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Odpadové
hospodářství
města
více na str. 2 a 3

u nás ve městě
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dnes se rozepíši o jedné velmi důležité a každodenní
potřebě správy města – o odpadovém hospodářství.
V současné době se počítá s rokem 2024 jako rokem,
který přinese nové až revoluční podmínky pro nakládání s komunálním odpadem. Rok 2024, pokud se evropská legislativa nezmění, bude rokem, kdy nebude
možné skládkovat více jak 10% komunálního odpadu.
Pro představu, v současné době se v ČR vyprodukuje
přibližně 6 mil. tun odpadu a z toho 50 % skončí na skládce. V našem městě končí
na skládce přibližně 1200 tun ročně. Po roce 2024 budeme moci na skládku odvézt pouze 120 tun ročně! Je těžko představitelné, že k takové změně v chování
nás občanů může dojít ze dne na den, nebo během jednoho roku. Z toho důvodu
byl zpracován nový Plán odpadového hospodářství (déle jen POH), který v roce
2016 schválilo zastupitelstvo města. Tento musí ze zákona naplňovat požadavky
Krajského plánu, a to vše v návaznosti k závazkům České republiky. Již od jeho
schválení koncepčně pracujeme na plnění stanovených cílů. Zjednodušeně se dá
POH rozdělit na dva základní cíle 1. předcházení vzniku odpadů a 2. třídění odpadů a další využití vytříděných složek.
Úplně na začátek našeho snažení jsme převzali zodpovědnost za svoz tříděného
odpadu (plasty, papír, sklo, nápojové kartony). Za značného finančního přispění ze
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jsme pořídili kontejnery a již více než
rok svoz zajišťují naše Technické služby. Toto opatření přináší i vedlejší, neméně
důležitý efekt, peníze za svoz zůstávají v našem městě a zaměstnáváme naše občany. Dále je nutné, pokud chceme, aby občané třídili, nabídnout k tomu co nejlepší podmínky. Po městě je hustá síť kontejnerových stání „hnízd“ ve velmi krátké
docházkové vzdálenosti. Ve větší části města, opět za velkého přispění finančních
prostředků ze SFŽP, se nám podařilo kontejnerová stání kultivovat. Kontejnery
nestojí „jen tak pohozené na trávě“ nejsou vystavené povětrnostním vlivům, nedochází tak k zmáčení a následně zahnívání odpadků atd.
Systém na třídění jsme dále rozšířili o možnost pytlového sběru. Zde spatřuji velkou výhodu a skvělou službu například pro občany žijící v rodinných domech. Jedná se o tzv. Door-to-Door systém, kdy svozový vůz jede od dveří ke dveřím a sváží
pytle s tříděným odpadem. Odpadá tedy nutnost odnést odpad do „hnízda“.
V současné době je předložen návrh zákona, který nařizuje obcím plošný sběr
bioodpadu. Zatím není zcela jisté, zda bude tento zákon, který MŽP velmi důrazně
prosazuje s ohledem na výše zmíněné závazky ČR vůči mezinárodním závazkům,
přijat. Ať bude či ne, naše město je i v tomto ohledu připravené. V měsíci březnu,
byly po celém městě rozmístěny hnědé nádoby na bioodpad. Občanům v rodinných domech nádobu ZDARMA zapůjčíme. Opět tedy komfortní služba. Ani tím
ovšem nekončíme. V rámci žádosti o dotaci na nákup nádob na bioodpad jsme
obdrželi finanční prostředky také na nákup odpadkových košů do města. V jarních
měsících budou instalovány tyto nové koše a na vytipovaných místech budou koše
nejen na směsný odpad, ale také na plasty a papír.
A pokračujeme dále. Ve spolupráci s městem Krásno jsme v rámci Svazku obcí
Hornoslavkovsko podali další žádost o finanční prostředky ze SFŽP, která byla také
úspěšná a tak v první polovině roku nakoupíme kompostéry, které občanům opět
zdarma zapůjčíme. Nebudete tedy muset např. řešit kam s posekanou trávou, obdržíte od města kompostér, kde ji zužitkujete.
Už samotný fakt, že jsme s našimi žádostmi ze SFŽP velmi úspěšní, značí, že jsme
se vydali správnou cestou, že naše cíle, byť nemalé, jsou velmi důležité. Zásadní
je totiž uvědomit si, že veškeré toto snažení je především o ekologii. O tom, že
nemůžeme do nekonečna zamořovat naši planetu odpadky. Také o tom, aby další
generace po nás nemusely řešit, co s nimi.
Město vám nabízí velmi kvalitní a propracovaný systém sběru odpadů. To samo
o sobě však ještě nestačí, nutná je změna myšlení mnohých z nás. Musíme mít na
zřeteli, že třídit odpad je nutný standard bez ohledu na to, zda za třídění obdržíme
finanční odměnu. Rok 2024 se blíží, dobrovolnost třídění se nám stane povinností
a bez výjimek!
Přeji si, aby se nám společně dařilo třídit stále lépe a stále více složek komunálního odpadu a to dříve než nastane uváděný rok. Nejen z pohledu finančních
dopadů do rozpočtu města, ale zejména proto, že co dnes je odpadem, může být
zítra cennou surovinou. 
Váš starosta
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Odpadové hospodářství
města v roce 2017 v číslech
V roce 2017 obyvatelé města vyprodukovali celkem 929,97 tun směsného
komunálního odpadu. Je to odpad, který vyhazujeme do běžného (většinou
zeleného) kontejneru a tvoří jej běžné složky odpadků z domácnosti. Bohužel,
v tomto odpadu končí i mnoho složek, které se dají dále vytřídit a zužitkovat
(papír, sklo, plasty, nápojové kartony, BIO odpad apod.). S tímto druhem odpadu, vzhledem k jeho složení, nelze dále nijak nakládat. Končí tedy na skládce. Za 1 tunu odpadu, kterou na skládce uložíme, zaplatíme 500,-Kč. Velmi
alarmující je, pokud si to přepočteme na osobu. Pokud toto vydělíme počtem
5500 obyvatel, dostaneme bezmála 170kg odpadků na osobu (včetně dětí, miminek, seniorů)!
Směsný komunální odpad - produkce od občanů:
Celkem za celé město
929, 97 tun

Přepočteno na jednoho obyvatele
169,1 kg

Dále občané odevzdávají objemný odpad na sběrný dvůr. Tento je rozebrán
a roztříděn na jednotlivé složky. I po tomto procesu však část odevzdaného
objemného odpadu nelze dále využít a končí také na skládce. Stejně tak odpad
z černých skládek, které se v našem městě, bohužel, stále objevují. Přičteme-li
objem tohoto odpadu, dostaneme tato čísla:
Celkem za celé město
Odpad z kontejnerů u domů
Černé skládky + sběrný dvůr
vše celkem

929,97 tun
254,82 tun
1184,79 tun

Přepočteno na
jednoho obyvatele
169,1 kg
46,3 kg
215,4kg

Ve třídění jednotlivých složek odpadu si naše město, ve srovnání s celou republikou, vede průměrně. Je tedy stále prostor ke zlepšení. Podařilo se nám
vytřídit celkem 253,712 tun odpadu. Podstatné je, že tyto vytříděné složky mají
další využití a nekončí na skládce ! Pokud vytříděný odpad přepočteme na
jednoho obyvatele, vyjde nám, že každý z nás vytřídí 46kg ročně.
Množství odevzdaného tříděného odpadu:
Celkem za celé město
Papír
Plast
Sklo
Kov
Nápojový karton
vše celkem

89,42 tun
70,637 tun
74,632 tun
16,393 tun
2,9 tun
253,712 tun

Přepočteno na
jednoho obyvatele
16,3 kg
12,8 kg
13,6 kg
3 kg
0,5 kg
46,1 kg

Další složkou odpadu, kterou máme povinnost třídit, je elektroodpad. Drobný elektroodpad lze vhodit do červených kontejnerů rozmístěných po městě a
ten velký, objemný odevzdat na sběrném dvoře v areálu Technických služeb.
Tohoto odpadu jsme vytřídili a odevzdali k dalšímu zpracování celkem 22,356
tun. Pokud toto přepočteme na obyvatele, každý z nás v loňském roce vyprodukoval 4 kg elektroodpadu.
Odevzdaný elektroodpad:
Celkem za celé město
22,356 tun

Přepočteno na jednoho obyvatele
4,1 kg

V rámci městského systému třídění odpadů je možné odevzdat k dalšímu
využití také textil. Opět jsou po městě rozmístěny k tomu určené kontejnery
nebo lze tento odpad odevzdat na sběrné dvoře. K dalšímu využití odevzdali
naši občané 13,627 tun textilu. Přepočteno, 2,5 kg jeden občan za celý rok.
Odevzdaný textil:
Celkem za celé město
13,627 tun

Přepočteno na obyvatele
2,5 kg
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Směsný komunální odpad:
Odstraněné tuny směsného komunálního odpadu
1184,79 tun
Náklady na odstranění komunálního odpadu (svoz + skládkování) 2 902 015 Kč
Provoz sběrného dvora
700 000 Kč
Odstranění černých skládek
45 977 Kč
Příjem z poplatků za odpady (600,-Kč/osoba a rok)
2 931 047 Kč
Rozdíl zaplacený městem
716 945 Kč

Je nutné si uvědomit, že třídit
znamená chovat se ekologicky,
chránit naší planetu, a dále ji ne- (Náklady na odstranění Směsného komunálního odpadu budou v letošním roce stoupat!)
zatěžovat ohromným množstvím
Tříděný odpad:
odpadků. Mnohem důležitější
253,712 tun
aspekt ekologického chování, je Odstraněné tuny tříděného odpadu
1 357 826,00 Kč
samotné předcházení vzniku od- Náklady na tříděný odpad
547 457,50 Kč
padů! Snažme se omezit produkci Odměna z EKOKOMu za vytříděné odpady
odpadů. Zamysleme se, zda sku- (plast, papír, sklo, kov, nápojový karton)
219 062,00 Kč
tečně potřebujeme tolik igelito- Prodej komodit
jinému ještě sloužit. To je změna chování, která je do budoucna
vých tašek, nespočet kilo reklam- může
Rozdílněkomu
zaplacený
městem
591 306,50 Kč
možná.
ních letáků ve svých poštovních
schránkách, zda elektrospotřebiče, nebo nábytek, který my už
nepotřebujeme, může někomu
jinému ještě sloužit. To je změna
chování, která je do budoucna jediná možná.
Nově máte možnost, v rámci odpadového systému města, vytřídit
z běžného domovního odpadu
další složku, a sice BIO odpad. Využijte tuto možnost v maximální
možné míře!

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
jediná
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

CHOVEJME SE EKOLOGICKY
bez ohledu, zda nám to přináší finanční bonus!

starosta

monika.volfova@hornislavkov.cz

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

2. patro

Nově máte možnost, v rámci odpadového systému města, vytřídit z běžného domovního

Důležité kontaktyodpadu další složku, a sice BIO odpad. Využijte tuto možnost v maximální možné míře!
!!! CHOVEJME SE EKOLOGICKY bez ohledu, zda nám to přináší finanční bonus !!!

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

Starosta

(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.

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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Vlaková stanice Horní Slavkov
- Kounice bude opět v provozu
Od 28. 04. 2018 bude opět v provozu vlaková doprava ze stanice Horní
Slavkov – Kounice. V letošním roce
jsou vlaky opět navázány na trať č.
149 ve směru Karlovy Vary dolní
nádraží – Mariánské Lázně, a budou
jezdit každou sobotu, neděli a státem
uznané svátky až do 02. 09. 2018

Jízdní řád naleznete na recepci
MěÚ, webových stránkách města
nebo na webových stránkách Českých drah, odkaz: www.cd.cz →
Jízdní řád → Traťové jízdní řády →
149 - Karlovy Vary dolní nádraží Mariánské Lázně, Krásný Jez - Horní
Slavkov-Kounice (a zpět).

Gratulace
V březenu oslavila krásné 88. narozeniny paní Jarmila Lexová.
Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

HORNÍ SLAVKOV-KOUNICE
Platí od 28. 04. 2018 do 02. 09. 2018

(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
Odjezd

Vlak

09:05

Os

27171

11:00

Os

27173

15:05

Os

27175

17:10

Os

27177

18:00

Os

27179/8

Vlak

Příjezd

Z Horní Slavkov-Kounice do Krásný Jez
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez
→ Karlovy Vary dolní nádraží (09:49)

(09:20-09:25)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez
→ Karlovy Vary dolní nádraží (11:59)
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez
→ Karlovy Vary dolní nádraží (15:50)

(11:15-11:35)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez
→ Karlovy Vary dolní nádraží (17:55)

(17:25-17:31)

(15:20-15:26)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (18:15-18:24)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (18:50) – přímý spoj
Z Karlovy Vary dolní nádraží do

Horní Slavkov-Kounice

V březenu též oslavila krásné 82. narozeniny paní Růžena Povová. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

Karlovy Vary (8:06) → Krásný Jez (8:31-8:40)
→ Horní Slavkov-Kounice (8:55) – přímý spoj
Karlovy Vary (9:01) → Krásný Jez (9:24-9:30)
→ Horní Slavkov-Kounice (9:45)
Karlovy Vary (10:55) → Krásný Jez (11:18-11:40)
→ Horní Slavkov-Kounice (11:55)

8:55

Os

27166/7

9:45

Os

27170

11:55

Os

27172

15:45

Os

21174

Karlovy Vary (15:02) → Krásný Jez
→ Horní Slavkov-Kounice (15:45)

(15:25-15:30)

17:50

Os

27176

Karlovy Vary (17:07) → Krásný Jez
→ Horní Slavkov-Kounice (17:50)

(17:30-17:35)

Upozorňujeme cestující, že mimo výše uvedených přímých spojů je nutné
kupovat jízdenku pouze: Kounice - Krásný Jez, Krásný Jez - Kounice,
protože při přestupu není jízdenka uznávána jiným dopravcem.
Jízdenka pro spoj: Krásný Jez - Karlovy Vary, Karlovy Vary - Krásný Jez se
kupuje u dopravce obsluhujícím trať ML-KV.

Informace

Kabelová televize

Tak, jako jsme už informovali ve Zpravodaji (2017/7-8, 2017/4), přidávali jsme nové programy - Rebel, Relax, Retro Music, Prima Comedy,
Óčko Expres, TV Mňam, Barrandov Muzika, Regionální zpravodajství,
JoJ Family
Na základě nových smluv s operátory (Nova a Prima) jsme už zařadili
jejich některé HD kanály do naší nabídky. Další připravujeme a budeme je v nejbližší době provozovat.
Bohužel s novými smlouvami jsme nuceni platit VŠECHNY kanály
těchto operátorů. Jako kabelová televize nově navíc platíme za KAŽDÉHO UŽIVATELE kabelové televize cca 12Kč plus DPH, uvažujeme
proto o malém navýšení poplatků za kabelovou televizi.
Každý nový program nás stojí peníze, přijímač, trasa, zpracování, licenční poplatky… Abychom mohli i v budoucnu zabezpečit nové programy, teď nejnověji PRIMA KRIMI, TV Seznam, Óčko Star, je potřeba
ekonomicky srovnat náklady a mírně navýšit měsíční poplatky.
Nově si můžete naladit HD kanály NOVA HD a NOVA CINEMA HD
na 24 kanálu , kde je i původní KinoSvět.
O dalších podrobnostech Vás budeme informovat.
Technické služby Horní Slavkov

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

krátce
DOPRAVA OBČANŮ NA HŘBITOV
Doprava bude po zimním období opět obnovena dnem 11. 4. a následně
každou středu, vždy v 10.00 hodin. Odjezd je z autobusového nádraží.
UKONČENÍ ČINNOSTI KOMERČNÍ BANKY VE MĚSTĚ
Dnem 31.8.2018 bude ukončen provoz Komerční banky. Bankomat této
banky bude funkční nadále.

den se starostou
Den se starostou se koná 18. 4. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.
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u nás ve městě
Třídění biologicky
rozložitelného odpadu

ŽÁDÁME OBČANY MĚSTA, ABY DO HNĚDÝCH
NÁDOB NA BIOODPAD NEVHAZOVALI ODPAD
V IGELITOVÝCH, ANI V JINÝCH OBALECH.
NÁDOBY JSOU POUZE NA BIOODPAD
UVEDENÝ NA ETIKETĚ.

SPOZ informuje
Ve středu 7. března přivítal pan starosta A. Terek společně s členkami
SPOZ do života v našem městě sedm nových občánků, jejichž rodiče přijali pozvání na slavnost ,,Vítání občánků“. Byly to následující děti: dvojčátka
Kryštof a Filip Konečný, dále Daniel Horn, Oliver Knaf, Michael Bahleda,
Jan Sebastian Michálek a Nela Suchá. Všem dětem přejeme pevné zdraví
a spokojený život v kruhu jejich rodiny.
K pěknému průběhu slavnosti přispěly svým vystoupením děti a paní
učitelky z MŠ ,,U Sluníčka“, kterým děkujeme.
Příští ,,Vítání občánků“ se bude konat 6. června 2018 od 16.00 hod. V případě zájmu se můžete přihlásit v podatelně MěÚ u paní A. Kotousové.

 Měsícem březnem ukončila práci ve SPOZu paní Františka Zvonařová,
jejíž členství trvalo nepřetržitě celých 19 let od 24. února 1999 kdy po delší
přestávce začal v našem městě SPOZ opět pracovat. Za dlouholetou obětavou práci paní F. Zvonařové děkujeme.
 Na měsíc květen SPOZ společně s vedením domu s pečovatelskou
službou při příležitosti svátku Den Matek plánuje odpolední společenské
posezení s občerstvením a kulturním programem dětí slavkovských mateřských a základních škol. 
Za SPOZ Mgr. Vl. Kaprová

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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ZUŠ
1. ročník Akademie umění a kultury byl slavnostně zakončen v Pluhově domě
Od října 2017 do března 2018, tedy půl
roku trval první ročník Akademie umění
a kultury pro seniory města Horní Slavkov, 15.března 2018 byl tento ročník slavnostně zakončen večerem v koncertním
sále Pluhova domu, který byl plný fotografií, umění, hudby, poděkování a v samotném závěru nechybělo slavnostní
předávání diplomů o úspěšném zakončení akademie a drobných upomínkových předmětů z rukou starosty města p. Alexandra Tereka. Děkuji tedy ještě jednou všem účastníkům, lektorům, zaměstnancům ZUŠ,
kteří se organizačně také na Akademii podíleli a zároveň oznamuji případným zájemcům, že od října 2018 poběží 2.ročník Akademie umění
a kultury taktéž v prostorách Základní umělecké školy Horní Slavkov.
Informace pro zájemce budou včas uveřejněny dostupným způsobem
(zpravodaj, web školy, nástěnka atd…).
V březnu 2018 se konala okresní a krajská kola soutěží ZUŠ. Naši školu
reprezentovali sóloví zpěváci, hráči na klarinet, lesní roh, fagot, příčnou
flétnu, zobcovou flétnu, bicí nástroje a také tanečníci. Poprvé se soutěže účastnili i žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ. V sólovém zpěvu
byli nejúspěšnější v okresním kole: Eliška Zapfová (1.místo s postupem
v 0.kategorii a zároveň absolutní vítěz okresního kola), Leontýna Veselá (2.místo v I.kategorii), Tereza Forejtková (1.místo s postupem ve III.
kategorii), Tomáš Orava a Půtová Barbora (3.místo ve III.kategorii),
Bartoňová Aneta a Adamcová Adéla (3.místo ve IV.kategorii), Kateřina
Krčková (2.místo v V.kategorii) a Martin Mosch (3.místo v V.kategorii),
Lucie Šreinová (1.místo s postupem v VI.kategorii), Pavla Baumgartnerová (čestné uznání v VII.kategorii). V krajském kole soutěže v sólovém
zpěvu získala Eliška Zapfová a Tereza Forejtková 2.místo, Lucie Šreinová
3.místo. V okresním kole soutěže bicích nástrojů se stal absolutním vítězem okresního kola Oldřich Červenka, 1.místo s postupem získal také
Vojtěch Jonáš. Hráči na dřevěné a žesťové dechové nástroje byli nadmíru
úspěšní: Z okresního do krajského kola postupují: klarinety – Dandová
Ema, Dedek Ondřej, Zsaludka Jan, Kočová Marie, Hajná Adéla, fagoty –Šneberk Matěj, Rothbauer Matěj (zároveň absolutní vítěz okresního
kola), příčné flétny – Miková Eliška, Břížďalová Anna, Vavřinovská Zuzana, Bartoňová Anežka, Žilíková Blanka, zobcové flétny – Salač Hynek,
Mištera Jakub, lesní rohy – Drobná Anna, Meier Tomáš, 2.místo získala
Krupová Eliška, pozoun – Glassl Filip. Soutěžní maraton jsme zakončili tanečním oborem, okresního kola se účastnili taneční soubory jak
z Horního Slavkova, tak z Lokte s následujícím výsledkem: choreografie Přát si (kategorie do 11 let) - bronzové pásmo, choreografie Mrazivá
(kategorie do 9 let) - bronzové pásmo, choreografie Čas plynutí času
(kategorie do 16 let) - zlaté pásmo a postup do krajského kola soutěže,
choreografie Maminky (kategorie do 11 let) - bronzové pásmo, choreografie Vlaštovky (kategorie do 9 let) - zlaté pásmo a postup do krajského
kola soutěže, choreografie Polštářky (kategorie do 9 let) - zlaté pásmo
a postup do krajského kola soutěže, choreografie Na dotek (kategorie
do 16 let) - stříbrné pásmo), loketské tanečnice získaly cenu poroty za
pohybovou připravenost a čistotu provedení, dále cenu za práci s rekvizitou a ztvárnění tématu, slavkovská děvčata získala ocenění za využití
minimalistického pohybu s napětím. Všem pedagogům děkuji za perfektní přípravu žáků na soutěže ZUŠ, žákům za výbornou reprezentaci
ZUŠ, přeji mnoho úspěchů v krajských kolech soutěží.
V dubnu Vás srdečně zveme na komorní koncert KSO do koncertního
sálu Pluhova domu, kde zazní v podání umělců Karlovarského symfonického orchestru dílo Antonia Vivaldiho: Čtvero ročních dob. Vstupenky na koncert jsou k dispozici v ZUŠ, tel. 607 691 405, email: umelecka@iex.cz . Těšíme se na Vaši účast.
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z historie

Naše země slaví 100 let jejího 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 lednové 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

Anton Neidhart - obchodní úředník: 1. zástupce starosty
Robert Gröschl – malíř porcelánu: radní pro výstavbu
Albert Hoffmann – úředník v továrně: radní pro finance
Josef Schmied – obchodník: radní pro školství
Anton Weidl – pekařský mistr: radní pro chudobu
Johann Kern – hostinský: radní pro policii
Všichni ze strany sociálně demokratické a:
Franz Lochner junior – úředník: 2. zástupce starosty
Johann Hahn – občanský školní ředitel: radní pro lesnictví
Willi Neidhart – zemědělec: radní pro hospodářství
Tito byli zvoleni za Německou občanskou stranu.

Dne 1. července se konala v „Červeném volu“ akce – Hooverova mise. Z důsledku
dlouhé války a hladu byly postiženy hlavně děti. Děti byly v zuboženém stavu. Američan Hoover chtěl uskutečnit dodávky potravin do evropských zemí, které byly postiženy válečnými útrapami. Jednalo se o humanitární pomoc z amerických zemí.
Jednalo se hlavně o dodávku kukuřice. Obec měla za úkol poskytnout pouze kuchyň,
topivo a kuchaře. Byly vytvořeny okresní a obecní komise. U nás byla vytvořena komise v čele s ředitelem Hahnem. Denně byla vydávána polévka a to školním dětem
a těhotným ženám – tato poskytnutá pomoc má však i druhou stranu: musíme být
za tuto poskytnutou pomoc vděčni, ale Američani se zúčastnili války pouze z vidiny prospěchu – nejprve dodávali munici válčicím mocnostem, které Evropu totálně
zbídačily bez ohledu na nemocné a děti, a pak se snažili pomáhat tím, co sami měli
v přebytku.
22. srpna zemřel Franz Lochner, dlouholetý člen rady a výboru městské spořitelny.
V srpnu se někdo vloupal do kostela a ukradl zlatý pohár. Pachatel nebyl nikdy odhalen. Nezůstalo pouze u této krádeže. Krádeže jsou všude na denním pořádku.
Dne12. listopadu zemřel Franz Siart, pracovník v porcelánce. Byl vedoucím představitelem zdejší sociálně demokratické strany. I když měl pouze skromné vzdělání,
dosáhl svým pilným přístupem k hlubokým vědomostem. Jeho život a angažovanost
Nahlédněme do kroniky města Horní Slavkov…
pro obec byla vzorem přísné disciplíny. Čest jeho památce! Jeho pohřbu se účastnila
široká veřejnost a při jeho pohřbu byl poprvé použit nově pořízený pohřební vůz.
Rok 1918
Na žádost obyvatelů domů číslo popisných 499, 504, 505 a 507 byly tyto domy vyV lednu zemřel Josef Zinner , bývalý člen rady města. V březnu byly zavedeny ná- jmuty z našeho katastru a připojeny do politického obvodu Údolí (Zech).
rokové poukázky na oděvy a boty. Dne 17. června se biřmování zúčastnil biskup Šachty („Erzhütte, Pinge, 3 König, Silberbach“) byly zastaveny. Společnost těžbu zaWenzel Frind z Prahy. V květnu a červnu byl velký nedostatek potravin. Nastal všude stavila a veškerý prodejný majetek a inventář byl prodán.
velký hlad. Skoro tři týdny nebyl vydáván žádný chléb: „žádné obilí – žádný chléb!“.
Objevila se těžká chřipka. Skoro žádná rodina nebyla ušetřena. Nejprve byli postiže- Rok 1920
ni lidé ve městě a později i lépe živení vesničané. Došlo k mnohým úmrtím. Nebylo Z důvodu neustále se zvyšujícího zdražování, které prakticky probíhá denně, se
výjimkou, že během dvou dnů došlo i ke třem úmrtím v jedné rodině. Ve znamení zvyšují výdaje obce. Nejvíce se projevuje zvyšování ceny uhlí (zajistit uhlí pro školy
doby jsou četné krádeže, hlavně na zahrádkách, u řezníka a v pekárně. Vždy se jedná čítá minimálně 20 000 Korun, kdy obec obdrží 1 200 Korun). Zajistit uhlí pro školy
o krádež potravin. V červenci došlo k rabování v městské pekárně. Všechny tyto pří- je 50% rozpočtu obce, zátěž pro školu samotnou je 94 % jejího rozpočtu. Zajištění
pady byly provedeny z důvodu hladu. Lidé byli v zuboženém stavu.
těchto nákladů by pro obec bylo ještě obtížnější, neboť obec má možnost prodávat
20. srpna byly poprvé vydávány poukázky na cigarety a tabák. Každý kuřák se musel dřevo z obecních pozemků, a protože cena dřeva je poměrně vysoká, je toto jedna
zaregistrovat v některé z trafik. Kuřivo bylo pro kuřáky absolutně nepřístupné. Ku- z možností jak pokrýt náklady obce. Obec nyní prodává jeden pevný metr (*dobově
řáci museli využívat náhradní prostředky, kouřilo se například borůvčí nebo některé uváděná jednotka) za 335 Korun, oproti loňskému roku, kdy cena čítala 70 Korun.
byliny. Někteří kuřáci však udělali krátký proces a položili fajfku do kouta. 1. října Radní pro finance Hoffmann se vzdal své funkce a jeho místo zaujal dosavadní radní
odešel po 21 leté službě na zasloužilý odpočinek městský tajemník Gustav Prohse. pro školství Schmied a jeho funkci převzal Georg Wawersich.
Čestnou funkci převzal jeho syn, dosavadní pomocný úředník Josef Prohse. Od 8. Bývalá Ungerova přádelna (později továrna na koberce, následně továrna na hřebíky
října do 25. prosince je uzavřena škola a to z důvodu nedostatku uhlí.
a následně zajatecký tábor) byla přestavěna v porcelánku. Její název byl Bernhart &
Ve světě nastávají velké změny. Vzniklo Československo, začínají vznikat nové cent- Comp., Hanusch & Winterstein.
rální úřady v Čechách. Našeho města se toto zatím moc nedotklo. Začínají se vracet Dne 18. dubna se konají volby do poslanecké sněmovny. V Horním Slavkově byly
vojáci z válečné fronty.
odevzdány tyto hlasy v počtu a pro:
1268 – Německá sociálně demokratická strana
Z roku 1918 jsme se přehoupli do roku 1919
365 – Německá volební pospolitost
Dne 26. ledna zemřel Johann Schenk, dlouholetý člen městského zastupitelstva, člen 143 – Německý svaz zemědělců
rady a člen dozorčího výboru městské spořitelny
3 – Strana Čechů
Od 15. února do 3. března byla uzavřena škola, a to z důvodu nedostatku uhlí.
3 – Sdružení strany židovské
15. března byl nově zvolen dozorčí výbor městské spořitelny.
1 – Svobodní socialisté
15. února se na základě zákona, který byl vydán Národním shromážděním v Praze, 9 - Němečtí demokraté
konaly volby do městského zastupitelstva. Z kandidující Německé sociálně demokra- Dne 25. dubna se konají senátní volby. Hlasy byly odevzdány takto:
tické strany mělo být z přiložené listiny zvoleno 21 kandidátů a z Německé občanské 336 – Německá volební pospolitost
strany mělo být zvoleno 9 kandidátů. Pro Německou sociálně demokratickou stranu 1066 – Německá sociálně demokratická strana
bylo odevzdáno 1256 hlasů a pro Německou občanskou stranu bylo odevzdáno 566 131 – Německý svaz zemědělců
hlasů.
51 – Křesťanská sociální strana
Dne 26. června se uskutečnila volba městské rady:
2 – Němečtí demokraté
Anton Dörfl – obchodní úředník: starosta
5 – Strana Čechů

Jaký byl život našich předků?

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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1 pánská košile – 90 až 120 Korun
1 pánský klobouk (filcový) 80 až 150 Korun
Hodinová mzda zedníka nebo tesaře čítala 7 Korun

K politováníhodné situaci po válce patří skutečnost, že obyvatelstvo ztratilo dobré
vlastnosti. Toto se projevuje v chování lidí, stále častěji se ztrácí pokácené dřevo,
vysázené stromky jsou zlomené nebo ukradené a veřejné prostranství je zpustošené.
Začalo velké sázení stromků. Nejprve pod vedením ředitele Hahna. Vysázely se aleje
k Wolfovu dvoru, alej směrem k Rovné, alej podél ležnické cesty, alej vedle „Velkého rybníka“, bylo osázeno prostranství mezi nádražím a Fenklovým hostincem. Na
tomto prostranství se vysázely i ovocné stromy a to za pomoci školních dětí z dívčí
školy. Všechny tyto stromy byly zajištěny obcí. Následně pod vedením ředitele Krause
byly vysázeny stromy podél cesty k „Stříbrnému potoku“, cesty ke mlýnu, plochy za
nádražím. Vedle stromů se vysazovaly keře na prostoru před nádražím. Změnu zaznamenaly cesty směrem do Lokte, Krásna, Kfely a Háje. Podél hřbitovní zdi byly
vysázeny kaštany a lípy. Žačky z dívčí školy zavedly tradici, a to že každoročně bude
při svátku „Den stromů“ vysazen jeden nový strom. Vysazovaly se i ovocné stromy
a to mlýnem podél tratě a podél cesty k rybníku.
Všechny stromy pořídila obec, aby se zamezilo pozdějším hádkám!
10. července zemřel Franz Keylwert, bývalý starosta a 13. července byl pohřben.
Od 30. července až do poloviny srpna nebyl obcí pro nedostatek obilí vydáván chleba.
Strašná doba a to jsou dva roky po válce!
Dne 3. června se koná pod vedením paní učitelky R. Glosauer „Květinový den“ ve V průběhu roku se představitelé obce dohodli na stavbě vodovodu. Byl hledán vyprospěch loketského sirotčince – výtěžek 677 Korun 60 haléřů.
datný pramen, který by napájel vodovod. Byl nalezen pramen, ale tento se nacházel
Od 7. do 10. června se koná všeobecná stávka ve všech továrnách pro nedostatek na krásenském pozemku. Toto přineslo však mnoho problémů, neboť majitel pozempotravin. Podmínky se od konce války spíše zhoršily, než zlepšily. Ze strany vlády bylo ku měl přehnané nároky a krásenská obec rovněž činila problémy. 27. července, 27.
přislíbeno, že nejpozději do 15. července dojde ke zlepšení.
srpna a 26. října zasedala komise ke stavbě vodovodu a to za přítomnosti zástupce
okresní politické správy, zemského kulturního rady, zástupce železnice a firmou“
Ceny potravin na počátku července:
Rumpler & Cie, která stavěla vodovody.
1 kg cukru		
3.20 Korun		
1 l mléka 		
2 Koruny
12. října se konaly první odvody branců do Československé armády.
1 kg kávy		
64 Korun		
1 l octa		
2 Koruny
V prosinci byla na základě schváleného knihovnického zákona, založena obecní
1 kg rýže		
18 Korun		
1 l rozlévané pivo
2 Koruny
knihovna. Místní skupina „Svaz Němců v Čechách“ přenechala část své knihovny
1 kg másla		
64 Korun		
1 l petroleje
7.20 Korun
obci. Obcí byla schválena částka 50 Korun na každého občana obce, která bude vy1 kg vepřového sádla 50 Korun		
1 vejce		
1.20 Korun
užita pro obecní knihovnu.
1 kg soli		
2 Koruny		
1 kg sladidla
8 Korun
Na základě knihovnického zákona z roku 1919 byla založena knihovnická rada, kte1 kg vepřového masa 40 Korun		
1 kg hovězího masa 26 Korun
rá se skládala ze starosty Dirfla, ředitele Hahna, pana Fischera, učitelky Glasauer,
učitelky Löschner, radního Grösche, Antona Birknera a učitelky Hildy Hahn.
1 pevný metr (*dobově uváděná jednotka) dřeva z obecního lesa bez dovozu: 20 až
50 Korun, s dovozem 25 Korun
Pozn.: Kronikář uvádí, že obce prodávala dřevo za 335 Korun: zde se asi jednalo
1 „metrák“ hnědého uhlí bez dovozu – 17 Korun, s dovozem až k domu 27 Korun
o dřevo určené pro pilu a ve výčtu cen potravin a zboží uvádí cenu palivového dřeva
1 pár pánských bot 200 až 250 Korun
20 a 50 Korun.
1 pár ženských bot 250 až 300 Korun

pokračování příště
1 pánský oblek 1 200 až 1 500 Korun

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)
Velikost fyzikální veličiny určuj dvakráte častěji, nežli používáš způsobu
obrábění, při němž jsou materiály děleny na části.
Jak zní správně uvedené přísloví napsané vědeckou češtinou?
2.úloha (3 body)
Dostali jste devět na pohled stejných mincí, jedna je falešná - lehčí. K dispozici máte rovnoramenné váhy.
Jaký je nejmenší počet vážení, aby jste VŽDY našli falešnou minci
(tedy ne vážení na náhodu)?

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

3.úloha (5 bodů)
Na venkově vedle sebe leží pět farem. Každou farmu vlastní jiný z pěti
mužů, každý z nich má jiného psa, pěstuje právě jinou plodinu a chová jiný
druh hospodářských zvířat. Navíc každý muž využívá ke své práci na farmě
jiný dopravní prostředek.
Odpovězte na tři otázky, pokud víte následující:
Brixův pán chová kozy. 		
Traktorista chová kozy.
Majitel Bena pěstuje mrkev. 		
Cyril řídí dodávku.
Chovatel ovcí nejezdí traktorem.
Řidič pick-upu pěstuje víno.
Bonifácův pes je Brix. 		
Albrecht chová ovce.
Baxův pán se jmenuje Dařbuján.
Řidič jeepu chová prasata.
Pěstitel vína nechová prasata. 		
Chovatel koní má psa Bulla.
Pěstitel brambor řídí jeep. 		
Chmel je svážen náklaďákem.
Evžen pěstuje chmel.
Otázky: Kdo chová krávy? Kdo pěstuje mák? Čí je Brok?
Správné odpovědi za leden: 1. 11.59 hod., 2. 29 let
3. 1.f, 2.h, 3.e, 4.g, 5.l, 6.j, 7.k, 8.i, 9.b, 10.a, 11.d, 12.c


Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
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školství
ZŠ Nádražní

Historie žluté budovy Základní školy v Nádražní ulici - II. část
V červnu 1851 vyhlásil horní úřad
v Horním Slavkově dražbu na dodání
asi 10 000 kvalitních šindelů pro použití na zdejších erárních budovách,
bohužel však bez bližší specifikace, na
kterém konkrétním objektu měly být
upotřebeny. Budova horního úřadu
v této době ještě nepochybně měla
střechu krytou šindelem, od její opravy v roce 1831 nás prameny o případné výměně krytiny nezpravují.
První střecha z pálených tašek byla
v Horním Slavkově položena teprve
v roce 1835. Až do tohoto roku měly
všechny budovy ve městě – s výjimkou děkanského kostela, krytého taškami - střechy kryté převážně dřevěným šindelem.

Ukončení těžby

V roce 1864 byly slavkovské doly
dány mimo provoz a státní důlní
majetek včetně pomocných provozů,
pozemků, lesů a dalšího příslušenství
byl v červenci 1868 prodán c. k. horním erárem (k. k. Montan-Aerar) vídeňskému konsorciu tvořenému Samuelem Siegmundem a Vincenzem
Kirchmayerem za 12 411 000 zl. víd.
m. (5 199 550 zl. konv. m.).
V roce 1868, státním nařízením
z 21. července, byl také zrušen slavkovský horní úřad, což znamenalo
definitivní konec státem organizované těžby cínu v Horním Slavkově.

Vznik školy

Od 60. let 19. století řešila hornoslavkovská obec otázku umístění
školských zařízení pro rostoucí počet
školní docházkou povinných dětí.
V budově tzv. latinské školy z první
poloviny 16. století fungovala obecná
škola do roku 1863, rok předtím byl
nově pro potřeby školy přestavěn tzv.
Schuhhaus (čp. 217), který později
využívala dívčí škola, zatímco škola
chlapecká se vrátila do přestavěné
budovy latinské školy naproti kostelu, kde pak jako chlapecká měšťanská

škola fungovala v letech 1873-1887.
V roce 1880 byla ve městě otevřena
první mateřská škola a v roce 1883,
na zasedání obecního zastupitelstva
27. prosince, byl jednohlasně přijat návrh místní školní rady zřídit
v Horním Slavkově také dívčí měšťanskou školu. Na zasedání 19. prosince 1884 bylo oznámeno, že zemská
školní rada zřízení této školy povolila
a 15. září 1887 byla dívčí měšťanská
škola slavnostně otevřena.
V téže době bylo na plenárním zasedání obecního zastupitelstva, konaném dne 3. února 1887, rozhodnuto
o stavbě, resp. přestavbě budovy bývalého horního úřadu, kterou město
získalo do svého majetku v roce 1876,
na měšťanskou školu. K tomuto účelu schválil zemský výbor království

Českého svým výnosem z 29. července 1885 přidělení subvence ve výši
2500 zl. s podmínkou, že přestavba
bude provedena přesně podle odsouhlasených plánů (dnes bohužel
neznámých) nejpozději do 15. června 1887. Zastupitelstvo se usneslo
realizovat přestavbu ještě v daný rok
tak, aby už na začátku školního roku
1887/88 byla školní budova k dispozici. Stavba měla být toho roku
provedena alespoň do úrovně druhého podlaží stávající úřední budovy
a opatřena provizorní střechou. Na
dalším zasedání zastupitelstva města
31. dubna 1887 prohlásil radní Franz
Dietrich, že stávající místnosti v bývalém úředním domě stačí pouze
zařídit a budou dostačovat na dalších
více než 30 let. Z této připomínky

vzešel návrh, po dlouhé debatě odsouhlasený, na úsporné řešení celé
stavební akce, která v té době již byla
zahájena. Stavba se tedy měla provést
ještě letošního roku s využitím půjčky u zdejšího Spořitelního a záložního spolku, a to pravděpodobně ve
výši 18 000 zl.165 Téhož roku 1887
byla nová školní budova skutečně
otevřena a vysvěcena a dosavadní
objekt využívaný chlapeckou měšťanskou školou pronajat firmě Zweig,
Frankfürter a Co. ke zřízení továrny
na knoflíky. Podrobnosti o přestavbě
budovy horního úřadu pro školské
účely nejsou vzhledem k výše zmíněnému pravděpodobnému zániku
archivních dokladů při požáru slavkovské radnice v roce 1977 a kvůli
nezpracovanosti
a nepřístupnosti
archivních fondů orgánů okresní správy z této doby známy, avšak
s ohledem na rychlou realizaci akce
(schválení přestavby zastupitelstvem
a vysvěcení budovy se odehrálo během jediného roku 1887) nelze předpokládat nijak rozsáhlý a nákladný
stavební podnik. Svou roli mohla
také sehrát i nepříliš příznivá finanční situace města jakožto vlastníka nemovitosti a stavebníka.
V roce 1898 dvoupatrová budova chlapecké školy, stojící na návrší
uprostřed zahrady, obsahovala sedm
učeben, kreslírnu, místnost na učební
pomůcky, kancelář ředitelství a byty
ředitele školy a školníka. V téže
době fungovaly v Horním Slavkově
čtyřtřídní obecná a trojtřídní měšťanská škola pro chlapce a čtyřtřídní
obecná a trojtřídní měšťanská škola
pro dívky.
Na konci roku 1899 bylo ředitelem
měšťanské školy Wilibaldem Krausem v Horním Slavkově založeno
městské muzeum, které v počátcích
sídlilo v prvním patře budovy bývalého vrchního horního úřadu.
pokračování v příštím
vydání Slavkovského zpravodaje

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
se bude konat ve dnech
18. – 19. dubna 2018 vždy od 14,00 hod. do 17,00 hod.
v hlavní budově školy Základní školy Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace

Rodiče přijdou s dítětem, přinesou jeho rodný list a psací potřeby. K zápisu se dostaví i ty děti, které měly pro školní rok 2017/2018
odklad školní docházky. Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nebo oznámit, kde bylo dítě u zápisu.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

8

školství, zájmová činnost

ČTEME 24 HODIN
Již třetím rokem jsme se v naší
slavkovské knihovně pokusili zdolat
výzvu číst 24 hodin v kuse. V sobotu
17. 3. 2018 v 9 hodin ráno byl čtecí
maraton zahájen a každý, kdo se chtěl
zapojit, mohl během dne či noci do
knihovny dorazit číst nebo poslouchat
příběhy. Sobotní dopoledne nenaznačovalo velkou účast, ale během dne se
to zlepšilo a nejnadšenější účastníci
přišli v noci. Musím říct, že opravdu
stačí jen malá hrstka nadšenců a hned
se můžou lámat rekordy.
Letos jsme během 24 hodin načetli 1 266 minut čistého času, tedy 21
hodin a 6 minut, což je o rovné 4,5
hodiny více než v loňském roce. Nejaktivnější čtenářkou se stala Veronika Janotová, která během večera četla
271 min, z toho vydržela nahlas předčítat 104 minut v kuse. Veronika tak
překonala loňský rekord celkového

čtení na jednoho čtenáře o 20 minut.
Nikomu se však nepodařilo překonat
loňskou vášnivou čtenářku Aničku
Břížďalovou, která vydržela číst nahlas v kuse 162 minut. To si necháme
na příště.
Do čtení se zapojilo 18 čtenářů,
z toho 8 (5 dětí a 3 dospělí) jich zůstalo na čtení v knihovně přes noc.
Četlo se z 11 knížek, z nichž 6 bylo
přečteno od začátku dokonce. Čtenáři si přinesli své oblíbené knihy,
ale zapojili jsme i knižní novinky naší
knihovny, a tak čtenářům rozhodně
můžeme doporučit knihy např. BYLUM NEBYLUM nebo PŘEKLEP
A ŠKRALOUP. Budou se líbit starším
dětským čtenářům, ale i dospělým.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na Vás zase příště!
Mgr. Soňa Kvasničková
ředitelka MKS
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ZÁPIS
DO 1. TŘÍDY
4. a 5. dubna, 14:00 až 17:00 hod.

V budově Základní školy Šance
(Poštovní 654, telefon 352 688 248)

naše škola "Šance"= šance pro vaše děti

Vzdělání + zábava + relaxace + málopočetné třídy
+ nadstandardně vybavené dílny + rodinné a netradiční prostředí
= pocit bezpečí a jistoty
Přijďte se podívat kdykoli, rádi Vás provedeme.
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volejbal
Oddíl odbíjené (volejbalu) v Horním Slavkově pořádá nábor nových
hráčů. Nábor bude probíhat v měsíci dubnu v tělocvičně ZŠ Školní vždy
v úterý 18:30 a ve čtvrtek 17:30,dále pak v měsíci květnu na antukových
hřištích v areálu TJ Spartak vždy v úterý a čtvrtek od 17:00. Nábor je určen pro všechny muže ve věku od 15 let, kteří mají zájem hrát volejbal
aktivně. Zúčastňujeme se mnoha turnajů po celém kraji. Máme zájem
znovu se přihlásit do okresní soutěže mužů a obnovit tak dlouholetou
tradici. Kontakt: volejbal@atlas.cz

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Ve dnech 09. a 10. 05. 2018 od 09,30 – 11,30 hodin proběhne zápis
dětí do MŠ „Duhová kulička“ na školní
rok 2018/2019. Zápis se bude konat
v prostřední budově v přízemí.
Nabízíme Vašim dětem pestré doplňkové
činnosti: taneční, logopedické, zdravé
pískání na flétničku, angličtinku aj.
Naše školka se také pyšní titulem:
„Školka spolupracující s Mensou ČR“.
Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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MKS PRO DĚTI

7. 4. 2018
LETÍME!
Lucembursko / Norsko / Německo / Belgie /
USA, 2017 Animovaný / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / Fantasy, 84 min., čs. dabing
16:00 Kinosál
Režie: Toby Genkel, Reza Memari
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč. Předprodej v knihovně.

regionálního tour k novému singlu.
Host: Luko (Karlovy Vary) + Manu Destra
Vstupné 60,- Kč v předprodeji / 80,- Kč na místě
Předprodej www.smsticket.cz

18. 4. 2018
DIVADLO ARTUR: SVATÉ NEŘESTI
19:00 Divadelní sál
Komický příběh o tom, co se stane, když se lidé
budou chtít stát lepšími.
Scénář: K. Tomanová, J. Kriegel
Režie: V. Nouzák
9. 4. 2018
Hrají: P. Mourková, L. Linhartová, M. Šimůnek, J.
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTO- Kriegel, B. Slezáček
VÉ – STRAŠIDELNÝ MLÝN
Vstupné: 180,- v předprodeji/ 260,- na místě
10:00 Divadelní sál
Předprodej zahájen 2. 4. 2018 v kavárně MKS.
Původní česká pohádka s písničkami, ve které se
setkáte s legračními strašidly Bubulisem a Boboli- 20. 4. 2018
sem a také s čertem Vilibaldem.
COUNTRY NA KAVÁRNĚ
Hrají: J. Jurištová, J. Birgusová/V. Baldrianová, L. 19:00 Kavárna
Jeník, R. Snítil, D. Koťan
Vstupné 80,- Kč
Vstupné: 50,- Kč

>

KINO

13. 4. 2018
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Česko / Slovensko / Polsko, 2017, Drama / Komedie / Romantický, 113 min.
19:00 Kinosál
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: A. Fialová, A. Geislerová, F. Březina, L.
Krobotová, S. Remundová, M. Táborský, aj.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč. Předprodej v knihovně.

>

KULTURNÍ AKCE

6. 4. 2018
LIWID – Všude dobře, Doma nejlíp tour 2018
19:30 Kavárna
Koncert karlovarské pop rockové skupiny v rámci

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

28. 4. 2018
SLAVNOSTI PATRONA MĚSTA SV. JIŘÍ
14:00 – 17:00 Kostel sv. Jiří

Program:
14:00 Bohoslužba
15:00 koncert ZUŠ Horní Slavkov + Musikschule Laupheim
VÝSTAVA: Naši rodáci v běhu staletí
29. 4. 2018
koncert ZUŠ Band Horní Slavkov
společný koncert orchestrů ZUŠ Band Horní
Slavkov a Musikschule Laupheim konaný v 18:00
hodin v MěKS Horní Slavkov
30. 4. 2018
SLET ČARODĚJNIC
15:45 Slet čarodějnic na náměstí
16:15 Společný odlet ke skautské klubovně
Zde zábavný program pro děti i dospělé.

>

PŘIPRAVUJEME

16. 5. 2018
HALINA PAWLOWSKÁ
19:00 Divadelní sál
Zábavný pořad s Halinou Pawlowskou.
Vstupné: 180,- v předprodeji/ 230,- na místě.
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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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Horní Slavkov
Hledá uchazeče do služebního poměru na pozici strážný
ve služební hodnosti vrchní referent, hodnostní označení strážmistr
Nabízíme:
Od 1. 1. 2018 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK ve výši 100 000,-Kč
nástupní plat od 23 720 do 33 130 Kč
služební poměr na dobu určitou 3 roky se zkušební dobou 6 měsíců, po složení služební zkoušky
je dále služební poměr na dobu neurčitou, dovolenou v délce 6 týdnů v kalendářním roce
jednosměnný provoz, po zařazení do nepřetržitého provozu navýšení služebního příjmu
možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, rodinnou i dětskou,
letní i zimní rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních,sportovní vyžití (vlastní posilovna, sauna),
možnost ubytování, závodní stravování
Požadujeme:
• občanství České republiky • věk nad 18 let • úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
• bezúhonnost • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby
Nástup možný ihned po ukončení přijímacího řízení.
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: zbrejchova@vez.hsl.justice.cz
Telefon: 352 660 204 | Mobil: 602 555 905
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

TIP – ODMĚNA 5000,-Kč

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
naši klientům

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

ul. Poštovní, Horní Slavkov
Byt 2+1
650 000 Kč
Nabízíme k prodeji byt po
rekonstrukci, který se nachází v
prvním, zvýšeném nadzemním
podlaží cihlového domu, který
prošel revitalizací před dvěma lety.

• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

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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