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u nás ve městě
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Vítám vás u dalšího vydání našeho zpravodaje.
Všemi dlouhodobě vyhlížené teplé dny navíc
obohacené zpěvem ptactva, vůní rostlin a tepla
konečně nastaly. Nastává období úklidu po dlouhé zimě. V jednom z minulých mých úvodních
slov jsem uváděl, jak dobře si finančně vede naše
město. Ostatně ekonomika celé země je na velmi dobré úrovni a podle ekonomických prognóz
tomu má být i nadále. To je jistě skvělá zpráva. Vždyť v Horním Slavkově je nezaměstnaných pouhých 121 osob, historicky nejméně. Zde platí
rovnice, čím více zaměstnaných tím vyšší příjmy státu i měst. Nastala
dosud nevídaná věc, na trhu práce je taková poptávka po zaměstnancích,
že ji nelze již uspokojit. To se projevuje i ve schopnosti rychlého úklidu
města po zimě. Před několika lety jsme na úklid zaměstnávali až 25 osob
v rámci veřejně prospěšných prací. Pro letošní rok jsme takové množství
míst ani nevytvářeli. Nemělo by to smysl. S Úřadem práce jsme takových
míst vytvořili historicky nejméně - 8. Obsazená jsou však pouze 4. Proč,
prostě již nejsou vhodní uchazeči. Obdobně jsou na tom i naše Technické služby. V rámci veřejně prospěšných prací vytvořili 15 pracovních
míst, obsazených je však dosud jen 6. Důvod, stejný - nejsou již vhodní
uchazeči o práci. I přes výrazně snížený počet zaměstnanců pro úklid
města se snažíme zajistit úklid po zimě v co nejkratším čase. Myslím, že
se nám to i daří. Podstatná část města je uklizena. Neuklizené je zatím
nám. Republiky. Ne, nezapomenuli jsme na něj. Pro extrémní stavební
ruch v dané lokalitě se úklid provádí jen v nejnutnějším rozsahu. Generální úklid nastane s ukončením stavebního ruchu, v červnu.
Pokud jsme ještě něco někde neuklidili, prosím napište mi, volejte. Zařídím operativní úklid. Vždyť čisté a příjemné prostředí je to co si všichni přejeme a co každý ocení. Je povzbuzující slyšet pozitivní srovnání
čistoty našeho města s jinými.
Přeji vám krásné jarní dny.

Váš starosta

V našem městě je podomní
a pochůzkový prodej ZAKÁZÁN
Město Horní Slavkov připomíná občanům, že podomní a pochůzkový prodej
je ve městě, dle nařízení č. 1/2016 - Tržní řád, od 01.04.2016 ZAKÁZÁN.
V případě, že Vás ve Vašem bydlišti bude kontaktovat podomní prodejce,
přičemž jste si jej sami neobjednali, je možné tuto skutečnost nahlásit přímo
Policii ČR tel. č.: 723 585 575. Porušení nařízení je deliktem, za který je možné
uložit finanční pokutu.
Toto nařízení zároveň stanovuje, že předsunuté prodejny jako např. předzahrádky u pohostinských zařízení mohou být provozovány jen do 22. hod.
z důvodu zajištění nočního klidu.
Text Nařízení je k dispozici na webových stránkách města v rubrice Radnice
- právní předpisy města.

V NAŠEM MĚSTĚ PLATÍ

ZÁKAZ

Parkovací plochy na Kounici
budou letos dokončeny
Parkovací plochy Kounice u č.p. 607 a 608 bude opět realizovány společně s veřejným osvětlením. Jedná se o poslední stavební část. Stavbu
budou provádět Technické služby Horní Slavkov s.r.o. Schválená cena parkovacích ploch u č.p. 607 a 608 je 1.973.654 Kč a schválená cena veřejného
osvětlení je 461.335,77 Kč. První práce budou zahájeny 30. 4. přeložkou
kabelu CETIN. Práce na parkovišti s veřejným osvětlením budou realizovány v období od 1. 6. 2018 do 30 .9. 2018. Parkovací místa budou šikmá,
materiál a provádění bude shodné jako při předchozích etapách.

starosta

Rozesílání informačních SMS
a ochrana osobních údajů (GDPR)

Jistě jste již v médiích zaznamenali, že dnem 25.5.2018 nastává v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady pro ochranu osobních
údajů tzv. GDPR. Nejedná se sice o revoluční nařízení v ochraně osobních údajů, nicméně přeci jen přináší větší změny. Ty se promítnou i do
městem zasílaných informačních SMS či emailů.
K datu 25.5.2018 bude nutná přeregistrace v aplikaci Mobilní rozhlas u všech uživatelů. Kdo nebude přeregistrován, bude automaticky vymazán. Jediným povinným údajem bude telefonní číslo a ulice,
email bude dobrovolný. Telefonní číslo proto, aby bylo možno vás informovat a ulici pro třídění zpráv např. u haváriích vody v dané lokalitě.
Žádné jiné údaje za účelem vašeho informování sbírat město nebude.
Přeregistraci bude možné učinit od dne 25.5.2018 na hornislavkov.
mobilnirozhlas.cz nebo na našich stránkách
tajemník

Podmínky pro přidělení
městských bytů jsou zpřísněny

Dlouhodobě se snažíme bránit tomu, aby městské byty sloužili jako
prostředek obchodu s chudobou a vzniku sociálně vyloučených lokalit.
Činíme tak stanovením podmínek pro jejich přidělení. Město prodává
byty, které má ve svém vlastnictví pouze stávajícím nájemníkům, nikdy
ne třetí osobě. Prodej je zpravidla ještě zatížen výhradou vlastnictví. Aby
se žadatel stal nájemníkem, musí doložit svou serióznost např. tím, že
doloží svou bezdlužnost u Celní správy, od své zdravotní pojišťovny.
Takhle to funguje už dlouhodobě, ale lidé jsou vynalézaví a zkouší podmínky obcházet. Jeden z nájemníků byt dál pronajímal i přesto, že v nájemní smlouvě měl uvedeno, že další pronajímání je městem vyloučeno.
Byl také zjištěn případ, kdy prodaný byt nájemníkovi, který uváděl, že se
chce osamostatnit, v zápětí byt pronajal za vyšší nájemné občanům z jiného města. Zaznamenali jsme také smyšlené důvody pro přidělení bytu.
Rada města v dubnu s okamžitou účinností zpřísnila přidělování bytů
tak, že žadatel musí nově ještě dokládat výpis z katastru nemovitostí. Ten
osvědčuje, že žadatel nemá jiný dům či byt. Cizinec musí doložit povolení
k trvalému pobytu na území ČR. Dalším opatřením je ověřování uváděných skutečností a zpětná kontrola pronajatých bytů.

starosta

PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO

PROJEDE !!!

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

den se starostou
Den se starostou se koná 23. 5. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.
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Oprava chodníku
v ulici Nové Město započala

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

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

Na počátku dubna započala oprava chodníku v ulici Nové Město, který bude nejen nový, ale také bezbariérový. Součástí je i vybudování autobusové zastávky v místě dnes již demontované prodejny hračkářství.
Současně dojde k dobudování nového veřejného osvětlení.
Celá akce bude dokončena v červnu v nákladech 2,4 mil. Kč a po
dobu její realizace bude doprava v místě řízena semaforem. Práce probíhají dle plánu a nic nenasvědčuje, že by plánovaný termín dokončení
měl být posunut.
Po rekonstrukci tohoto úseku budou navazovat práce na vybudování
nové komunikace v ulici Dolní Příkopy od kostela sv. Anny ve směru
do ulice Luční.

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

Konfederace politických
vězňů zve na pietní akt
XXIX.
JÁCHYMOVSKÉ PEKLO,
který se uskuteční
v pátek 25. května 2018
od 14:30 hodin
u památníku na hřbitově
v Horním Slavkově.

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
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(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.

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

2. patro
hana.gregorova@hornislavkov.cz

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

352 350 676
602 284 661
------------------------------Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor 
2. patro
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz

352 350 686 
725 430 562
------------------------------www.hornislavkov.cz

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ). Pro její využití
kontaktujte výše uvedená telefonní spojení.
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MŠ U SLUNÍČKA

V dubnu oslavila významné životní jubileum 90 let paní Marta
Dezortová. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta
města a členka SPOZ.

Školka v přírodě na Lipně

vzpomínka
Dne 12. 05. 2018 tomu bude 100 let, co se
narodil náš drahý manžel, tatínek, dědeček
pan Antonín Pešula.
Vzpomínají manželka Vratislava,
synové s rodinami a vnoučata

CONVOY OF LIBERTY 2018

Přehlídka
historických
vojenských
vozidel

Každý rok začátkem dubna jezdí starší děti z naší „sluníčkové“ školky
na školku v přírodě. A jako už několik předchozích let, i letos, jsme
zamířili na Lipno. A jak jsme se tam měli? No přece báječně. Proměnili jsme se v indiány a kromě každodenního plaveckého výcviku, který
jsme si opravdu užili, jsme si ozdobili indiánské oblečení, postavili a namalovali vlastní totem, vyrobili si krásný lapač snů, náramky i panenku
voodoo. Také nás čekala cesta za pokladem, plná těžkých úkolů. Museli
jsme rozluštit šifru, postavit teepee, házet „tomahawkem“, zdolat překážkovou dráhu a spousty dalšího. Odměnou nám byl velký indiánský
poklad, který jsme si spravedlivě rozdělili. Nemohli jsme vynechat ani
jízdu na bobové dráze, návštěvu stezky v korunách stromů a jízdu hóóódně dlouhým tobogánem. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli do
sytosti vyřádit i na dětských hřištích, kterých je na Lipně opravdu dost.
Ale všechno jednou končí a i naše školka v přírodě utekla jako voda.
Všichni jsme zaslouženě dostali od maskota Lipna lišáka Foxe a našich
trenérů „Mokrá vysvědčení.“ Poslední večer jsme si zatančili indiánský
tanec kolem totemu, oheň nám v hotelu nedovolili rozdělat:-), popovídali si, co se nám nejvíce líbilo, přečetli si poslední indiánský příběh
a hajdy do pelíšků. Ráno jsme si zabalili, rozloučili se s Lipnem a po
obědě vyrazili směrem k domovu. Na stýskání nebyl vůbec čas, ale jak
jsme se přibližovali k domovu, začali jsme se už na rodiče moc těšit.
Hlavně na to, až jim a také vám budeme všechno vyprávět.
Děti si pět dní prožily naplno i díky přispění firmy NADE- Utha Nádeníčková, České Pojišťovny a.s., manželů Zapfových. Velké poděkování patří šikovné mamince Marii Švejdové, která pro děti našila kostýmy.
Všem moc děkujeme.

Děti z MŠ U Sluníčka

Horní Slavkov, náměstí
neděle 6. května 2018
11:15 – 12:15

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Ples sportovců s vyhlášením sportovce roku
Dne 30. břzna proběhl v prostorech Městského kulturního střediska tradiční Ples sportovců.
Návštěvníci mohli zhlédnout předtančení v podání Jana Ondera, který
následně během večera pořádal za
hojné účasti taneční rychlokurz.
Hudební produkci zajistil početný
Sokolovský taneční orchestr. Dalším

vystoupením byla ukázka sportovního skákání přes švihadlo v podání
JUMPIT Týmu z Prahy, kdy se v exhibici představili i někteří diváci.
TJ Spartak Horní Slavkov spolu
s městem Horní Slavkov udělil cenu
„Sportovec roku 2017“ hráčům fotbalového družstva, kdy naše „Áčko“
loni postoupilo z 1. B třídy do 1.

A třídy, kterou nyní s náskokem
vede a již pošilhává po účasti v Krajském přeboru. Dalším oceněným
byl žák 5.třídy Milan Urbánek, který
jezdí závodně na trialové motorce.
Sbírá úspěchy v seriálu Mistrovství
České republiky (3.místo) a na stupně vítězů vystoupal několikrát i při
závodech v Německu. Stejnou cenu

si přišla převzít i jedenáctiletá Eliška
Pokorná, několikanásobná mistryně
světa i Evropy v karate, která ve své
kategorii vítězí napříč celou Evropou. Za celoživotní přínos k rozvoji sportu byl oceněn in memoriam
dlouholetý trenér a funkcionář TJ
Spartak Horní Slavkov pan Vladimír Bulíček.

Pořádající Tělovýchovná jednota SPARTAK Horní Slavkov, z.s. by ráda poděkovala sponzorům, kteří přispěli k tomu, že se ples včetně bohaté
tomboly mohl uskutečnit a doufá v jejich přízeň při pořádání následujícího ročníku na Velký pátek dne 19.04.2019. Jsou to:
Město Horní Slavkov; NADE, s.r.o. - Uta Nádeníčková ; TORF ZIEGLER spol. s r.o.; Rauschert, k.s; S. & W. Automobily s.r.o.;
HL Bohemia, s.r.o. - Jaroslav Lapeš, Petr Kreisinger; K M K GRANIT, a.s.; Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.;
ENVISERVIS - V. Zábranský; Rychlé občerstvení Hladomorna – Petra Střílková; MENSA ČR - Ing. Petr Čavojský; Autodíly Dudlík - Pavel Radics;
Hudební agentura VLNY - Vladimír Suchan; Pivnice REBEL Horní Slavkov - Petr Ott; Řeznictví a uzenářství - Jiří Kosmák;
Restaurace POHODA - Jiří a Bětka Havlovi; Česká pojišťovna, a.s.; Elektro Terek - Jáchym Akrman; Městské kulturní středisko Horní Slavkov;
Technické služby Horní Slavkov s.r.o.; Zubní ordinace MUDr. Jiří Kamenský; Autoservis Bohumil Škopek; výroba šperků - Kamil Čepička;
Zahradnictví Horní Slavkov - Eva Šollová; hudební skupina LIWID; EGIS Praha, spol. s r.o.

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)
Číselná řada
5, 6, 8, 11, 15, 20, ?
Jaké číslo bude místo otazníku?

Dvě z dětí mluví pravdu a jedno z nich lže.
Kdo tedy rozbil vázu?
3. úloha (5 bodů)
Rytíř se rozhodl, že zachrání princeznu, kterou vězní strašný drak ve
skalách.
Drak má 3 hlavy a 3 ocasy.
Po setnutí hlavy či ocasu draka, drakovi ale další dorůstají:
- Po setnutí jednoho ocasu mu hned narostou další dva ocasy
- Po setnutí dvou ocasů mu doroste jedna hlava
- Po setnutí hlavy mu doroste další hlava
- Po setnutí dvou hlav mu nic nedorůstá
Rytíř má velký meč, kterým může najednou useknout jednu nebo dvě
hlavy anebo jeden či dva ocasy.
Kolikrát nejméně musí rytíř máchnout mečem, aby drak neměl žádný ocas
ani hlavu? Po poslední máchnutí mu již nic nesmí narůst.

2. úloha (3 body)
Maminka přišla domů a našla v pokoji rozbitou vázu. Zavolala si tedy své
tři děti a zeptala se jich, kdo vázu rozbil.
Správné odpovědi za duben: 1. Dvakrát měř, jednou řež! 2. Dvě vážení.
Pepa tvrdil, že vázu rozbil Honza. Honza tvrdil, že ji rozbil Jarda. Jarda však 3. Krávy chová Cyril, mák pěstuje Bonifác a Brok patří Albrechtovi.
tvrdil, že ji nerozbil on.
připravil: Ing. Petr Čavojský
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Naše země slaví 100 let svého vzniku
Před sto lety se začala psát nová historie
Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů a Rusínů – vzniklo Československo. Naše země si
tak v tomto roce připomíná tuto významnou
historickou událost v tisku, dokumentárními
pořady v televizi, zpřístupnění korunovačních
klenotů a dalšími společenskými akcemi. Také
naše město si bude tento významný rok připomínat. Jistě jste si již všimli číslic na titulní
straně zpravodaje.
Jedná se oficiální symboliku České republiky k připomenutí si právě tohoto
výročí. Ta zdobí náš zpravodaj od jeho 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.
V minulém vydání jsme publikovali přepis kroniky z let 1918 -1920, teď přinášíme rok 1921. Jsem mile překvapen ohlasem, který u vás překlad kroniky
vyvolal. Rozhodl jsem, že kronika v překladu za publikované období bude vydána i knižně. A půjdeme ještě dál, přeložíme postupně i období před rokem
1918. Kronika totiž přináší cenné informace nejen o životě města a o reálném
životě jeho obyvatel, ale dokonce o celé době, kterou nejsou dnes ani historici
schopni již tak podrobně popsat.
starosta

Jaký byl život našich předků?

Nahlédněme do kroniky města Horní Slavkov…
Rok 1921

Proražení Pluhovy štoly, ukončení hornické těžby a sčítání obyvatelstva
Byla zajištěna knihovnice. Půjčování knih se konalo bezplatně a to každou sobotu.
Dne 17. listopadu byla proražena Pluhova štola, toto se však událo příliš pozdě - 12. února
1921 byla s konečnou platnosti ukončena těžba.
Dne 15. února proběhlo sčítání obyvatelstva s výsledkem: Horní Slavkov má 3 352 obyvatel
23. března vypukl velký požár ve „Seifertsgrünu“, při kterém shořel obytný dům Richarda
Hahna. Současně s domem shořelo 5 hospodářských budov.
2. dubna zemřel Adolf Neidhart - člen zastupitelstva. Pohřeb se konal 5. dubna za velké
účasti obyvatelstva.
Sucho a nedostatek vody
Po celé jaro a léto vládlo velké sucho. Neobvyklé sucho vládlo po celou dobu od 7. července
až do 11. srpna, kdy s výjimkou 3. a 4. srpna byla malá bezvýznamná bouřka. Teprve od
10. srpna začalo vydatně pršet. Deště však již nemohly zachránit úrodu brambor. Z důvodu
velkého sucha byl velký nedostatek vody, což se projevilo na špatné úrodě a hlavně špatné
sklizni letního ovoce.
1. srpna převzala obec úplatně celou síť veřejného elektrického vedení, které bylo dosud
v majetku firmy Franz Rossmeissl. Obec tímto zajišťuje pro všechny obyvatele světlo a silovou energii. Touto činností však obec zajišťuje i příjem obce. Na nákup této sítě si obec vzala
půjčku od „Spořitelny“ ve výši 300 000 Korun.
Renovace kostelní věže
V září bylo opraveno trámoví ochozu kostelní věže. Toto byla velice náročná a nebezpečná
práce. Oprava byla provedena pod vedením stavebního mistra Karla Schröcka, stavebního
dozoru Karla Schmalze, zedníky Josefa Schröcka a Ernsta Kohlera, tesaře Josefa Walderta
a pomocného dělníka Aloise Gassnera. Po ukončení opravy byla kostelní věž nově vysvěcena.
Na obci byli zaměstnáni 2 úředníci Franz Hahn jako účetní a Anton Hofmann jako pomocný
úředník.
Z důvodu odstoupení dosavadního starosty Antona Dörfla se konaly 1. října volby nového starosty a předsedy místní školní rady. Do funkce starosty byl zvolen ze stejné politické
strany, jako byl dosavadní starosta Friedrich Heineck a do druhé funkce byl zvolen ředitel
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Johann Hahn. Tento na zasedání místní školní rady, jakož i na zasedání místního zastupitelstva poděkoval odstupujícímu Antonu Dörflu za jeho mimořádnou činnost, píli a za jeho
velkou angažovanost .
Na podzim tohoto roku bylo obcí a pěstitelským spolkem umístěno mnoho laviček a to v prostorách města, železničním náspem, obecním lese a na hřbitově – to vše pro pohodu na procházkách.
Zdražování
Pro důkaz neustále se zvyšujících cen potravin, ošacení a bydlení uvádím přehled cen a jejich
rozdíl v roce 1914 a 1921:
Cena v korunách
Červenec 1914
Listopad 1921
Potraviny
Mouka
0.44
8.00
Chléb veka – volný prodej
0.32
6.60
Brambory kg
0.14
1.70
Rýže kg
0.40
9.00
Fazole kg
0.40
5.20
Hrách kg
0.40
5.20
Zelí
0.06
3.00
Hrušky kg
0.40
5.50
Jablka kg
0.00
6.00
Borůvky
0.40
Hovězí maso kg
1.60
19.00
Vepřové maso kg
1.80
27.00
Káva kg
4.00
42.00
Máslo kg
3.20
66.00
Máslo na vaření kg
2.70
60.00
Cukr kg
0.84
7.50
Vejce 1 kus
0.07
1.90
Mléko 1 l
0.30
4.00
Pivo 1 l
0.24
3.40
Ošacení
Pánský oblek
70
1 450
Klobouk
12
170
Košile s límcem a manžetami
12
140
Spodky
10
80
1 pár bot
18
300
Ponožky
1.60
18
Punčocháče
2
30
Kapesník
0.80
9
Kravata
1.80
55
Bydlení
Tří pokojový byt – ročně
840
1 580
1 kg uhlí
0.04
0.34
1 kg palivové dřevo
0.04
0.40
Zápalky
0.02
0.24
Jízdenka tramvají
0.12
1.20
1 m³ svítiplyn
0.10
1.38
1 m³ plyn na vaření
0.06
1.08
Mzda služebnictva
14.00
120
Různé
Cena sedadla v divadle
2.00
15
Předplatné novin
2.60
15.00
Pojištění proti požáru a vloupání
20
240
Doplňující poznámka kronikáře:
21. března shořel dům čp. 466 v místní části „Seifertsgrün“, s domem shořelo i pět hospodářských budov. Majitelem byl Richard Hahn. Podezření ze žhářství padlo na tesaře Josefa
Stubnera, který se po nařknutí ze žhářství pokusil o sebevraždu holičskou břitvou, kdy se
pokusil o proříznutí svého hrdla. Po zhojení rány byl zatčen. Ještě dříve než byl obviněn,
spáchal však na cele sebevraždu oběšením. Tímto však nebylo toto žhářství nikdy objasněno.
Poznámka překladatele:
V kronice se záznam požáru rozchází v datu a to: v původním záznamu je datum 23. března
a v doplňující zprávě kronikáře se uvádí datum požáru na 21.března.
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ZŠ Nádražní

Historie žluté budovy Základní školy v Nádražní ulici - III. část

Doba 20. století

V polovině 30. let 20. století nacházíme na stránkách školní kroniky povzdech nad stále více chátrajícím zevnějškem budovy školy, na níž nebylo
kvůli velmi skromným finančním poměrům v obci téměř nic opravováno. Teprve ve školním roce 1935/36
došlo k nahrazení části téměř zcela
zrezivělých střešních okapů, v roce
1936/37 byla jedna učebna v přízemí
školní budovy předělána na tělocvičnu („Turnzimmer“) a o prázdninách
v témže školním roce byla kompletně
opravena velmi poškozená střecha, jakož i veškeré okapy, a také byly zrenovovány a nově natřeny fasády na všech
čtyřech stranách budovy. Ve školním
roce 1941/42 byla z dřívější školní
kuchyně v přízemí budovy zřízena
kancelář hlavní školy, zatímco kuchyně byla přemístěna od bývalé české
školy. Ve školním roce 1942/43 musel
být v budově školy velmi často opravován vodovod. Během druhé světové
války byla na budově školy umístěna
malá siréna varující obyvatele města
před nálety. V říjnu 1943 k ní přibyla
velká siréna v zahradě domu čp. 431.
Na přelomu července a srpna 1947
se objevila „oprava, adaptace školní
budovy čp. 318“ na seznamu staveb
(adaptací) prováděných mimo dvouletý plán z rozkazu okresního velitelství SNB v Lokti. Oprava byla schválena MNV v Horním Slavkově a náklad
měl překročit 2000 Kčs. V obecném
zdůvodnění nutnosti adaptací závadných školních budov v okrese Loket
ze začátku června 1947 se uvádí, že
„ve zdejším okresu jest více školních
budov jak pro školy obecné, tak pro
školy měšťanské, jejichž stav naléhavě
vyžaduje stavebních oprav, doplňků
vnitřních i zevních, protože po celou okupaci nebyly prováděny žádné
udržovací práce, za okupace budovy
byly používány pro uprchlíky, tábory,
vojsko apod., takže jde fakticky o odčinění následků okupace“.
V listopadu 1951 bylo odsouhlaseno
provedení demolic devíti domů kvůli uvolnění staveniště pro výstavbu
nové devítileté školy, mezi nimi také
domu čp. 318/600. Na žádost MNV
v Horním Slavkově byla u uvedených
domů 14. listopadu 1951 provedena
komisionální prohlídka, na jejímž
základě zástupce památkového úřadu
konstatoval, že čp. 318/600 je „podél-
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né stavení nejblíže z školy na straně
jihovýchodní o 11 okenních osách,
částečně obydlené s velmi porušenou
dřevěnou pavlačí do dvora s novější
přístavbou a vesměs lepenkovou krytinou bez význačných památkových
podrobností“.
Od počátku 50. let přibýval počet
žáků ve slavkovských školách, takže stávající dvě školní budovy – pod
nádražím (čp. 318) a na Školním náměstí – přestávaly stačit. Obě budovy
byly staré a kapacitně nedostačující,
proto bylo nutno zavést vyučování na
směny – k dispozici bylo 13 učeben,
z nichž sedm bylo z důvodu vlhkosti
zdravotně závadných. Teprve v prvním čtvrtletí roku 1955 byly zahájeny práce na výstavbě nové moderní
školní budovy se 17 třídami. Uvedena
do provozu byla v roce 1957, kapacita
však stále nedostačovala, a tak byla
v roce 1958 zahájena přestavba dosavadních
svobodáren slavkovských horníků na školské zařízení s 28 třídami
(sloužilo jako dočasné provizorium).
V roce 1960 byly všechny školní budovy plně využity.
Již v roce 1956 zazněl požadavek

na generální opravu budovy osmileté střední školy, avšak z rozpočtových důvodů nebylo možno zařadit
ji do plánu na daný rok. Do rozpočtu
MNV tak byla pro tento rok zařazena
alespoň částka 30 000 Kčs na běžnou
údržbu.
Dne 13. června 1957 zaslala rada
MNV v Horním Slavkově na školský
odbor ONV v Karlových Varech seznam požadavků na údržbu a generální opravy ve školních objektech na
rok 1958. Pro budovu osmileté střední školy, tzv. horní (čp. 318) byly vyžadováno provedení následujících prací: „1. Zajistit úpravu vnitřních stěn,
oken a dveří v horní budově školy nákladem 57 766 Kčs, 2. výměna dlažeb
a podlah 52 877 Kčs, 3. oprava fasády
a výměna vnějších oken 54 396 Kčs,
4. Vybudování ústředního topení
z nové školy 180 000 Kčs“. Téhož dne
byl školskou a kulturní komisí rady
MNV na technickou komisi MNV zaslán také seznam oprav a údržby školních objektů v roce 1957, kde se na
prvním místě uvádí generální oprava
horní budovy školy plánovaným finančním nákladem 260 000 Kč.
V březnu a dubnu 1957 bylo za úče-

lem oprav školní budovy provedeno
zaměření objektu a zpracována projektová dokumentace k nové elektroinstalaci s instalací signálních zvonků
pro hlášení přestávek. Na školní budově měl být proveden také hromosvod. Rozpočet na elektroinstalaci
činil celkem 24 271 Kčs 30 h. K roku
1968 městská kronika poznamenává,
že „mnoho prostředků bylo vynaloženo na opravy ZDŠ na Nádražní ulici“,
a dále pak: „Zařízení škol v našem
městě, i když jejich vnitřní vybavení je dobré, nepůsobí dobře zvenčí.“
V roce 1969 se na základních devítiletých školách v Horním Slavkově
začal projevovat úbytek žáků, a to
hlavně ve školní budově v Nádražní
ulici. V tomto roce byla konečně také
opravena střecha na budově školy
v Nádražní ulici, která již byla v havarijním stavu. Oprava si vyžádala
náklad cca 320 000 Kčs a byla z větší
části kryta z finanční rezervy národního výboru.
I pro období počátku 70. let přináší
městská kronika některé zprávy týkající se školní budovy v Nádražní ulici.
Tak se v roce 1972 poznamenává, že
„v rámci plnění volebního programu
byly rovněž opraveny některé školy,
čp. 318 úprava plochy před hlavním
vchodem, nátěr střechy a oplechování“. V témže roce čítala školská
zařízení, spravovaná slavkovským národním výborem, celkem 18 budov,
z nichž pět bylo starých a vyžadovalo
poměrně nákladnou údržbu (mezi
nimi zcela jistě, byť nikoliv explicitně, i budova čp. 318). Také v roce
1973 musela být školní budova čp.
318 opravována. Jen na modernizaci
a opravy všech škol v Horním Slavkově bylo v letech 1972 a 1973 vynaloženo 800 000 Kčs. V případě budovy
čp. 318 se ovšem jednalo jen o menší
opravy, neboť když v lednu 1974 podal zástupce I. ZDŠ na odbor výstavby dotaz ohledně povolení k užívání
objektů školy v tamním archivu, bylo
mu sděleno, že „na uvedené objekty
[čp. 318, 317, 217 a 54] nejsou v našem archivu založena povolení k užívání, neboť se jedná o velmi staré budovy. Toto povolení se vydává znovu
jen tehdy, pokud se provádějí větší
opravy.“
pokračování v příštím
vydání Slavkovského zpravodaje
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školství
DDM a Školní družina
V dubnu proběhl v naší družině pohár vítězů ve velmi netradiční disciplíně. Jak všichni víme, v dubnu je hlavní událostí pálení čarodějnic. Při zadávání soutěže jsme my, jako vychovatelky školní družiny měly představu,
že naši žáci s námi společně vytvoří čarodějnici, kterou vystavíme, a žáci
budou poté hlasovat, která se jim nejvíce líbí. A jak to celé dopadlo? Čarodějnice žáci vytvořili z nás. To jak se jim tato úloha povedla a kdo v soutěži
„krásy“ vyhrál, se dozvíte v příštím vydání zpravodaje.
Jak jste si jistě všimli, nastoupilo nám vládu jaro a protože se konečně
umoudřilo počasí a sluníčko vykukuje čím dál častěji, rozhodli jsme se pro
žáky ze školní družiny uspořádat výlet na šibenici, kde jsme se společně vyřádili a upekli si buřty. Věříme, že se žákům akce líbila, a byli spokojeni. Fotografie z akce jsou vyvěšeny na facebookových stránkách.
V květnu bychom rádi, v rámci poznávání svého okolí, navštívili místní
bezpečnostní složky a to Polici ČR, Požární zbrojnici a místní stanici Záchranné služby. Snad se nám to povede a my budeme všichni zase o něco
chytřejší.

Za ŠD vedoucí vychovatelka M.Ciperová

Hned v úvodu bychom rádi poděkovali panu Blažejovi a panu Šlégrovi
za finanční dary, které nám pomohou uhradit cestovné našich zájmových
kroužků při výjezdech na soutěže. Ještě jednou moc děkujeme.
Dne 31.3.2018 se naše taneční kroužky RenMar dance, Roztleskávačky
Delfínci a Mažoretky Sedmikrásky zúčastnily postupové taneční soutěže
v Chebu. Z této soutěže všechny naše soubory postoupily do finálového kola
v Pražské Lucerně. Tato finálová kola se konají poslední víkend v květnu
a první víkend v červnu. Příště vám povíme, jak to celé dopadlo.
S blížícím se koncem školního roku vás můžeme pomalu seznámit s nabídkou příměstských táborů v červenci a v srpnu 2018. Jako vždy budou
plné výletů do okolí našeho města, estetických a sportovních činností a her.
Vyhlášeny budou ve čtyřech turnusech a konat se budou v případě přihlášení minimálně 5 a maximálně 10 účastníků a to následovně:
I. turnus od 2.7. do 4.7. 2018 s názvem „Po zvonění“
II. turnus od 9.7. do 13. 7.2018 s názvem „Poznáváme naše město“
III. turnus od 16.7. do 20.7.2018 s názvem „Z pohádky do pohádky“
IV. turnus od 27.8. do 31.8.2018 s názvem „Před prvním zvoněním“
Příměstské tábory budou probíhat denně od 8:00 do 16:00.
Termín letního výjezdového tábora do střediska „Svatý Štěpán“ je stanoven
na 5. – 15.8.2018.
Bližší informace ohledně konání výjezdového a příměstských táborů budou k dispozici od poloviny května 2018. Sledujte proto naše facebookové
a webové stránky ať vám nic důležitého neunikne.

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
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

ZŠ Školní

Sportovní úspěchy v novém roce

Sportovní gymnastika
Naše družstvo starších žákyň se 7. března zúčastnilo okresního kola ve
sportovní gymnastice. Zase po roce jsme si mohli užívat cvičení v multifunkční hale na Březové na moderním nářadí- přeskoku, akrobacii
a hrazdě. V konkurenci devíti družstev nám naše gymnastky Karolína
Jirků, Nikol Čechová, Martina Mihoková, Karolína Krpejšová a Lucie
Heřmanová udělaly radost svým precizním předvedením sestav a obsadily pěkné třetí místo.
Šplh
V březnu vyjela tradičně obě naše družstva do Chodova na měření
sil ve šplhu. Úspěšní jsme byli už v okresním kole, kde jsme se prvním
místem dívek a druhým chlapců kvalifikovali do kraje. Tam jsme svoje
schopnosti potvrdili a obě naše družstva byla druhá. Zasloužili se o to:
Marek Mihok, Leoš Heger, Jiří Martinček, Jaroslav Talian, Jiří Novotný,
Kateřina Krčková, Nikol Štecová, Karolína Jirků, Kateřina Štecová, Martina Mihoková a Barbora Čechová.
Dokonce jsme zabodovali i v soutěži jednotlivců. Marek Mihok vyhrál krajské kolo výkonem 2, 25 sekundy a Kateřina Krčková byla první
v okrese.
Všem sportovcům děkujeme!

Mgr. Eva Nováková

Žáci 4. A + 4. B ZŠ Horní Slavkov, Školní
vás zvou na

NETRADIČNÍ JARMARK
Co nabízíme :
DEKORACE, SAZENICE, KOLÁČE A MNOHÉ DALŠÍ
KDE: u pobočky České spořitelny
(na náměstí)
KDY: v sobotu 12. 5. 2018
14:00 - 17:00 hod.

KÁVA A ČAJ ZDARMA
Těšíme se na Vás!
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školství, zájmová činnost
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ZUŠ
ZUŠ OPEN a přijímací řízení do ZUŠ

V květnu se naše ZUŠ opět účastní festivalu ZUŠ OPEN – celostátního happeningu ZUŠ ve veřejném prostoru – informace o této akci najdete na webových
stránkách ZUŠ a na plakátech, v rámci této akce opět pořádáme netradiční prohlídky historického jádra města Horní Slavkov „Živé obrazy“ s herci Západočeského divadla v Chebu.
Přijímací řízení do ZUŠ se uskuteční ve dnech 15. a 16. května 2018, přijímány jsou děti, které k 31.8.2018 dovršily věk 5ti let. Zákonní zástupci budoucích
žáků mohou své děti ke studiu do ZUŠ již hlásit na www.izus.cz, který je velmi přehledně navede jakým způsobem podat přihlášku do ZUŠ, u hudebního
oboru můžete zvolit Vámi preferovaný čas přijímacího řízení tak, abyste nemuseli daný den čekat, než na Vás přijde u zápisu do ZUŠ řada. V případě zájmu
o přijetí dítěte do ZUŠ kontaktujte ředitele školy p. Jana Zapfa dipl.um. – tel.
725 958 888, email: jzapf@zushslavkov.cz. Kriteria přijímacího řízení jsou vyvěšena na úředních deskách školy a na webových stránkách www.zushslavkov.cz..
V květnu 2018 zveme také zákonné zástupce stávajících žáků ZUŠ na schůzky
s vedením školy, kde můžete diskutovat své dotazy a připomínky k chodu ZUŠ,
za Vaši účast budeme velmi rádi, schůzky se konají 15.5. v Horním Slavkově,
16.5. v Lokti, vždy od 18,00 hodin. 
Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

Velká cena CAOKK města O POHÁR STAROSTY MĚSTA HORNÍ SLAVKOV V KARATE
V sobotu 3. března 2018 se od
10.00 hodin uskutečnil již 3. ročník
Velké ceny CAOKK města Horní
Slavkov O POHÁR STAROSTY
MĚSTA HORNÍ SLAVKOV v karate.
Již dle názvu akce je zřejmé, že
probíhala pod záštitou starosty
města pana Alexandra Tereka. Turnaj pořádal a organizoval zájmový
kroužek Karate – Champions team
Horní Slavkov (pracuje při DDM
a ŠD Horní Slavkov), společně
s Champions teamem Chodov. Příznivci sportovního karate se sešli
v tělocvičně a přilehlých prostorách
ZŠ Horní Slavkov, Školní 876, kde
až do pozdních odpoledních hodin
probíhaly soutěže členských klubů
CAOKK. Za účasti několika medailistů z Mistrovství světa a Evropy
závodilo v soutěžích kata a kumite
103 karatistů z různých asociací
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

a oddílů. Ze ZK Karate – Champions team Horní Slavkov závodili:
Hřib Matěj, Odvárka Petr, Rež Jakub, Ruta Lukáš, Rutová Adéla, Salač Hynek, Sluka Kryštof
Závodníci z Champions teamu
Chodov : Kerbelová Barbora, Pokorná Eliška, Pokorný Stanislav,
Soukopová Natálie, Štecová Kateřina
Tato akce byla mimo jiné také
přípravou pro čtyři bývalé členky
ZK Karate při DDM a ŠD Horní
Slavkov (nyní působící v Champions teamu Chodov) na dubnové
Mistrovství Evropy SKDUN v Polsku a červnové Mistrovství světa
WUKF ve Skotsku, držme jim palce.
Turnaj byl finančně poměrně náročný. V dnešní době si proto lze
jen těžko představit konání podobných akcí bez pomoci sponzorů,

kteří nám svým přispěním pomohli
realizovat toto závodní klání mladých a mnohdy velmi nadějných
sportovců. Za to všem patří obrovské poděkování.
Jsou to tito:
-akci finančně významně podpořilo město Horní Slavkov, dále p.
Dagmar Dolejší, p. Jiří Janeček, Blažej Jaroslav s.r.o., RB Stavby-Radek
Bahleda s.r.o., NADE s.r.o.
Dále děkujeme paní ředitelce
Mgr. Magdaleně Čavojské za zapůjčení obou tělocvičen a přilehlých prostor školy (šatny, WC, zázemí pro rozhodčí, zapůjčení stolů
a židlí), ředitelce DDM a ŠD Horní
Slavkov paní Martině Malečíkové
za ceny pro nejmladšího účastníka
a účastnici turnaje a paní ředitelce MKS Horní Slavkov Mgr. Soně
Kvasničkové, která poskytla veške-

rou ozvučnou aparaturu, s jejíž instalací vypomohl pan Josef Němec
st.
Děkujeme i všem váženým rozhodčím, dále rodičům zúčastněných závodníků z Horního Slavkova za pomoc při přípravách akce
a především p. Miroslavu Boguskému, hlavnímu trenérovi Champions teamu Chodov, který odvedl
obrovský kus práce na přípravách
a organizaci turnaje. V neposlední
řadě patří náš dík všem přihlížejícím divákům a fandům karate za
podporu. Doufáme, že pro ně byla
tato březnová sobota příjemně
stráveným časem a již se těšíme na
příští ročník Velké ceny CAOKK
města Horní Slavkov.
Kompletní výsledky závodníků
naleznete na facebookových stránkách DDM a ŠD Horní Slavkov.

Jindřich Votrubec
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kulturní kalendář
>

MKS PRO DĚTI

13. 5. 2018
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA –
O ZLÉ KOZE
15:00 Malý sál
Vstupné 10,- Kč
1. 6. 2018
DEN DĚTÍ
15:00 Lesopark
Zábavné soutěžní odpoledne pro děti.
REGISTRACE DĚTÍ ZAHÁJENA 14. 5. 2018
V KAVÁRNĚ MKS HORNÍ SLAVKOV.

>

KINO

>

KULTURNÍ AKCE

11. 5. 2018
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Česko, 2017, Drama / Komedie / Romantický,
113 min.
19:00 Kinosál
Režie: Milan Cieslar
Hrají: L. Vlasáková, V. Cibulková, S. Rašilov
nejml., F. Blažek, P. Kříž, E. Kozderková
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

Zábavný pořad s Halinou Pawlowskou.
Vstupné: 180,- v předprodeji/ 230,- na místě.
Předprodej zahájen 7. 5. 2018 v kavárně MKS
Horní Slavkov/ tel.: 702 019 863
19. 5. 2018
NAD RÁMEC
19:00 malý sál
Kulturní pořady trochu jinak.
Promítání filmu „Život začíná po stovce“
Vernisáž Výstavy prací výtvarné dílny
ZDARMA

>

VÝSTAVA

2. 5. – 13. 5. 2018
NAŠI RODÁCI V BĚHU STALETÍ
Vestibul MKS Horní Slavkov
pondělí – pátek od 9:00 do 20:00 hodin, sobota –
neděle 9:00 – 11:00 14:00 – 19:00
ZDARMA

22. 5. – 30. 6. 2018
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
Vestibul MKS Horní Slavkov
pondělí – pátek od 9:00 do 20:00 hodin, sobota –
neděle 9:00 – 11:00 14:00 – 19:00
ZDARMA

>

KNIHOVNA

Knižní novinky nejen pro děti a mládež:
Binar Ivan: Bibiana píská na prsty
Fischerová Daniela: Bylum Nebylum
Žáček Jiří: Chytrolíni z Hloupětína
Hrnčíř Svatopluk: Karavana bratranců
Ivana Peroutková: Kristián a kocour Teo
Fišarová Michaela: Náš dvůr má tajemství
Březinová Ivona: Nevinná lavina
Březinová Ivona: Řvi potichu, brácho
Končinský Tomáš: Překlep a Škraloup
Saudková Sára: Půlnoční pohádky

12. 5. 2018
COUNTRYÁDA KARLOVARSKÉHO KRAJE
15:00 náměstí
II. ročník Countryády Karlovarského kraje
Hrají: TREPKA, BERRY BAND, FERNETIC,
BYLO NÁS 7, CRAZY HORSES
Zdarma
16. 5. 2018
HALINA PAWLOWSKÁ
19:00 Divadelní sál

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz

5 2018

- 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

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM ZPRAVODAJI

t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

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

Součástí pozemku též základy původního
domu se sklepem, které lze využit ke
stavbě domu nového. Zpevněná
příjezdová cesta. Elektro přípojka na
hranici pozemku. Zdrojem vody studna
přímo na parcele.
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Prodej stavebního pozemku 367 m2,
Kfely u Horního Slavkova,
Horní Slavkov.

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
naši klientům
• kupní, darovací smlouvy
• právní servis
• výkupy nemovitostí
• znalecké posudky
• tržní odhady
• výplaty exekucí
• audity, hypotéky

Prodej stavebního pozemku,
6494 m2, Háje nad Teplou,
Krásno.
Částečně oploceno. Součástí pozemku
též zchátralá stavba s možností využití
materiálu či využití základů ke stavbě
nové. Budována nová příjezdová cesta.
Vodovodní a elektro přípojka na hranici
pozemku.

Územní plánování dovoluje postavit domek venkovského typu, lokality jsou vhodné pro milovníky přírody.
Rádi Vám budeme nápomocni při zprostředkování hypotečního úvěru.

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

Grafika a tisk: MEDIA a.s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz
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