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Modernizace
tepelného
hospodářství
více na str. 3

u nás ve městě
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám vás u dalšího, již téměř jarního
zpravodaje. Rok 2017 skončil, ukončeno
bylo hospodaření i z tohoto období. Jistě
jste zvědavi, jak jsme si vedli. Můžu říci,
výborně. Rozpočet byl plánovaný s příj
my ve výši 99,7 mil. Kč a výdaji ve výši
167,4 mil. Kč. Skutečnost však na straně
výdajů i příjmů byla mnohem lepší. Jistě
jste zaznamenali, že ekonomice se velmi
daří, lidé mají práci, firmy vyrábějí a to
má vliv na výběr daní. Rozpočty měst
jsou na daním vybraných státem zcela závislé. Nejvyšší příjmy měs
to získává z daně z přidané hodnoty, z daní příjmů právnických osob,
z daní z příjmů fyzických osob a z daně z hazardních her (výše 6,8 mil.
Kč, naplněno na 191,20% oproti schválenému rozpočtu). Nižší příjmy
tvoří daň z nemovitostí.
Oproti plánovanému rozpočtu jsme nakonec získali finančních pro
středků výrazně více a to o 28,1 mil. Kč. Odhad pro letošní rok je v po
dobných číslech. Nic nenasvědčuje tomu, že by ekonomika ČR měla
zpomalovat nebo že by lidé práci ztráceli. Je tomu spíše naopak, lidé
ochotní pracovat již schází. Na pobočce Úřadu práce v Horním Slavko
vě je pouhých 150 osob registrovaných jako uchazeči o zaměstnání. Vel
mi pozitivním trendem je také to, že se daří snižovat dluhy z velké části
po dlužnících za nájem bytů ještě z doby jejich provozování spol. Byty
-Teplo s.r.o. (toho času již v likvidaci). Pomalu, ale jistě nás přestávají
tížit dlouhodobé úvěry z období let 2000. Z tohoto období nám ještě
běží dva úvěry toho času na částku ve výši 13,1 mil. Kč. Jejich splatnost
končí v letech 2021 a 2023.
To vše je pro rozpočet města natolik pozitivní, že pro letošní rok je
připraveno mimo povinných výdajů (školství, údržba města ...) i dal
ších a rekordních 28.170.686 Kč do rozvoje města. Určitě Vás zajímá,
co s nimi uděláme. Vyjmenuji ty největší investice - modernizace ve
řejného osvětlení v ul. Horní Příkopy a Dolní Příkopy, oprava komu
nikace v ul. Dolní Příkopy včetně vybudování autobusového zálivu při
vjezdu do města od Lokte, vybudování parkovacích ploch na Kounici
u čp. 607 - 608 a v ul. Poštovní, oprava opěrné zdi v Pluhově ulici, mo
dernizace sociálních zařízení v ZŠ Nádražní ulice a samozřejmě bude
pokračováno v opravě kostela sv. Jiří. Je toho stále dost, co by se mohlo
a mělo opravit či zmodernizovat, ale je to jako s rodinným rozpočtem dovolit si můžeme jen na to, na co nám peníze zbývají. Vím například,
že parkování v ulici Zahradní si již zaslouží řešení, a nejen tam. Počet
parkujících automobilů v různých částech města roste rychleji, než pe
něz v rozpočtu. I na ně však přijde řada, bohužel ne v letošním roce.


Váš starosta

omluva

OMLUVA ZA VÝPADKY TV SIGNÁLU
ImperiumTV se omlouvá všem uživatelům kabelové televize v Horním
Slavkově za časté výpadky programů od pátku 26. 01. 2018 do pondělí
29. 01. 2018. Výpadky byly způsobené poruchou kabelu, který bylo za
potřebí vyměnit.
Na základě nových distribučních smluv bude v nejbližším období při
dáno několik HD kanálů, sledujte další informace.
ImperiumTV a Technické Služby Horní Slavkov
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Dolní Příkopy projdou
v následujících dvou letech
výraznou proměnou
Ulice Dolní Příkopy a obecně celé
náměstí Republiky bylo postiženo
již z dob socialismu nezájmem. To
se projevilo zejména bouráním his
torických budov a obecně prefero
váním bydlení v tzv. novostavbách.
Podpora památkové péče nastavená
státem je demotivující. Není tedy
divu, že málokdo chce v těchto do
mech žít natož je i vlastnit. V zásadě
jen z vlastních prostředků se starat
o kulturní dědictví v energeticky
neúsporných domech a případně
se vypořádávat s požadavky orgánů
památkové ochrany nikoho nepře
svědčí, aby se situace změnila.
Stav nám lety známý se v posled
ních dvou volebních obdobích mění
u veřejného prostranství. Nejdříve
byly vybudovány, v historizujícím
stylu a v celé délce náměstí dva
chodníky. Byla kompletně oprave
na ulice Luční. Následně se nám
podařilo odkoupit jednu z budov
bývalé prodejny za účelem její poz
dější demolice. V loňském roce bylo
položeno elektrické vedení do země
(sloupy budou odstraňovány v ná
sledujícím období), byla vybudo
vána nová křižovatka do ulice Lež
nická s novým veřejným osvětlením
a zakoupen dům čp. 6. Ten bude
postupně rekonstruován.
V letošním roce je plánováno

zbourání uvedené prodejny. V její
blízkosti vznikne záliv pro autobu
sovou zastávku. Bude vybudován
chodník v ul. Nové Město a nový
povrch dostane část ulice Dolní
Příkopy ve směru od kostela sv.
Anny do ulice Luční. Budova tzv.
SNB domu je již vystěhována a je
určena k bourání v následujícím
roce. O nové podobě vzniklého
prostranství po demolici jsme ve
středu 21.2.2018 diskutovali s vámi
občany. Z plodné diskuse vzešel ná
vrh, který architekt rozpracuje do
konkrétní podoby. Všem občanům,
kteří přišli na veřejné projednání,
děkuji, že si našli chvíli času a přišli
vyjádřit svůj názor.
Co nemohu ovlivnit je doprava
v dané lokalitě. Co však mohu a už
tak činím, je umístění radaru pro
měření rychlosti. První jednání
mám již za s sebou a obecně vzato
mohu konstatovat, že je zde vůle
stabilně měřit rychlost projíždě
jících vozidel podobně jako tomu
je v Sokolově. Nejednalo by se jen
o displej se změřením rychlosti,
ale o skutečný radar, který pořizu
je záznam pro přestupkové řízení.
O tom, jak tato má snaha dopadne,
vás budu informovat v některém
z dalších zpravodajů.

starosta

vzpomínka
Dne 23. 3. 2018 uplynou dva roky,
kdy nás navždy opustila naše mi
lovaná dcera, maminka, manželka,
sestra a švagrová Mgr. Lucie Terek
Krajnikovičová.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Zarmoucená rodina

vzpomínka
Dne 22.3.2018 je to již rok, co nás navždy opustil náš manžel, otec a dě
deček pan Vladimír Bulíček.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn, vnučka a ostatní příbuzní.
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Tepelné hospodářství ve městě
dozná technologické modernizace
V minulém roce byl v rámci veřej
né soutěže vybrán nový dodavatel
tepelné energie, tím se stala spol.
ČEZ Energetické služby s.r.o. Smlou
va o provozování byla uzavřena na
období 10 let. První rok je za námi,
můžeme tedy již hodnotit. Přístup
nového provozovatele je z pohledu
města zcela pozitivní a ani od vás
jsme dosud nezaznamenali žádný
negativní podnět. Obecně vzato od
dob, kdy provoz centrálního zásobo
vání tepla převzaly soukromé společ
nosti (nejdříve to byla spol. Sokolov
ská uhelná a.s.), se cena tepla výrazně
snížila a provoz se stával méně poru
chovým.
Na grafu je vidět, jak se nám v čase
cena tepla měnila a především velké
snížení v letech 2017 a 2018 (cca
o 20% oproti roku 2016). To však
není vše. Žijeme v době, kdy se vývoj
technologií nevyhýbá žádnému od
větví tedy ani výrobě tepla.

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

*cena pro koncového odběratele/byt závisí na stupni předávání tepla
(1. -4. stupeň). Zařazení do stupně předávání závisí na počtu výměníkových a předávacích stanic mezi kotelnou a odběratelem/bytem.

s ČEZ Energo, s.r.o., na vybudování
dvou kogeneračních jednotek. Prin
cipem kogenerace bude výroba elek
třiny dodávaná do elektrické sousta
vy, při níž vznikne odpadní teplo. To
Kogenerace
bude dodáváno do tepelných rozvo
Zastupitelstvo města rozhodlo dů města. Sníží se tak závislost na vý
o prohloubení spolupráce s dalším robě tepla v kotlích, tím dojde k pro
soukromým subjektem, tentokráte dloužení jejich životnosti. Docílíme

ekonomičtějšího provozu kotelny
a zároveň město po dobu provozu
kogeneračních jednotek získá ročně
do svého rozpočtu 1,390 mil. Kč od
jejich spuštění. To je plánováno do
cca 18 měsíců. Celou investici prove
de ČEZ Energo, s.r.o., na své náklady.
Kogenerační jednotky budou v pro
vozu min. 15 let.
starosta

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

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 sběrného dvora:
PO - ČT:
7.00–10.45 11.30–17.00
PÁ: 
7.00–10.45 11.30–15.00
každá první SO v měsící (i pokud je státní
svátek): 
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.

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 ne
bytových 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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V soutěži ,,Nejlepší energeticky úsporný projekt
roku 2017“ obsadil Horní Slavkov druhé místo
Titul nejlepší energeticky úsporný
projekt řešený metodou EPC (ener
gy performance contracting) za rok
2017 si ze sedmého ročníku soutěže
odnáší Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně z Ústí nad Labem (UJEP).
Druhé místo obsadilo město Horní
Slavkov a třetí příčka patří Psychiat
rické nemocnici Bohnice.
Metoda EPC si klade za cíl vyhle
dávat, navrhovat a realizovat eko
nomicky optimální opatření, proto
si odborná komise ve složení V.
Sochor (ředitel odboru energetic
ké účinnosti a úspor z Ministerstva
průmyslu a obchodu), Petr Holub
(ředitel aliance Šance pro budovy)
a Radim Kohoutek (místopředseda
APES) zvolila jako hlavní hodnotící
kritéria cenu úspor a komplexnost
navrhovaných energeticky úspor
ných opatření.
U vítězného projektu pro UJEP,
který je ve fázi přípravy a bude stát
celkem 14 mil. korun, jenž se však
za 10 let vrátí v budoucích úsporách
energie, ocenila komise, že 1 koruna
vložená do projektu přinese úsporu

ve výši 1,54 Kč ročně. Úspory bude
dosaženo jak modernizací energe
tického hospodářství, tak i pomocí
stavebních opatření.
Město Horní Slavkov je dobrým
příkladem, že i malá města s 5.000
obyvateli mohou modernizovat vy
tápění, rozvody a osvětlení a díky
systému individuální regulace tep
loty a důslednému energetickému
managementem ušetřit náklady na
energie. Z garantovaných úspor se
bude splácet investice do moderni
zace, která se městu vrátí za 11 let
a i v dalším období zajistí potřebný
komfort a efektivní hospodaření
s energií v městských budovách.
Metoda EPC je v České republice
používána od roku 1993. Během
této doby bylo realizováno více než
250 projektů za celkem 3,3 mld.
korun, které zákazníků pomohly
uspořit k dnešnímu dni 3 mld. ko
run. Nejcitovanějšími projekty jsou
realizace v Národním divadle, Kon
gresovém centru Praha, Ústavu péče
o matku a dítě v Podolí a v řadě dal
ších veřejných institucí, ale i v prů

myslových objektech. Asociace
poskytovatelů energetických služeb
(APES) ČR je zájmovým spolkem
právnických osob založeným v říjnu
roku 2010. V současné době má 27
členů. Posláním APES je přispívat
k trvalému rozvoji energetických
služeb na českém trhu.
Cílem APES je reprezentovat

a hájit oprávněné zájmy posky
tovatelů energetických služeb na
českém i evropském trhu, aktivně
přispívat k dlouhodobému rozvoji
energetických služeb v ČR, určovat
a slaďovat standardy energetických
služeb, propagovat energetické
služby ve veřejném, ale i soukro
mém sektoru.

ZUŠ

Pořadatelem Okresního kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu je ZUŠ Horní Slavkov
Prvního února 2018 se uskutečni
lo školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na
klarinet, lesní roh, pozoun, zobcové
a příčné flétny, bicí nástroje a také
v sólovém zpěvu. Tohoto kola se
účastnilo 40 mladých muzikantů.
ZUŠ Horní Slavkov byla také 9.února
pořadatelem Okresního kola sou
těže v sólovém a komorním zpěvu,
kde mimo domácích soutěžili žáci
ZUŠ Habartov, Kraslice a Sokolov.
O umístění na stupních vítězů roz
hodovala odborná porota složená
z pedagogů ZUŠ nejen Karlovarské
ho kraje (Nejdek, Aš, Karlovy Vary,
Litoměřice, Domažlice). Porota ne
měla lehké rozhodování, protože vý
kony všech soutěžících byly opravdu
na velmi dobré úrovni. Ze ZUŠ Hor
ní Slavkov do krajského kola postu
pují: Zapfová Eliška (0.kategorie),
Forejtková Tereza (III.kategorie),
Šreinová Lucie (VI.kategorie), dále
se v jednotlivých kategoriích umístili
Veselá L eontýna – 2.místo (I.katego
rie), Orava Tomáš a Půtová Barbora

– 3.místo (III.kategorie), Bartoňová
Aneta a Adamcová Adéla – 3.místo
(IV.kategorie), Krčková Kateřina –
2.místo a Martin Mosch – 3.místo (V.
kategorie), Baumgartnerová Pavla –
čestné uznání (VII.kategorie). Všem
soutěžícím gratuluji a přeji v dalších
kolech soutěží ZUŠ, aby zahráli nebo
zpívali s radostí a prodali, co se nau
čili v rámci studia v ZUŠ.
V únoru se také konalo krajské
kolo soutěže Karlovarský skřivánek.
Zde získala 3.místo s postupem do
celostátního kola Adéla Adamcová,
soutěže se také účastnila Kateřina
Krčková.
V březnu 2018 je naše škola opět
pořadatelem Krajské postupové pře
hlídky dětských skupin scénického
tance Lucie Terek Krajnikovičové,
která se uskuteční 22.března v Měst
ském kulturním středisku Horní
Slavkov.
Ke konci se nám také pomalu chýlí
1.ročník Akademie umění a kultury
pro seniory města, kterou finančně
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podpořilo město Horní Slavkov, slav
nostní ukončení se uskuteční také
v březnu 2018. V tomto měsíci také
proběhnou třídní přehrávky jednot
livých tříd hudebního oboru ZUŠ,
o jejich termínech budete informo
váni prostřednictvím internetových
stránek ZUŠ.
V závěru tohoto příspěvku dovol
te velké poděkování vedení města

Loket – o jarních prázdninách totiž
došlo v budově pobočky ZUŠ v Lok
ti k další etapě odhlučnění učeben
v 1. patře budovy, dále byl instalo
ván nový baletizol do tanečního sálu
a pro potřeby literárně dramatického
oboru závěsy a zcela nová opona, vše
bylo hrazeno z rozpočtu města Lo
ket.
 Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V březnu 2018 Vás také zveme:

1.3.
9,00
ZUŠ Kynšperk
Okresní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje 		
1.3.
18,30
atrium knihovny Loket
Koncert Riccio Quartetto 				
3.3.
19,30
MěKS Horní Slavkov
5. Ples ZUŠ
8.3.
9,00
ZUŠ Sokolov
Okresní kolo soutěže ZUŠ – žesťové nástroje
15.3.
18,30
Pluhův dům
Slavnostní zakončení Akademie umění a kultury
22.3.
13,30
MěKS Horní Slavkov
Krajská postupová taneční přehlídka
27.3.
18,30
Pluhův dům
Koncert „Ke dni učitelů“
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! UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU !

POPLATKY ZA ODPADY,
POPLATKY ZA PSY

3 2018

Třídění biologicky
rozložitelného odpadu

za 1. pololetí 2017
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skuteč-

nost, že dne 31.3.2018 uplyne splatnost místního poplatku za
odpady a místního poplatku za psy za 1. pololetí 2018.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební
kartou), č. dveří 307a 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 www.hornislavkov.cz.

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE
UKLÍZEČ/KA V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Pracovní úvazek - 4 hodiny v pracovní dny,
výkon práce po pracovní době úřadu, plat od 6.500,- Kč hrubého.
Zájemce se může hlásit osobně u p. Hadáčkové
ve 3. NP budovy radnice, dveře č. 311.

Raketa se vrátí, ještě letos!

Od měsíce března bude sběrný sys
tém ve městě doplněn o hnědé nádo
by, do kterých bude možné bioodpad
výhradně rostlinného původu zdar
ma odkládat. Jedná se o zbytky ovoce
a zeleniny, skořápky vajíček a ořechů,
zbytky pečiva, kávové a čajové zbyt
ky, podestýlka domácích býložravých
zvířat, lepenka, papírové kapesníky
a ubrousky.
Ke kontejnerům na směsný komu
nální odpad budou rozmístěny nádoby
o objemu 120 l a obyvatelům bytových
domů tak automaticky přibude nová
nádoba.
Obyvatelům rodinných domů budou
zdarma distribuovány tytéž nádoby.
Bioodpad bude svážen v pravidel

ných intervalech a bude ukládán na
průmyslovou kompostárnu. Jeho
vytříděním tak opět klesne podíl ko
munálního odpadu ukládaného na
skládku.
Obyvatelům rodinných domů se sa
mozřejmě nabízí daleko efektivnější
způsob jak s bioodpadem naložit, a to
zkompostovat ho na vlastní zahradě
a vyrobit si tak kvalitní hnojivo po
užitelné opět na zahradě. Město chce
podporovat i tento způsob nakládání
s bioodpadem. Společně s městem
Krásno jsme byli úspěšní při přiděle
ní dotace. Z tohoto důvodu bychom
mohli zájemcům o domácí komposto
vání poskytnout již v létě 2018 kompo
stér zdarma.

Objednávky nádob k rodinným domům:
724 180 759, lenka.krejsova@hornislavkov.cz

gratulace
Gratulujeme manželům Režovým, kteří v měsíci únor oslavili zla
tou svatbu.

Mnohým z nás je známo, proč se hřiště U rakety tak jmenuje. Mladší gene
raci již ne, popřípadě jim je název objasněn námi staršími. Kdo z nás starších
na raketě nebyl? Asi se takový nenajde. Protože raketa je v našem městě po
jmem, rozhodli jsme se ji sem zase vrátit v podobě, která se jí co nejvíce bude
blížit. Fotografie ukazuje, jak vypadala a jakého zájmu se těšila. starosta
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Skauti na lyžích s německými přáteli
Konečně se nám to podařilo! Už
několik let se snažíme vymyslet, jak
a kam vyrazit se skauty na lyže, a le
tos to konečně klaplo. A ne, jen tak
ledajak. Vyrazili jsme hned za hra
nice, do Německa, v rámci projektu
přeshraniční spolupráce Přátelství
bez hranic a pětidenní lyžák strávili
s oddílem německých skautů z Mar
kredwitz. Zažili jsme toho spoustu
a jazyková bariéra jakoby snad ani
nebyla. Tak hezky postupně.
Do Wunsiedelu jsme ze Slavkova
vyrazili ve středu odpoledne. Stihli
jsme tak akorát dojet, zabydlet se
na pokojích ubytovny mládeže a už
na nás čekala večeře. Bez masa!
V Německu totiž právě probíhal
Masopust a v našem ubytování to
se do něj zapojili formou „vege
-střed“. I tak jsme si mohli vybrat
ze dvou variant těstovin a obě byly
velmi chutné. Po večeři nastal čas
se seznámit s našimi německými
bratry a budoucími přáteli. Vedoucí
už jsme se znali z jiné skautské akce
pořádané střediskem v Habartově.
A děti? Těm k velmi rychlému se
známení pomohl jazykový animační
program, který byl zároveň přípra
vou na lyžařský výcvik s německy
mluvicími instruktory začínající
druhý den. A tak jsme se hrou učili,
jak se řekne doleva, doprava, naho
ru, dolu, pomalu, rychle …
Ve čtvrtek ráno jsme po rychlé
snídani celí natěšení nasedli do při
staveného autobusu a vyrazili směr
Bischofsgrün. Tady, u paty vrcholu
Ochsenkopf, už na nás čekali při

pravení instruktoři i vybavení pro
ty, co na lyžích stáli vůbec poprvé,
a své vlastní tedy neměli. Někoho
příjemně a někoho méně překva
pilo, jak důkladně si instruktoři
ověřili, co opravdu umíme, a co si
s námi mohou dovolit. A tak jsme se
z dětského hřiště na sedačkovou la
novku a pořádnou sjezdovku dostali
až po obědě. Ale stálo to za to. 2400
m dlouhá modrá sjezdovka s pře
výšením 300 m byla jedním slovem
parádní. Ani prudká ani pomalá,
hezky upravená, bez velkých davů.
Pro srovnání Dámská na Klínovci
má 1400 m a Turistická 1700 m. Ani
tady nás ale pan instruktor nenechal
zvlčet. Trénovali jsme postoj na ly
žích, přenášení váhy i zacházení
s lyžařskými holemi. A zatímco my
jsme dělali drobné krůčky ke zdo
konalení naší techniky, dole pod
kopcem první družstva dělala mí
lové první kroky od naprosto žádné

zkušenosti až ke schopnosti sjet ko
ordinovaně svah.
Druhý den vypadal velmi podob
ně, jen už jsme všichni začínali s tím,
že už něco umíme. A tak, zatímco
se na dětském hřišti piloval slalom,
my jsme vyjeli na vrchol a hned prv
ní cestou dolů nás pan instruktor
vzal za hranu sjezdovky, abychom si
zkusili i vyjet z upravené trati. Bylo
to i pro mě zábavné a zejména pře
kvapivé, že to děcka bez problémů
zvládla. Odpoledne jsme se už s in
struktory nadobro rozloučili, pro
tože na další den už nebyly v plánu
lyže, a vyrazili zase autobusem k do
movu.
Sobota byla jiná, trochu víc skaut
ská a taky trochu víc komunikač
ně náročná. Také jsme si to mohli

po těch třech večerech jazykových
animací a dvou dnech strávených
společným soužitím dovolit. A tak
se děti rozdělily do třech smíšených
českoněmeckých týmů po pěti dě
tech a společnými silami si museli
vymyslet, co budou vařit, nakoupit
si a uvařit oběd na ohni. Zadařilo se.
Ne jen, že se všichni najedli, nikdo
neměl hlad a po nikom nezbyl kotel
nejedlého jídla, ale hlavně se doká
zali domluvit na tom, co budou vařit,
z čeho to budou vařit, jak to budou
vařit a to všechno s úsměvem na tvá
ři. To totiž ještě netušili, co jsme si na
ně nachystali na odpoledne .
Po obědě od nás dostali mapu,
respektive plán města Wunsiedelu
s opravdu malebným historickým
centrem, a sadu otázek, které je po
městě řádně protáhly. Cílem bylo
sesbírat řadu čísel domů, letopočtů
aj., které daly, dosazeny do vzorce,
dohromady jedno datum. Datum
konání vůbec prvního skautského
tábora na ostrově Brownsea, které se
považuje za počátek světové skaut
ské historie. I tu máme s německými
skauty společnou jako řadu našich
zájmů, znalostí, zkušeností a zálib,
jak jsme si během těch uplynulých
pěti dní mohli ověřit.
V neděli nás čekalo už jen balení
a loučení, ale všichni jsme věděli, že
to nebylo naše poslední setkání.

Slavkovští skauti

Více fotografií na
https://www.facebook.com/pg/ArnikaHS

Čtenářská soutěž Nekoktám, čtu!
Místní kolo čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu!“ vyhlášené Klubem dět
ských knihoven Karlovarského kraje proběhlo v knihovně MKS Horní
Slavkov dne 25. ledna 2018. Letošní druhý ročník měl vyvážené zastoupení
z obou našich škol ze 4. a 5. ročníků. Výkony všech čtenářů byly výborné
a velmi vyrovnané, proto měla porota nelehké rozhodování při výběru jed
noho zástupce z každé kategorie. Ti postoupili do krajského kola konaného
v krajské knihovně 23. února 2018. Všichni soutěžící z našeho města byli
odměněni a vítězové navíc dostali poukázky na nákup knížky dle vlastního
výběru.
Všem čtenářům, porotě i divákům děkujeme za účast a těšíme se na další
ročník této soutěže.
Lucie Procházková
Výsledková listina:
4. ročník: 1. místo - Josef Jedlička, 2. místo – Lucie Riabuchin, 3. místo –
Hana Szökeová
5. ročník: 1. místo – David Kastl, 2. místo – Kateřina Salačová, 3. místo –
Anna Břížďalová

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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MŠ U SLUNÍČKA

Fidli fidli na housličky, bum bum na bubínek...

Jsme rádi, že naše školka úzce spolupracuje se ZUŠ Horní Slavkov, proto
jsme na konci ledna vyrazily na koncert s názvem Letem světem, který pro
nás připravili muzikanti z Karlovarského symfonického orchestru v Plu
hově domě.
Jak už název napovídá, opravdu jsme procestovaly téměř celý svět, podí
valy jsme se do Afriky, Austrálie, Asie a Ameriky. U toho jsme poznávaly
zvířátka, zahrály si na indiány, zazpívaly si písničky a dokonce jsme si i za
tancovaly. Mohly jsem si prohlédnout i jiné hudební nástroje než známe,
jako je třeba hoboj nebo příčná flétna. Na závěr nás čekala sladká odměna.

3 2018
MŠ SPORTOVNÍ
Začátek měsíce jsem si vyhradil na to, abych se šel podívat i na ostatní
třídy. Dostal jsem totiž vyhubováno, že píši jenom o činnosti „své“ Zele
né kuličky a práci ostatních kuliček do zpravodaje neuvádím. Ne, že bych
kolegyním nevěřil, že pracují, ale nejlepší je se přece jenom přesvědčit na
vlastní oči .
V Červené kuličce byl leden ve znamení sněhuláka. Děti modelovaly,
skládaly, kreslily, barvily, válely a všelijak jinak vytvářely sněhuláky. Ono
sestavit takového sněhuláka není jen tak. Zkuste si uplácat alespoň tři kou
le, a to navíc každou jinak velikou. Do toho ještě zpívejte písničku „Sněží,
sněží“ a ve volném čase foukejte do vlastnoručně vyrobeného kouzelné
ho sněhového pytlíčku. Když tohle vše dokážete, budete umět aspoň část
z toho, co zvládají naši nejmenší.
Na Žluté kuličce Honzík ztratil rukavičku. A bylo z toho veliké pozdvi
žení. Do rukavičky se totiž nastěhovala zvířátka z lesa. Jedno po třídě po
skakovalo a ve volném čase si kvákalo. Druhé se po třídě potácivě a hro
zivě kymácelo. Třetí poskakovalo a louskalo oříšky a každé další zvířátko
přidalo něco nového a kouzelného. Do celé rukavičky se nakonec vešlo
čtrnáct různých lesních zvířátek!
Na Modré kuličce se děti vydaly prozkoumat severní točnu. Jako Frederic
Cook a Robert Peary se naši dobrodruzi vydali do neznámých a ledových
končin, až za 89°rovnoběžku. Po cestě z ledu vyprošťovaly tučňáky a lach
tany. Mapovaly neznámé zasněžené krajiny. Seznamovaly se s grónskými
Eskymáky a od nich se učily, jak postavit iglú, a co se stane se sněhem,
když ho necháte v teplé vyhřáté místnosti.
U nás na Zelené kuličce jsme se už nemohli dočkat blížící se olympiády,
a tak jsme se rozhodli, že si zimní olympiádu sami vyzkoušíme. Děti se
rozdělily do pěti kontinentů a každé z nich reprezentovalo na závodech ji
nou zemi. Soutěžili jsme například v rychlobruslení, biatlonu, snowboard
crossu, curlingu a ve spoustě dalších disciplín. Nevěřili byste, jak takové
závody mohou být až do posledního momentu napínavé. Časy se leckdy
museli měřit v setinách sekund! Ono totiž i taková jedna setina může
rozhodnout o vítězi! Nakonec nám nejvíce medailí a tedy i celkové vítěz
ství na olympiádě vyhrál africký kontinent. Tak uvidíme, nakolik se naše
prognóza vyplní. Já jsem si každopádně podle výsledků dětí na jednotli
vé závody vsadil. Tak doufám, že neskončím zklamaný a Svazijsko v tom
rychlobruslení vyhraje .

Za Duhovou kuličku Ondřej Čavojský

Solná jeskyně „KARIBIK“ - Karlovy Vary

I letos naše nejstarší děti ze tříd Myšek a Berušek jednou týdně navště
vují Solnou jeskyni Karibik v Karlových Varech. Jako každý rok, je to 10
výjezdů. Letos nás ale úplně poprvé, po posledním výjezdu čeká přespání
přímo v jeskyni.
Na programu toho bude mnoho, máme slíbené různé hry, soutěže a na
závěr prý i diskotéku. Moc se na to těšíme.

poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat firmám, které podporují náš po
chod Slavkovským lesem a to Nade s.r.o., AGRAFA s.r.o., HELCOM
Příbram, TJP s.r.o., Ubytování U Ropáků, správcům lesních majetků,
kterými pochod vede, že umožnili jeho konání - Lesy České republi
ky, Loketské městské lesy, Město Horní Slavkov a CHKO Slavkovský
les. Dále pořadatelům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu akce,
Tech. službám HS a městu za odklízení park. ploch a Clubu Sportka za
poskytnutí zázemí.
Ilona Bartoňová
předseda organizace ZKO Horní Slavkov-133
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ZŠ Nádražní

Historie žluté budovy Základní školy v Nádražní ulici
Stavební historie objektu je znač
ně složitější, neboť současná stavba
měla svého předchůdce, jímž byla
administrativní budova (vrchního)
horního úřadu. Hned v roce 1547 byl
zřízen vrchní horní úřad v Horním
Slavkově, reprezentující královskou
moc a strukturálně uspořádaný stej
ným způsobem jako obdobný úřad
zřízený v téže době v Jáchymově pro
západní Krušnohoří. Za nejstarší pří
mý doklad existence budovy horního
úřadu v Horním Slavkově lze zřejmě
považovat zmínku z roku 1555, kdy
bylo císařským rozhodnutím naří
zeno, aby horní úřad v Krásně má
své účty postupovat na slavkovský
úřední dům a to z toho důvodu sídla
vrchního úřadu.
Z června 1592 se pak dochoval
i podrobný přehled nákladů, jichž
bylo ještě zapotřebí pro dokončení
stavby/opravy vrchního úřadu. Jed
nalo se o 156 kop, s nimiž se počíta
lo na vybavení lázně ve spodní části
(kamna s kotlem, 1 okno) a dostavě
ní účtárny v horní části nové budo
vy. Výdaje měly být za nákup vápna
k omítnutí a obílení všech zdí uvnitř
i zvenčí a cihel k „flikování“, za práci
zedníků a přidavačů, za kopání a při
vážení jílu a pokládání mazaniny nad
stájí a nad jizbou, za kamna s příslu
šenstvím do účtárny, za prkennou
podlahu, za sedm zasklených oken
v okovaných rámech, za dveře se
zámkem a další mobiliář (stoly) a za
venkovní dláždění dvora.
Další stavební zásah do budovy
horního úřadu máme písemnými
prameny doložen k roku 1754.
Dne 24. června toho roku sepsal

Fotografie pořízená pravděpodobně v roce 1920

pro vrchní horní a desátkový úřad
v Horním Slavkově tamní hormis
tr zprávu o stavu obou ve městě se
nacházejících domů královského
úřadu, které byly oba velmi chatrné
a „ruinýrované“, takže vyžadovaly
opravy.
Prohlídku budov provedl a je
jich situaci posoudil tesařský mistr
Caspar Didtrich. V případě námi sle
dovaného úředního domu (později
školy) shledal, že vzadu přistavěná
věž je pokryta pálenými taškami,
které jsou z větší části spadané, takže
skrze otvory a díry ve střeše proniká
dešťová voda dolů do zdiva a stavba
tím velmi trpí. Rovněž k této věži
přistavěný záchod („Secreter“) je
zcela závadný a náchylný ke zhrou
cení. A do třetice, celá střecha není
v dobrém stavu, voda skrze ni pro
niká do budovy, která je tím ničena,
některé části střešní konstrukce hnijí
a lámou se.
Zda byly zamýšlené opravy úřední
ho domu provedeny, není jisté, zdá se

však, že nikoliv. Již v listopadu 1761
totiž v korespondenci slavkovského
vrchního horního úřadu s králov
skou reprezentací zaznívá znovu
upozornění na hrozbu zřícení zdejší
budovy královského vrchního úřadu.
Zároveň je však výslovně uvedeno,
že za stávajících okolností si erár ne
může dovolit financovat nákladnou
stavbu ani opravu, kterou neumož

ňuje ani nadcházející zimní počasí.
Zrušení vrchního horního úřadu
nastalo v roce 1772, byl ustanoven na
místo něj horní úřad, podřízený vrch
nímu hornímu úřadu v Jáchymově.
Budova spíše chátrala a tak vyvstala
opět potřeba dalších oprav. V roce
1784 nastoupili tesaři a 19. dubna se
začalo se snášením (demolicí) horní
části budovy a s průzkumem zákla
dů stavby. V průběhu prací došlo ke
zřícení dvou kleneb a kusu hlavní zdi
domu. Podle hlášení slavkovského
horního úřadu na vrchní horní úřad
do Jáchymova z 16. června 1784 do
šlo k havárii z toho důvodu, jelikož
původní založení obou kleneb bylo
nedostatečné, či spíše základy zde
nebyly vůbec.
Bezprostředně po dokončení roz
sáhlé opravy budovy slavkovského
horního úřadu zde byla ve spodní
klenuté místnosti zřízena úřadovna
desátkového a lesního úřadu.
pokračování v příštím
vydání Slavkovského zpravodaje

Fotografie pořízená pravděpodobně v roce 1945

ZŠ Školní
Ocenění za sběr baterií
Jak jistě víte, naše škola je zapo
jena do celostátního programu Re
cyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve
kterém plní řadu nejrůznějších úko
lů s ekologickou tématikou nebo se
aktivně podílí na sběru vybraných
druhů surovin. Za tyto aktivity zís
káváme body, které lze proměnit za
různé školní nebo sportovní po
můcky z katalogu odměn.
Tentokrát jsme dosáhli i jednoho
velmi zajímavého výsledku. V rámci
Podzimní sběrové kampaně zamě
řené na sběr baterií jsme získali oce

nění společnosti Ecobat v kategorii
„Skokan roku“. Mezi školami Karlo
varského kraje jsme docílili nejvyš
šího nárůstu hmotnosti sebraných
baterií v porovnání s rokem 2016.
Odevzdali jsme celkem 40kg bate
rií, tj. 0,118 kg na žáka školy, za což
jsme získali 2 000 bodů.
Do sběru baterií se zapojilo cel
kem 955 školských zařízení, které
sesbíraly dohromady 54,38 tun ba
terií. V průměru na jednu zapoje
nou školu to činí 55,9 kg. Favoritem
našeho kraje se stalo Gymnázium
a Obchodní akademie Chodov.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové organizace

proběhne ve dnech 5. - 6. dubna 2018.
Přesný termín si můžete rezervovat na akci
pro rodiče budoucích školáků spojené s prohlídkou školy
ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15.00 - 17.00 hodin.
Bližší informace najdete na stránkách školy - www.zs2hslavkov.cz.
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DDM a Školní družina
Během ledna si naši žáci konečně užili alespoň pár dní sněhu. Na hřišti
u Rakety jsme sáňkovali, bobovali, stavěli sněhuláky a koulovali jsme se.
Udělali jsme si vycházku na Kounici, při které jsme si připomněli historii
našeho města. U sochy Jana Nepomuckého a sloupu se sousoším Nejsvě
tější Trojice se děti dozvěděly zajímavé příběhy z dávných časů.
V době jarních prázdnin byla školní družina v provozu, žáci, kteří této
možnosti využili si je jistě užili podle svých představ a řádně si od školy
odpočinuli.
Připomínáme, že školní družina bude otevřena i v době Velikonočních
prázdnin 29.3.2018 . V tomto čase je volných ještě 12 míst.
Poděkování patří p.Siplovi za umožnění prohlídky firmy TORF v Hor
ním Slavkově.

Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová
V měsíci lednu jsme pro vás a vaše nejmenší otevřeli nový zájmový krou
žek – Tvořivé dílny – baby club pod vedením sl. Urbánkové. Tvořivé dílny
probíhají ve středu od 15:00 do 16:00 v DDM a to jednou za 14 dní. Váš
zájem o tento ZK je veliký a nás velmi těší. V měsíci lednu rovněž nastar
toval dráhu zájmový kroužek Míčové hry, který je již od začátku hojně
navštěvován. Tento kroužek probíhá vždy ve čtvrtek, od 16:00 do 17:30
v tělocvičně I. Základní školy pod vedení Bc. Dvořáka a Bc. Jílkové. Děku
jeme tímto všem našim externistům, kteří se starají o naše děti a pomáhají
jim smysluplně trávit svůj volný čas.
A co víc? Máme za sebou velkolepou událost v podobě každoročního
maškarního reje, který pořádáme ve spolupráci s MěKS v Horním Slavko
vě. Jako každý rok jsme si společně užili spousty legrace, radosti a úsměvů.
Sešli jsme se v hojném počtu, viděli jsme spousty krásných masek, vyloso
vali jsme spousty cen ve Štěstěně, společně si zatančili a zasoutěžili. O do
provodný program se nám postaraly děti z tanečních zájmových krouž
ků. Byly to mažoretky Sedmikrásky pod vedením paní Michalcové a paní
Dandové, roztleskávačky Delfínci pod vedením paní Ciperové a děvčata
z RenMar dance pod vedením Bc. Jílkové. Za krásný doprovodný program
všem děvčatům děkujeme.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat paní Jitce Frouzové za krásné
a jistě velmi chutné dorty, které nám věnovala do naší Štěstěny. Jejich chuť

jistě ocenili tři hlavní výherci. Již teď se všichni těšíme na další ročník.
V měsíci únoru jsme pro vaše děti připravili příměstský tábor a klubovou
činnost po dobu ředitelského volna II. Základní školy a po dobu trvání jar
ních prázdnin. Děti si mohly společně zacvičit, zahrát hry, vyrobit vlastní
lapač snů, poznat krásy okolí našeho města, zahrát kulečník a stolní tenis.
Na velikonoční prázdniny, ve dnech 29. a 30.3.2018, chystáme příměstský
tábor s přespáváním „Po stopách velikonočního zajíčka“. Uzávěrka přihlá
šek je 16.3.2018. Kapacita je 24 zájemců, proto na nic nečekejte a přihlášku
odevzdejte. Informace naleznete na našich webových a FB stránkách.
Dne 31.3.2018 se naše taneční kroužky RenMar dance, Roztleskávačky
Delfínci a Mažoretky Sedmikrásky chystají na postupovou taneční soutěž
do Chebu. Držíme jim pěsti, ať nás mohou reprezentovat na finále v Praze.
 Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová, DiS.

Sledujte naše Facebookové a webové stránky,
ať o nic z našich činností a akcí zbytečně nepřijdete
Ddm Horní Slavkov
www.ddmhornislavkov.cz

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. Mínuso
vé body se nedávají.
3. V prosinci 2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
1.úloha (1 bod)
Prvoci v misce se dělí každou minutu na dva. Každý je stejně veliký jako
ten původní. Miska byla plná ve 12.00 hodin.
V kolik hodin byla miska zaplněná z poloviny?
2.úloha (3 body)
Trojčata právě oslavila své třetí narozeniny. Za pět let bude součet jejich
věku roven dnešnímu stáří jejich matky.
Kolik let bude matce za pět let?

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

3.úloha (5 bodů)
Kdo vynalezl, objevil, vyrobil první
1. aspirin			
a) B. Cristofori (1709)
2. akvalung		
b) K. Macmillan (1839)
3. barometr		
c) N. Appert (1804)
4. čokoláda		
d) J. Maerlin (1760)
5. dynamit		
e) E. Torricelli (1643)
6. elektrický holící strojek
f) dr. F. Hoffman (1899)
7. eskalátor		
g) Fr.-L. Cailler (1815)
8. instantní káva		
h) J. Cousteau (1943)
9. jízdní kolo		
i) Satori Kato (1901)
10. klavír			
j) J. Schick (1928)
11. kolečkové brusle k) J. Reno (1892)
12. konzervy		
l) A.B. Nobel (1866)
K pořadovým číslům přidejte správná písmena.
Správné odpovědi za leden: 1. B, 2. C, 3. 80


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
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kulturní kalendář
>

MKS PRO DĚTI

>

KULTURNÍ AKCE

10. 3. 2018
EMOJI VE FILMU
USA, 2017, Animovaný/ Dobrodružný/ Komedie,
91 min., čs. dabing
16:00 Kinosál
Režie: Anthony Leondis
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

30. 3. 2018
PLES SPORTOVCŮ
19:30 taneční sál
K tanci a poslechu hraje kapela STO Sokolov.
Taneční vystoupení Jana Ondera včetně taneční
ho rychlokurzu
Bohatá tombola, Vstupenková supertombola
Vstupné 180,- Kč. Vstupenky zakupujte na tel.
776 233 975 - p. Zábranský.

24. 3. 2018
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: Tajemství ohně
a ledu
Rusko, 2016, Animovaný/ Dobrodružný/ Kome
die/ Rodinný/ Sci-Fi, 89 min., čs. dabing
16:00 Kinosál
Režie: Alexej Cilicin
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

6. 4. 2018
LIWID – Všude dobře, Doma nejlíp tour 2018
19:30 Kavárna
Koncert karlovarské pop rockové skupiny v rámci
regionálního tour k novému singlu.
Host: Luko (Karlovy Vary)
Vstupné 60,- Kč v předprodeji / 80,- Kč na místě
Předprodej www.ticketlive.cz

>

MUZEUM

14. 3. – 8. 4. 2018
VÝSTAVA
Výstava k mezinárodnímu dni „parkinsoniků“.
Pořádá Parkinson – Help z. s. - Klub Karlovarsko.
Muzeum otevřeno každý víkend v čase 8:00 –
12:00 12:30 – 16:00
Vstupné na výstavu je vstupným do celého muzea.
Děti do 6 let a senioři 15,- Kč, dospělí 30,-Kč

>

KNIHOVNA

17. 3. – 18. 3. 2018
ČTEME 24 HODIN
9:00 – 9:00 knihovna
Rok s rokem se sešel a máme tu opět čtenářskou
výzvu! Hledáme čtenáře, ale i posluchače, kteří
se s námi pokusí překonat loňský rekord ve čtení!
Více informací v knihovně!

25. 3. 2018
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA – TŘI
PRASÁTKA
15:00 Malý sál
Vstupné 10,- Kč

>

KINO

16. 3. 2018
Bába z ledu
Film Česko, 2017, Drama/ Komedie/ Romantický
106 min
19:00 Kinosál
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Z. Krónerová, P. Nový, D. Vízek, V. Neužil
ml., T. Vilhelmová, P. Špalková, aj.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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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
- 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

SOBRA spol. s r.o.
firma, zabývající se výrobou dílů ze slinutých karbidů.
Jsme zde již 25 let a hledáme nové pracovníky.
Budeme rádi, pokud posílíte náš pracovní kolektiv a
dopomůžete nám k pokračování naší výroby do dalších let.
Bližší informace najde na adrese:
Na dole, Horní Slavkov, 357 31 (areál Autoslužby Pirohanič)
www.sobra.cz nebo na čísle 352 688 393

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

TIP – ODMĚNA 5000,-Kč
Víte o někom kdo chce
prodat svou nemovitost?

Byt 3+1, Horní Slavkov
599 000Kč
Byt 3+1, 83 m2, lodžie, 1. NP, výtah,
osobní vlastnictví, ul. Školní,
Horní Slavkov.
Cena 599.000,-Kč

Stačí prozvonit nebo
zaslat SMS.
Budeme Vás
kontaktovat.
Za každý zrealizovaný
TIP odměna 5000,-Kč.

Horní Slavkov, okr. Sokolov
Pozemek, 1 577 m2
299 000 Kč
Pozemek, v současné době vedený
jako trvalý travní porost, je
schválený územním plánem k
zástavbě vesnického typu. Velice
klidné a slunné místo...

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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