Základní umělecká a pracuje na obou školách na snížený
škola Horní Slavkov
úvazek
Působil dlouhá léta jako koncertní
mistr skupiny prvních houslí Karlo- Jitka Juristová - Základní škola Horvarského symfonického orchestru, ní Slavkov, Školní ulice
stejně tak jako pedagog hry na housle Během svého působení učila nejen
v Základní umělecké škole Horní Slav- malé děti, ale i ty na 2. stupni. Ty zekov. Za dobu působení v ZUŠ vycho- jména svoji milovanou výtvarnou výval několik skvělých houslistů, kteří se chovu, kterou dokázala naučit i ty nejdnes houslové hře nadále věnují, jeho větší anti talenty, ale bravurně zvládla
houslovou třídou prošlo mnoho žáků i ostatní předměty, třeba matematiku.
i z důvodu, že několik let na škole vedl Byla, jak sama říkala, učitelem univervelmi úspěšný smyčcový soubor, který zálem. Přesto se pak, a asi ráda, vrátila
reprezentoval školu i město v našem zpět na 1. stupeň a to až do roku 2002,
regionu, ale i v zahraničí. Panu Vobor- kdy odešla do důchodu.
níkovi patří ze strany vedení školy po- Paní Juristová má vzácný dar, umí
děkování za jeho dlouholeté působení rychle poznat povahu dítěte, jeho

Mgr. Libuše Junová

Paní Jitka Juristová
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u nás ve městě
OE

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV VYHLAŠUJE

Jede k vám Blaník
OE band!

10. JUBILEJNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO/ZAHRÁDKA
v soutěžních kategoriích:
Okno/balkón bytového domu
Okno/balkón rodinného domu
Předzahrádka rodinného domu
Zahrádka v zahrádkářské kolonii

Jede k vám Blaník band!
Kde: Horní Slavkov, před Městským úřadem
Kdy: 14. 7. 2018, 17:00 - 21:00 hod.

Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč.

SOUTĚŽE A PIVO
PRO KAŽDÉHO ZDARMA.

Přihlášky:
recepce Městského úřadu
Slavkovský zpravodaj 6, 7-8/2018
www stránky města

REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ
Město

Přihlášku odevzdejte
do 24.08.2018 na recepci MěÚ,
nebo v kanceláři číslo 206 (sekretariát starosty),
případně zašlete na e-mail:
jana.wiedova@hornislavkov.cz
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Vážení občané,
v sobotu
10. května se na
náměstí uskuteční
tradiční oslavy

Vážení občané,
v sobotu
Vážení
občané,
května se na
v10.
sobotu
náměstí
uskuteční
10. května
se na
tradiční
náměstí oslavy
uskuteční
tradiční oslavy

Podpis:

Souhlas
se zpracováním
osobních údajů
Souhlas
se zpracováním
osobních údajů

a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a Zma-

podle
zákona
o ochraně
osobních
obecného
(dále jen partneři) a informování o novinkách komunikační
podle
zákona
o ochraně
osobních údajů
(ZOOU) a údajů
obecného(ZOOU)
nařízení oaochraně
osobních údajů (GDPR)pujTo
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údajů
souhlasím,
aby správce
osobních údajů:
město
Horní jako
Slavkov,
IČ 00259322
se sídlem Dlouhá
634, Horní Mobilní rozhlas a jejích partnerů; přes Mobilní rozhlas
nařízení
o ochraně
osobních
údajů
(GDPR)
subjekt
údajů
platformy
Slavkov zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
Podpis:
souhlasím, aby správce osobních údajů: město Horní Slavkov, IČ
můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé
obci,
• bydliště,
00259322
sídlem
Dlouhá
634,
Horní
Slavkov
zpracovával
moje
• telefonní
číslo, se
e-mailová
adresa,
IP adresa
počítače,
mobilního
telefonu
či jiného zařízení
a aktuální můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje
poloha
osobní údaje v rozsahu
poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních
Souhlas se zpracováním osobních údajů

za• účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme
Česko,
bydliště,
služeb,
pro zajištění
lepších kulturních a sociálních potřeb, pro
podle Mobilní
zákona rozhlas
o ochraně
osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Ukliďme Česko a ZmapujTo (dále jen partneři) a informování o novinkách komunikační platformy
a
• telefonní
číslo,
e-mailová
adresa,
IP adresa
počítače,
mobilního
místa
nebo
trasyHorní
apod.
do doby
abykonkrétního
správce osobních
údajů:
město
Slavkov,
IČ odvolání
00259322 se sídlem Dlouhá
jejích
partnerů; přes
Mobilní
rozhlas můžu
např. dostávat
informační
a krizové
zprávy oúdajů
dění vsouhlasím,
méoznačení
obci, můžu
vyjadřovat
svůj názor
v anketách,
může býtazjišťována
poloha nebo pohyb. To vše sloužíSlavkov
pro zlepšení
fungování
zpracovával
moje osobní údaje v rozsahu
telefonu
či jiného
zařízení
aktuálnímoje
poloha
tohoto
souhlasu.
lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního
místa nebo trasy apod.
• bydliště,
účelem
služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Otoč
doza
doby
odvolánívyužívání
tohoto souhlasu.

• telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení a aktuální

Podpis:poloha
Podpis:

Otoč

za účelem využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlep
Souhlas se zpracováním
osobníchZPRAVODAJ
údajů
SLAVKOVSKÝ
Ukliďme Česko a ZmapujTo (dále jen partneři) a informování o novinkách komunikační platformy Mob
Souhlas se zpracováním osobních údajů
jejích
partnerů;
přes
podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOU) a obecného nařízení o ochraně osobních
údajů
(GDPR)
jakoMobilní
subjektrozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé
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u nás ve městě
PŘIHLÁŠKA
DO 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO/ZAHRÁDKA
Okno v bytě



Okno v rodinném domě 

Předzahrádka 

Zahrádka v zahrádkářské kolonii 

7-8 2018

MEMORIÁL
JANA TURNERA
11. 8. 2018
se uskuteční

Jméno a příjmení majitele (nájemce):

II. ročník tenisového turnaje

..............................................................................................................................
Přesná adresa:
..............................................................................................................................

Upřímně zveme všechny, kteří jsou vyznavači tohoto
úžasného sportu a rádi zavzpomínají
na velkého příznivce tenisu pana J. Turnera.

Specifikace umístění okna/balkónu/zahrádky:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Přihlášku odevzdejte do 24. 8. 2018 na recepci Městského úřadu
v Horním Slavkově, nebo v kanceláři číslo 206 (sekretariát starosty), případně zašlete na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát můj
otec, matka či jiný zákonný zástupce.
Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Horní Slavkov, IČ: 00259322,
se sídlem Dlouhá 634, Horní Slavkov
Kontaktní údaje správce:
Jana Wiedová, telefon: +420602110506,
email: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Účel zpracování osobních údajů:
Využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Právní základ zpracování osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený z důvodu registrace do komunikační platformy Mobilní rozhlas
Vaše osobní údaje budou předány
v nezbytně nutném rozsahu:
• provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je
k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ: 29198950,
se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro správce
osobních údajů používat.
• provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění
řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete,

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Občerstvení, sportovní i společenské zážitky
zajištěny! Určitě přijďte, začínáme v 9 hodin.
Přihlášky do 6. 8. 2018 přímo na dvorcích nebo
formou SMS na t. č. 776 605 778.

Výbor tenisového oddílu

nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či plně
funkční.
Informace správce osobních údajů:
• Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány nejvýše
do odvolání tohoto souhlasu,
• máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat
od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše
osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo
získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím,
• máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete
požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
• máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených
případech,
• máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem
stanovených případech,
• můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní
údaje jinému správci,
• kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto
odvoláním,
• máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů
zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují
Vaše práva,
• máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách
komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po
vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel
zpracovávány.
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z historie

Naše země slaví 100 let svého vzniku
Před sto lety se začala psát nová historie Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů a Rusínů – vzniklo Československo.
Naše země si tak v tomto roce připomíná tuto významnou historickou událost
v tisku, dokumentárními pořady v televizi, zpřístupnění korunovačních klenotů a dalšími společenskými akcemi.
Také naše město si bude tento významný rok připomínat. Jistě jste si již všimli
číslic na titulní straně zpravodaje.
Jedná se oficiální symboliku České republiky k připomenutí si právě
tohoto výročí. Ta zdobí náš zpravodaj od jeho lednového vydání a bude
jej zdobit až do konce tohoto roku.
Při tak významné události jsme si pro vás připravili překvapení – průběžné publikování informací z kroniky města. Zejména období let 1918
- 1944 je extrémně zajímavé a zároveň náročné. Oblast Slavkovska byla
osídlena většinově německy mluvícím obyvatelstvem, ostatně tak tomu
bylo v celém pohraničí s Německem. Kronika z této doby je tak psána
německy a ještě osobitým psacím písmem. Přes velké těžkosti se nám
podařilo zajistit překlad událostí, které až dosud německá část kroniky
ukrývala. Zveřejňování dalších událostí z následujících let budeme průběžně publikovat v našem zpravodaji.

Starosta

ním spolkem. Byl zapálen velký oheň a hovořilo se o starých zvycích.
Letošního roku je organizováno různými profesory mnoho přednášek na různá témata pro povzbuzení okresního i místního výboru pro vzdělanost. Tyto vzdělávací
akce jsou všemi vítány a přinášejí obyvatelstvu vzdělanost.
Provádění oprav elektrárenské společnosti, což dosud částečně patřilo do režie montéra Osw. Hanika, bylo 1.3. předáno do vlastní režie obce a na radnici byl zřízen
sklad materiálu pro tento účel.
Od 1.1.1928 bylo panu Rudolfu Reitmannovi předáno do soukromého provozu
kino.
Cena jednoho „pevného metru“ užitkového dřeva je v roce 1928 – 220 korun s dodáním od lesa – toto je kolosální příjem pro obecní pokladnu. Ročně se vytěží cca
až 800 pevných metrů dřeva. Z tohoto důvodu se obec snaží nakoupit více pozemků
pro těžbu dřeva. Letos obec nakoupila 30 ha a to na loketsko-krásenské hranici,
v prostoru pod „Rovenským rybníkem“
V městském archivu jsou písemnosti, které pocházejí z roku 1300. Tyto písemnosti
z roku 1300 byly z nařízení Dr. Ludwiga, kurátora místního památkového úřadu,
pečlivě urovnány a uloženy do protipožárního trezoru na obci.
Před vánocemi byl na náměstí postaven vánoční strom s elektrickým osvětlením.
Při slavnostním postavení hrála místní městská kapela a byla uskutečněna sbírka
pro péči o děti a mládež.

Jaký byl život našich předků?
Nahlédněme do kroniky města Horní
Slavkov…
Rok 1927

Až do roku 1926 byl „Wolfův dvůr“ vždy na určitou dobu „propachtován“ pronajímán. Od tohoto roku bylo toto smluvní pachtování zrušeno. Grund byl rozparcelován a propachtován mezi vícero lidí.
Od roku 1927 je předběžně zastaven provoz místního kina. Koncese na provozování
kina byla dosud v držení obce a provoz kina byl zajišťován panem Reitemannem.
Na základě úředního nařízení musela obec zajistit nové místo pro poštovní úřad.
Dosud byla pošta umístěna v domě čp. 96 – majitelem domu byl Joh. Reich. Byla
uskutečněna přístavba u obecního domu čp. 40. Současně byla v obecním domě čp.
14 zřízena kancelář pro elektrárenskou společnost. Do tohoto domu byla zavedena
telefonní linka. Městský hostinec, který byl dosud v budově radnice na čp. 1, byl
přestěhován do domu městského muzea.
Pro obec byl pořízen železný trezor (značky Wertheimer) – cena 3 000 korun.
Byly postaveny 2 železné stožáry – na horním tržišti a na starém tržišti u čp. 84.
Dle zákona č. 130 z 22.7.1919 byla zřízena obecní knihovna. Na základě četných
darů měla rychle bohatý inventář. První knihovnicí byla slečna Hilda Hahn.
26. března 1927 zemřel zde v Horním Slavkově zástupce starosty Anton Neidhart,
který dlouhodobě zastupoval a reprezentoval obec.
V prostoru nad porcelánkou byl postaven nový dům čp. 539 pro úředníky.
V tomto roce byl vytvořen nový hřbitovní plán. Byly zvýšeny hřbitovní poplatky,
a to tak, aby byl hřbitov pro údržbu soběstačný.
Pan Gustav Gröschl postavil ve svém domě čp. 234 „koupací zařízení“ s třemi vanami, dosud ve městě nic takového nebylo.

Rok 1929

Na letošní pouti nebyla z důvodu nehody majitele žádná pouťová atrakce, což se
projevilo velkým zklamáním dětí, neboť nikdo si nedokáže představit pouť bez
kolotoče. Pouť je největší slavkovskou slavností, která je také ukázkou pekařského
umění v pečení koláčů.
Děkan Hoyer, který byl v církevní službě od roku 1892, odešel na zaslouženou penzi. Pan Josef Bükl, kaplan z Nové Vsi u Plané byl městským zastupitelstvem zvolen
15 hlasy z celkového počtu 28 hlasů novým kaplanem a následně převzal službu.
Byl zaveden odvod daně z veřejného osvětlení, zvýšena daň ze psa a byly zavedeny
Rok 1928
poplatky na výkon obecné správy.
Od 9. do 11. května, v době, kdy již plně kvetly ovocné stromy, napadl sníh a byla V místní části „Kugelhof “ byly postaveny nové domy čp. 501 a 503.
taková zima, že stojatá voda zamrzla.
Obec poskytuje levně pozemky, aby podpořila stavební činnost v obci a tím napo1. května se opět konala demonstrace zaměstnaneckého svazu.
mohla v řešení nedostatku bytů.
21. června se konala u „Velkého rybníka“ každoroční slavnost letního slunovratu. V „Horní ulici“ byl postaven nový dům čp. 502.
Slavnost byla organizována Německým občanským spolkem a Německým sportov- V září 1929 shořela škola u domu čp. 433 vedle rodiny Franze Rosmeissla.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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z historie | gratulace
Stejně jako vloni byla opět u vánočního stromu uskutečněna sbírka na sociální pomoc mládeži.
V měsíci prosinci vypukla epidemie spály. Všichni nemocní měli býti izolováni, ale
v okresní nemocnici v Lokti již nebylo žádné místo. Obec byla povinna zajistit pro
nemocné izolaci. Toto místo pro izolaci nemocných bylo vytvořeno v tzv. starém
úřednickém domě čp. 318 a paní Karolina Hubl byla zaměstnána jako zdravotní
sestra. Tato akce stála obec 3 100 korun.

7-8 2018
gratulace
V měsíci červenu oslavil jubilejní 80. narozeniny pan Ladislav
Červenka. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta
města a členka SPOZ.

Ceny potravin v měsíci prosinci 1929
bochník chleba
4 - 5 korun
margarín 1 kg
14 korun
mouka na pečení 1 kg
3,70 korun
rostlinný tuk 1 kg
14 korun
mouka na vaření 1 kg
3,80 korun
cukr 1 kg
6,50 korun
brambory 1 kg
0,60 korun
sůl 1 kg
6,60 korun
hovězí maso 1 kg
16 korun
hrách 1 kg
4-6 korun
vepřové maso 1 kg
22 korun
fazole 1 kg
9 korun
telecí maso 1 kg
20 korun
rýže 1 kg
3,90 – 4,80 korun
vepřové sádlo 1 kg
22 korun
kysané zelí 1 kg
2,50 korun
máslo 1 kg
30 korun
cibule 1 kg
2,50 korun
mléko 1 l
2 koruny
jablka 1 kg
3 koruny
vejce 1 kus
1,10 korun
káva 1 kg
48 korun
pivo 1 l
3 korun
melta 1 kg
4 korun
petrolej 1 l
2,20 korun
jádrové mýdlo
8,80 korun
uhlí na topení s dovozem k domu 1q
19 korun
V měsíci červenci byla zdejším sborem dobrovolných hasičů pořízena 4 válcová
benzinová motorová stříkačka v hodnotě 40 000 korun od firmy Richard Herold
z Chomutova. K tomu bylo pořízeno 300 metrů hadic se spojkami, z toho 100 metrů velikosti č. 9 a 200 metrů velikosti č. 6. Tímto má zdejší jednotka dobrovolných
hasičů 4 ruční stříkačky a jednu motorovou.
Ve městě je velký nedostatek bytů. Po mnoho let se nestavilo, čímž je nyní velký
nedostatek bytů. Chudinské domy jsou přeplněny a v několika případech není výjimkou, že v jednom bytě bydlí společně dvě až tři rodiny.
Dům čp. 267 (majitelkou je paní Margareta Stowasser) byl pro katastrofální stav
stržen a nově postaven

Rok 1930

V „Horní ulici“ byl postaven dům čp. 356 (majitel Jos. Hahn).
V „Nádražní ulici“ byl postaven dům čp. 328 (majitel Franz Dorfl).
Městská část „Ulička Svaté Anny“ byla dosud bez vodovodu. Obyvatelé si museli
nosit vodu z části „Sarfertsgrün“. Z tohoto důvodu byla konečně postavena pumpa
s automatickým elektrickým pohonem, což bylo velice přivítáno tamními obyvateli.
Obyvatelé toto považovali za velký přínos hlavně v zimním období.
Dne 19. ledna byl do církevní funkce uveden děkan Josef Bükl, který byl dosud
v Nové Vsi u Plané a je znám jako velmi pracovitý duchovní.
Dne 19. června byla provedena biskupem svátost biřmování. K biřmování se dostavilo 466 dospělých a 488 dětí.
V letošním roce bylo u „Rovenského rybníka“ oficiálně otevřeno koupaliště. Za přičinění Franze Dietricha – hostinského bylo postaveno několik převlékacích kabin
a byla postavena bouda k prodeji nápojů a občerstvení. Za horkých letních dnů
byla na koupališti velká návštěvnost, často i 400 lidí.
15. března se konalo na počest našeho prvního republikového prezidenta T.G.Masaryka v sále u H. Sachera kulturní odpoledne.
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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školství
DDM a Školní družina
Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018.
Ve školní družině probíhala celý školní rok soutěž ,, O putovní pohár ŠD“
První soutěž – O nejkrásnější dýni vyhrálo 1.oddělení p.vychovatelky Kristýny Krčkové, druhá soutěž byla opět tvořivá (výroba čerta) a vyhrálo 1.oddělení s p.vychovatelkou Bc.Martinou Dandovou DiS., ve třetí soutěži se žáci
trochu zapotili při vybíjené a vyhrálo 2.oddělení p.vychovatelky M.Ciperové,
čtvrtá byla pro vychovatelky trochu náročnější a to výzdoba ,,čarodějnice“ –
přání žáků bylo namaskovat si svou kmenovou vychovatelku  vyhrálo 1.oddělení p. vychovatelky Dandové, poslední soutěž našim žákům zamíchala
mozkové buňky a to v dopravním testu – pohár si odneslo 2.oddělení.
Pro žáky jsme uskutečnili výlet na Šibeniční vrch, návštěvu hasičské zbrojnice a míčový souboj se školní družinou 1.základní školy. Dále probíhala
soutěž v udržování pořádku, ta byla vyhodnocena dne 14.6.2018. První místo získalo 1. oddělení, na druhé příčce se umístilo 3.oddělení a třetí místo
získalo 2.oddělení. Každé oddělení získalo šek , za který si do 30.6.2018 splní
společné přání.
Děkuji rodičům za spolupráci a přeji za celý kolektiv ŠD krásné prožití léta.
Těšíme se na vás v září.

Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová

aby předali své znalosti a zkušenosti mladším generacím. Vaší práce si velmi
vážíme a těšíme se na další spolupráci v následujícím školním roce. V období
hlavních prázdnin budou probíhat dva příměstské tábory a jeden výjezdový
s pobytem. Velmi se těšíme na děti, které se rozhodly strávit s námi pár dní
i během léta. Zažijeme spoustu legrace.
A co chystáme, v novém školním roce? Nouze nebude nejen o kroužky stávající, ale chystáme pro vás další nové aktivity. Jedná se například o kroužky
„Youtubering“ a „Nerfky“.
Tímto vyzýváme vás, milí dospěláci… bavila by vás činnost s dětmi a máte
nápad na nový kroužek? Nebojte se a přijďte k nám, jsme velmi otevřeni novým nápadům.
Nyní bychom vám všem, rádi popřáli krásné prožití léta. Ať nám sluníčko
dělá jen radost, žádné úrazy, které by zabránily letnímu řádění a v září na
shledanou.
Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová, DiS.

Také já bych touto cestou chtěla poděkovat všem zaměstnancům DDM
a ŠD (interním i externím), rodičům a všem zákonným zástupcům, kteří řeší
volný čas svých ratolestí a společně s námi vedou své děti k trávení volného
času v kolektivu, který má stejné zájmy. Pevně věřím, že v následujícím školA je tady ta chvíle, na kterou děti čekají…školní rok uběhl jako voda a jsou ním roce zájem o aktivity opět naroste… My se snažíme. jak nejlépe to jde.
Krásné léto a v září na shledanou.
tady prázdniny. V průběhu školního roku jsme nezaháleli. Užili jsme si se

Martina Malečíková
zájmovými kroužky všeho druhu, společně jsme se toho spoustu naučili
a smysluplně strávili svůj volný čas. Děti ze sportovních a tanečních zájmových kroužků slavily úspěchy na soutěžích a závodech a my jsme na ně všichSledujte naše Facebookové a webové stránky,
ni právem hrdí. Některé zájmové kroužky se nám předvedly na zábavném
ať o nic z našich činností a akcí zbytečně nepřijdete
odpoledni dne 14.6.2018, které bylo završením společné celoroční práce dětí
a vedoucích kroužků a které se, jak věříme, velmi vydařilo. Děkujeme za práDdm Horní Slavkov
www.ddmhornislavkov.cz
ci všem našim externím zaměstnancům, kteří svůj volný čas věnují tomu,

MŠ Sportovní
Od naší poslední zprávy do Zpravodaje jsme toho stihli hodně udělat.
Navštívili jsme porcelánovou školičku v Nové Roli, kde jsme si obtisky
ozdobili hrníčky. Byli jsme se podívat do chebského divadla na loutkové
představení „Na kouzelném paloučku“ s postavičkami Jů a Hele. Podívali
jsme se na historické jádro Ostrova a do ostrovského ekocentra, kde jsme
si mohli pohrát se želvami. A když už jsme byli v Ostrově, tak jsme navštívili i jeho historického jádro.
Také jsme si vyjeli na prohlídku bečovské botanické zahrady, kde nás
kromě milé paní průvodkyně provázeli i pohádkové postavy. Naše poslední výprava byla do sokolovské nemocnice. Tam nám paní doktorky
se sestřičkami ukázaly, jak to na jednotlivých odděleních funguje, a vysvětlily nám, proč se nemusíme bát doktorů. S některými může být dokonce i legrace, zvláště pokud mají červený nos a snaží se vás hrou na
ukulele naučit mýt si ruce.
Říká se, že všude dobře doma nejlépe, a proto jsme se vydali prohlédnout si kostel Svatého Jiří, morový sloup, zádušní svítilnu a pověděli si
spoustu zajímavých a strašidelných pověstí o našem městě. V kulturním
středisku jsme si užili koncert Základní umělecké školy Horní Slavkov,
na kterém se nám líbilo zpracování filmových melodií. Do školky za
námi přijelo sférické kino, které nám ukázalo, proč si musíme dát pozor
na bakterie. K tomu všemu jsme zvládli upálit čarodějnici a oslavit Mezinárodní den dětí.
Jak vidíte, bylo toho hodně a ještě spousta dalších věcí je naplánována,
ale o tom zase příště.
Nyní bych se rád rozloučil se svými předškoláky. „Přeji vám všem hodně úspěchů a radostí v nové škole, a když budete mít někdy cestu kolem
nás, tak zamávejte. Rádi si tu na vás vzpomeneme.“

Za Duhovou kuličku Ondřej Čavojský

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

ZUŠ

Akademie umění a kultury pro seniory
města pokračuje !!!
Základní umělecká škola Horní Slavkov připravuje pro školní rok
2018/2019 několik novinek. Jednou z nich je rozšíření a pokračování
Akademie umění a kultury pro seniory. Ve spolupráci ZUŠ Horní Slavkov a Městské knihovny Loket otevíráme prvním ročníkem studium pro
zájemce také v Lokti, první ročník Akademie poběží nově také v Krásně,
druhým ročníkem pokračuje studium v Horním Slavkově.
Vaši účast na Akademii umění a kultury můžete hlásit buď telefonicky v ZUŠ (tel. 607 691 405) nebo emailem na jzapfova@zushslavkov.cz.
Informace o tomto typu vzdělávání najdete také na webových stránkách
ZUŠ www.zushslavkov.cz.
V Horním Slavkově i Lokti bude otevřen kurz „Malý muzikant“ pro
děti ve věku 1,5 – 4 roky. Jde o hudební výchovu pro nejmenší děti s originálními písničkami, hrou s rytmem, zpíváním, tancováním, muzikoterapeutickými aktivitami, hrou na nástroje a hlavně spoustou zábavy. Přihlášky můžete podávat na emailu karlovarsko@malymuzikant.cz, kurz
bude probíhat v dopoledních hodinách v budovách Školní náměstí 214
v Horním Slavkově a Sportovní 562 v Lokti.
Po prázdninách bude také v budově bývalé MŠ v Krásně otevřena pobočka ZUŠ. Přijímací řízení nových žáků do této pobočky proběhne
v září 2018, informace budou včas zveřejněny obvyklým způsobem.
Věřím, že ZUŠ Horní Slavkov v uplynulém školním roce 2017/2018
byla opět nositelem kvalitního vzdělávání a kultury v Horním Slavkově
i Lokti.
Přejeme všem příjemné léto a těšíme se na viděnou v novém školním
roce 2018/2019.

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZU
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MŠ Dlouhá
Květen a červen v naší školce
U Sluníčka
Konec školního roku se v naší
školce každoročně nese v duchu
různých výletů. A že se nám jich
letos sešlo .
Je již tradicí, že my, starší děti
z naší školky, jezdíme pravidelně do
solné jeskyně v Karlových Varech.
Tam si hrajeme se solí, cvičíme,
posloucháme příběhy a hlavně si
utužujeme své zdraví. A letos jsme
mohly v jeskyni dokonce přespat.
Od školky jsme odjely odpoledne
autobusem, v jeskyni si pohrály,
povečeřely výbornou pizzu, kterou
jsme si každý mohl vybrat podle
svého gusta. Po večeři následovalo
opět hraní a když nám trochu slehlo, převlékly jsme se do kostýmů tanečnic, pirátů, princezen a dalších
postav a trsaly na solné diskotéce
se světelnými efekty. No a protože
už jsme byly unavení, nezbývalo,
než si vyčistit zoubky, poslechnout
pohádku, vlézt si do spacáku a spát.
Koncem května nás přivítala Botanická zahrada v Bečově. Tam na
mladší z nás čekaly pohádkové postavy (Dubínek, Šípková Růženka
a veverka Čiperka), které nás zahradou provedly. Plnily jsme různé
úkoly a mnohému se naučily – jak
poznávat některé stromy a keře, jak
roste strom ze semínka a i jiné moc
zajímavé věci o přírodě. Všechny
děti jsme se hodně snažily a tak
jsme dostaly za odměnu drahokam
od Šípkové Růženky a dokonce i diplom MALÝ ZAHRADNÍK. Jako
dárek domů jsme odvezly výborný

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

tvaroh z nedaleké farmy Nežichov.
My starší děti jsme poznávaly bylinky a jedlé rostliny. Už víme z jakých částí se skládají, poznávaly
jsme je všemi smysly. Nakonec jsme
si mohly připravit tvarohovou mističku, ochucenou bylinkami. Do
školky jsme si odvezly i květinový
salát, ten jsme snědly jako dezert
po obědě.
O rostlinách už toho hodně víme,
tak další výprava vedla za zvířátky.
Možná byste hádali ZOO, ale to
by byl veliký omyl. Ve Staré Roli
v Karlových Varech je krásná farma

„Kozodoj“, kam jsme se vypravily.
Běhaly jsme mezi lamami a ovečkami, které jsme i nakrmily, pohladily jsme si oslíky, koně i krocana.
Viděly jsme i spoustu dalších zvířat a naši průvodci nám o každém
z nich něco zajímavého prozradili.
Při jídle jsme si musely dávat pozor
na mlsné kočky, které si brousily
zuby na naše svačinky. Protože nám
ale po cestě pořádně vytrávilo, nic
jim nezbylo. My ale stejně víme, že
by jim z lidského jídla bylo špatně...
Jelikož farma i Botanická zahrada
jsou nedaleko našeho města, tak

kdyby jste přemýšleli, kam na výlet,
můžete se tam vypravit. Nám se na
obou místech moc líbilo a tak jistě
nezklamou ani vás.
Do školky zavítal také kouzelník.
Protože bylo krásně, odehrávala se
jeho kouzla na zahradě. Kromě nich
nám ale ukázal také spousty ptáků
– orla, mládě puštíka, papouška,
drozda, sovu a dokonce i králíčka...
to není ptáček, my víme:-). Většinu
jsme si mohly pohladit a ty statečnější z nás se s papouškem na rameni i vyfotily.
A protože nás koncem školního
roku provázelo krásné, ale suché
počasí, bylo potřeba se také postarat o naši zahradu. Vy to asi ještě
nevíte, ale máme na zahradě krásné nové dřevěné vyvýšené záhonky
a dokonce i kompost. Tuto novinku
na naší přírodní zahradě nám ve
svém volném čase vytvořilo několik
hodných tatínků „Slavkováků“a my
už jen zasadily rostliny, o které se ale také staráme. Pěstujeme

ředkvičky, hrášek, jahody, borůvky, dýně, cukety, maliny… a moc
a moc zajímavých a chutných bylinek, které nám paní kuchařky přidávají do jídla. Moc vám děkujeme.
A samozřejmě jsme nezapomněly
oslavit ani Den dětí. Víla Amálka
a skřítkové z naší zahrady pro nás
připravili cestu plnou úkolů a na
jejím konci na nás čekal opravdický
poklad.
Stihly jsme toho opravdu hodně,
co říkáte? A tak za penízky moc
děkujeme SRPMŠ (Sružení rodičů
a přátel mateřské školy), Karlovarskému kraji a paní Nádeníčkové.
Bez nich bychom nemohly všechny
tyto výpravy podniknout.
Všem vám přejeme krásné léto.
Pa, pa, pa….dětičky z Mateřské
školky „U Sluníčka“
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Den dětí
Záchranáři mezi námi
I velcí si umí hrát – žáci osmé a deváté třídy pomáhali při průběhu akce,
Koncem května jsme povolali do akce při hodinách Výchovy ke zdraví
kterou připravily paní učitelky a asistentky pro mladší děti a školní družinu. odborné posily. Dvě vyučující ze Střední zdravotnické školy v Karlových

Za ZŠ Šance Dana Leníková Varech ochotně přijely do naší školy. Žáci si mohli „ na vlastní kůži“ nacvičit první pomoc v různých situacích. Ve vybavení našich záchranářek bylo
kromě obvazových materiálů mnoho modelů zobrazujících různá zranění.
Každý si mohl vyzkoušet, co dělat v krizových momentech, kdy může jít
o život. Tekla také umělá krev. V další části ukázky žáci resuscitovali zraněného a prováděli masáž srdce na figuríně.
Tato forma výuky se nám moc líbila a těšíme se na další lekce. Děkujeme.

Za ZŠ Šance Mgr. Lenka Chmelíková a Mgr. Anna Hadáčková

Ovoce do škol
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol od jeho počátku. V rámci tohoto projektu využíváme doprovodné programy. Jedním z nich jsou
také ovocné nebo zeleninové koše. Škola objedná připravené zeleninové
nebo ovocné balíčky složené z klasického nebo tropického ovoce a zeleniny
– žáci je mohou poznávat, ochutnat, připravit si z jejich obsahu různé saláty,
pomazánky, … Z tohoto projektového dopoledne žáci vytvoří pracovní listy.

Za ZŠ Šance Mgr. Lenka Chmelíková

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Jeden výlet nestačí
Každoročně pořádá naše škola několik výletů. Poslední květnový den jsme
uspořádali výlet do Bečova. Pro děti bylo připraveno divadelní představení „O loupežníku Krákorcovi“, návštěva Muzea hraček, motocyklů a Muzea
hrníčků.
Prožili jsme krásný den plný novinek a zážitků a již se těšíme na další výlet
- tentokrát do Ostrova.

Za ZŠ Šance Mgr. Anna Hadáčková
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ZŠ Školní
Projekt "Podporujeme inkluzi"

Od října 2016 jsme na naší škole
realizovali projekt „Podporujeme inkluzi", hrazený z Evropského sociálního fondu a MŠMT ČR (registrační
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00
01098). Dotaci 864 243,00 Kč jsme
využili na aktivity rozvíjející činnost
školy.
S velkou pomocí Mgr. Petraschkové jsme zrekonstruovali žákovskou
knihovnu 1. stupně, kterou jsme nejen vybavili novým nábytkem a speciálním sklopným interaktivním
panelem, ale i moderní dětskou literaturou. Zájem o výpůjčky knih tak
výrazně narostl a čtení se tak stalo
pro mnohé děti přirozenou zálibou.
Zakoupeny byly i nejrůznější deskové hry, šachy, šachové hodiny a velké
zahradní šachy, které motivují děti
k učení pomocí hry.
Velký přínos mělo zajištění pozice
školního psychologa. Paní doktorka
Irena Vykoupilová pomáhala žákům
i jejich rodičům orientovat se ve školních situacích, vztazích mezi dětmi
a dalších podle potřeb konkrétního
dítěte nebo rodiny.
Na podporu žáků bylo zaměřeno
i cílené doučování, realizované jak na
1. stupni, zejména v oblasti matematiky a českého jazyka, tak i na 2. stupni na procvičení matematiky a anglického a v dalším roce i německého
jazyka. Doučování využívali žáci dle
svých aktuálních potřeb. Za jejich
přípravu patří poděkování Mgr. Tep-

S Krajankou do ZOO

líkové (1. stupeň), Mgr. Nemčekové
a Mgr. Krejsovi (2. stupeň), kteří se
dětem odpoledne věnovali.
Vyhledávanou aktivitou byly i kluby, např. Čtenářský, pod vedením

Mgr. Procházkové. Mladší čtenáři
zde rozvíjeli svůj vztah ke knihám,
získávali zkušenosti s různými žánry
a navštívili knihovnu nejen v Horním
Slavkově, ale i v Lokti a v Sokolově.

jsme při výtvarce vystřihovali, lepi- k dílu. Na závěr jsme práci vyfotoNa konci března se naše třída (5.B li, kašírovali, barvili, seli trávu ko- grafovali. Ondra vyrobil fotokoláž,
ze ZŠ Školní) rozhodla zapojit do lem rybníku… každý přiložil ruku Dave prezentaci a tyto soubory
výtvarné soutěže, kterou objevila
spolužačka Verča v Mateřídoušce.
Za úkol bylo vytvořit originální
výtvarné dílo s motivem některého
z kriticky ohrožených druhů, o které pečuje ZOO Praha a které znáte
z obalu jogurtů Krajanka: gorily
nížinné, gaviála indického či koně
Převalského.
Nejprve jsme na webu hledali informace o jednotlivých zvířatech
i o možnostech výtvarného zpracování. Nakonec zvítězil gaviál – tedy
svérázný druh krokodýla s podivným čumákem. Vyrobili jsme celou
gaviálí farmu – s matkou i mláďaty,
vajíčky, rybníkem a přírodním výběhem pod palmami. Celý měsíc
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Klub zábavné logiky a deskových her,
nazvaný Hrátky s logikou si našel své
příznivce na obou stupních školy.
Strategické hry, rébusy, matematické
kvízy, včetně nejrůznějších deskových her tvořily hlavní náplň činnosti všech skupin. Mgr. Peroutková
a Mgr. Petraschková rozvíjely logické
dovednosti zejména u menších dětí,
Mgr. Mejstříková a Mgr. Čavojská ve
skupině žáků se zájmem o náročnější
matematické a verbální aktivity. Starší děti se opakovaně zúčastnily i celostátní šifrovací soutěže Technoplaneta a vyjely i na několik akcí mimo
školu, např. na seminář k technice 3D
tiskárnen na SPŠ v Lokti, do Světa záchranářů v Karlových Varech, kde si
vyzkoušely řešení různých krizových
situací nebo na speciální program organizovaný ve spolupráci s karlovarskou hvězdárnou. Ten sklidil největší
úspěch. Přespávání ve stanech i noční
pozorování oblohy pod vedením ředitele hvězdárny Mgr. Spurného bylo
krásným zakončením školního roku
i celého projektu.
Žádné z uvedených aktivit se však
nechceme vzdát, a proto jsme opět
podali Žádost o další projekt, zcela
navazující na současný, obohacený
navíc o Klub rozvíjející jazykové dovednosti našich žáků – Konverzace
v anglickém jazyce.
Držte nám palce, ať se nám plány
vydaří.
Mgr. Magdalena Čavojská
ředitelka školy
jsme poslali do světa. A pak už jsme
jen čekali a čekali.
Nebudete tomu věřit, ale my
jsme v soutěži zvítězili!!! Málem
to s námi seklo. Tohle se přeci nestává?! Když opadl šok, skoro jsme
zbořili školu. Vyhráli jsme zájezd
do ZOO Praha! Firma Alimpex
(Krajanka) nám zaplatila nejen
vstup, ale i dopravu, svačinky, oběd,
celodenní program s průvodcem
a dárek. Výlet v hodnotě 25 000 korun! Splnil se nám sen.
A tak jsme v pondělí 11. června
2018 absolvovali nejkrásnější exkurzi, jakou si můžete představit.
Stali jsme se V.I.P. hosty v ZOO
a krásně se tak rozloučili s prvním
stupněm i naší paní učitelkou.
V.J., E.K., N.S., A.R.
z 5.B ZŠ Školní
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kulturní servis
>

KULTURNÍ AKCE

21. 7. 2018
NAD RÁMEC
Letní promítání

>

MUZEUM

>

VYCHÁZKA

1. 7. – 31. 8. 2018
OHLÉDNUTÍ ZA KRÁSOU ZÁPALKOVÝCH
NÁLEPEK
Výstava zápalkových nálepek ze sbírek Romana
Pleiera, Michala Matya a Jiřího Westrmaiera.
Zápalkové nálepky z celého světa přibližují
pomalu mizící svět dříve každodenních doplňků
domácností.
Muzeum otevírací doba:
Středa – neděle 
9.00 – 12.00 a 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

Den dětí v lesoparku
V pátek 1. 6. 2018 jsme oslavili Mezinárodní den
dětí tradičně zábavnou formou soutěží a odměn.
Počasí tomu z počátku nenasvědčovalo, ale nakonec se umoudřilo, a tak se připravený lesopark po
15. hodině začal plnit dětmi a jejich rodiči. Programu se zúčastnilo více než 300 dětí od batolat
po puberťáky. Protože se snažíme, aby náročnost
jednotlivých stanovišť byla alespoň trochu přizpůsobená věku dětí, je zapotřebí vytvoření více
stanovišť a k tomu je potřeba mít dostatečně velký

tým lidí. To by se nám nepodařilo bez zapojení
dobrovolníků. Na stanovištích pravidelně pomáhají zastupitelé. Letos se zúčastnili: A. Terek, P.
Čavojský, T. Straka, J. Havel a N. Štefková. Dalšími dobrovolníky byli: M. Strak, A. Kotousová, H.
Gregorová, J. Kvasnička, S. Kvasničková, B. Machačková, E. Šimečková a D. Martinčeková
Poděkování samozřejmě patří všem, kteří přidali
ruku k dílu při přípravě a také slečně Petře Střílkové za sponzorský dar pro děti.

ZA JEDLÝMI HOUBAMI SLAVKOVSKÉHO LESA
Vycházka po trase Horní Slavkov – Třídomí se
zaměřením na sběr méně známých hub za doprovodu členů Mykologického klubu Slavkovský les
Miroslava Tauše a Zdenka Kankrlíka.
Zúčastnit se může každý, kdo zvládne ujít cca 10
km pomalým tempem a rád sbírá houby.
Vycházka se uskuteční některou z prázdninových
sobot, hned jak houby porostou.
Sraz: 9:00 vstupní brána do lesoparku
Registrace: Na tel: 606 566 436 pouze během
otevírací doby muzea
nebo na emailu: muzeum@mkshs.cz
Vstupné:10,- Kč dítě/ 20,- Kč dospělí

OLYMPIÁDA KNIHOVEN ANEB
SOUTĚŽ „HRY BEZ HRANIC“

>

MKS INFORMUJE

UZAVŘENÍ MKS
Ve dnech 23. 7. – 12. 8. 2018 bude Městské kulturní středisko Horní Slavkov uzavřeno.
FORTUNA + prodej zmrzliny – bude přesunut
do vestibulu MKS a bude otevřen ve zkrácené
provozní době: 9:00 – 11:00 a 15:00 – 17:00
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

V polovině května se reprezentační tým naší
knihovny zúčastnil krajské soutěže s názvem
„Hry bez hranic“, která se letos konala v Sokolově. Adam Rezek s dívčím týmem, ve složení Zuzka Vavřinovská, Verča Janotová, Eliška Miková se
utkal ve 12ti soutěžích s dalšími 15ti skupinami
dětí ze všech knihoven kraje. Všechny zúčastněné si naklonili hned při zahájení svou úvodní
sportovní zdravicí ve stylu rozcvičky všesokolského sletu. Děti v bílých tílkách, pruhovaných
trenýrkách a cvičkách vzbudily svým výkonem
velký údiv a obdiv nejen soupeřů, ale především
jejich dospělého doprovodu!
V jednotlivých soutěžích pak ukázali, že jejich

každotýdenní příprava byla opravdu důkladná.
Nejen, že získávali 100% bodů na všech stanovištích, ale také měli vše splněno v rekordním čase.
Jediná disciplína, ve které ztratili 2 body na vítězné družstvo, byla na téma „Poznej historické
předměty“ – poznat „zmijovku“ nebo kulmu na
vlasy z počátku 20. století, nebylo pro dnešní děti
nic jednoduchého.
Celkově se tedy náš „Dream team“ umístil na
úžasném 2. místě v soutěži i na 2. místě v úvodním ztvárnění zdravice. Jelikož jsme loni získali
na své konto krásné 3. místo, zbývá nám příští
rok vybojovat už jen zlato!
Za tým naší knihovny Lucie Procházková
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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
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420
602
150
+420 602 150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz

Bc. Iveta Soukupová
děkuje MAS Sokolovsko za podporu při realizaci
PROJEKTU
„ROZŠÍŘENÍ ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI“
který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

- zasklívání

V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně
vedený místní rozvoj)

- 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

Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje
Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Fische 5. Podpora zemědělských podniků

- zasklívání

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

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zamědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI
t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti
64
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Součástí pozemku též základy původního
domu se sklepem, které lze využit ke
stavbě domu nového. Zpevněná
příjezdová cesta. Elektro přípojka na
hranici pozemku. Zdrojem vody studna
přímo na parcele.

9.

č
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0,

00

0.
Prodej stavebního pozemku 367 m²,
Kfely u Horního Slavkova,
Horní Slavkov.

TIP – ODMĚNA 5000,-Kč
Víte o někom kdo chce
prodat svou nemovitost?
Stačí prozvonit nebo
zaslat SMS.
Budeme Vás
kontaktovat.
Za každý zrealizovaný
TIP odměna 5000,-Kč.

Byt 3+1, OV, lodžie, 68 m2,
2NP, ul. Dlouhá,
Horní Slavkov, okr. Sokolov
V osobním vlastnictví. Předsíň, kuchyň, tři
pokoje, zasklená lodžie, koupelna, samostatné
WC. Okna plastová s termoregulací.
Nemovitost vybavena nábytkem a spotřebiči.
Budova je po revitalizaci zateplení, omítka,
vchodové dveře, schránky.

Váš spolehlivý partner pro reality Libor Houška - jednatel společnosti.
T: +420 723 245 700 E: houska@mixxreality.cz
www.mixxreality.cz
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