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Volby do zastupitelstva města
a Senátu Parlamentu ČR
již 5. a 6. října
 více na straně 5

u nás ve městě
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jste přesvědčeni, že nějaké stavby nebo
opravy ve městě se mohli udělat jinak a lépe?
Máte skvělé nápady pro zlepšení kvality života ve vašem okolí a říkáte si, že by vás na
radnici stejně nikdo neposlouchal? Opak
je pravdou! Celá radnice v čele se mnou je
vašim připomínkám, nápadům postřehům
maximálně otevřená. Každý občan města,
který chce aktivně ovlivnit dění ve svém
okolí, je vítán. Je však potřeba své nápady,
nebo připomínky vyslovit včas. Nejlépe v samotném počátku příprav
projektu. Změny během realizace mohou stavbu výrazně prodražit. Již
několik let se snažíme občany aktivně zapojit do přípravy všech větších
investic nebo oprav ve městě. Jsem velmi rád, že přes počáteční nezájem
a značnou nedůvěru občanů se tento trend obrací a stále více z vás chodí
na veřejná projednání a aktivně v nich vystupují. Věřím, že je to mimo
jiné tím, že jsou vaše podněty brány v potaz, že se o nich diskutuje, jsou
do projektu zapracovány nebo společně nalézáme kompromisy. Je třeba
na rovinu přiznat, že ne všem připomínkám a podnětům lze s ohledem
na zákony a předpisy vyhovět, avšak všechny jsou velmi důležité a především vítané!
V současné době zpracováváme velkou studii regenerace sídliště. Jedná
se o značnou část našeho města o rozloze přibližně 20 ha. Je zde zahrnuta
celá ulice Zahradní, ulice Dlouhá, Poštovní... Území řešené touto studií
navazuje na projekt zpracovaný v roce 2016. Po jejím dokončení bude
program regenerace zahrnovat celé hornoslavkovské sídliště. Pro plánovaní veškerých oprav je pro nás rozhodující váš názor. V první polovině
září bude do všech schránek v řešeném území distribuován dotazník.
Prosím věnujte tomuto dotazníku pozornost. Jeho vyplnění vám zabere
pár minut, ale výsledky tohoto dotazníku ovlivní vzhled vašeho okolí
na dlouhou dobu. Vyplněný dotazník bude možné vhodit do sběrného
boxu na recepci MěÚ nebo v knihovně MKS, a to do neděle 23.9.2018.
Dotazník bude možné vyplnit taktéž elektronicky, podrobné informace
budou uvedeny na webových stránkách a facebooku města.
Následně vaše odpovědi zpracujeme a samozřejmě vás s výsledkem seznámíme na veřejném setkání. Těch bude následovat ještě několik při
samotné tvorbě studie regenerace až po konečný návrh, který bude, jak
pevně věřím společným dílem nás všech.
Řekněte svůj názor, Má to smysl!

váš starosta Alexandr Terek

poděkování
Poděkování patří Městu Horní Slavkov, v čele s panem starostou, za obnovu hrobu na místním hřbitově.
děkuje Christa Králová

krátce
Setkání spolužáků

Setkání spolužáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v roce
1966, se bude opět konat dne 14.09.2018 v MěKS v Horním Slavkově
od 17:00 hodin.
Všechny srdečně zve organizátor Karel Džupina, tel.: 604 171 044,
e-mail: kareldzupina@seznam.cz.

inzerce
Prodám rodinnou hrobku na hřbitově. Tel. č.: 723 441 229

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Školní rok zase začal...

Jsou to právě dva měsíce, kdy jsem v posledním - předprázdninovém zpravodaji přál všem krásné léto. Také jsem psal o tom, že v září
se všichni žáci potkají se svými učiteli, za což žáci rádi určitě nebudou.
Čas je neúprosný - období letních prázdnin skončilo. Po krásně teplém
a slunečném létě tak našim dětem začíná období povinností, ranního
stávání a plnění rozličných úkolů. Do prvních ročníků škol nově přichází 61 žáčků. Pro ně i jejich rodiče významný životní krok. Pro všechny
naše prvňáčky jsme připravili dáreček - balíček, který obsahuje základní
školní pomůcky. Ty jim byly rozdány v první školní den.
Prázdniny sice skončily, kalendářní léto však ještě nikoliv. Přeji vám,
aby zbývající letní dny byly ještě teplé a slunečné.

Váš starosta

Město získalo 2,7 mil. Kč
od Nadace Georgia Agricoly

V roce 1998 darovalo město Nadaci Georgia Agricoly pozemek tzv. odkaliště. Ta jej pak záhy prodala za 7,5 mil. Kč podnikatelskému subjektu. Město
tak přišlo nenávratně a bez jakékoliv finanční či jiné kompenzace o obrovský
pozemek který, jak již dnes víme, má potencionál k těžbě lithia. Jako kompenzaci za tento nevýhodný převod pozemku se městu podařilo dojednat finanční
kompenzaci v roce 2013 ve výši 1.mil. Kč (bylo použito na rekonstrukci Pluhova domu). V tomto měsíci se mi podařilo z Nadace získat 2,7 mil. Kč. Víc
toho již nezískáme, Nadace již další peníze nemá. Tyto prostředky nemohou
sice dostatečně vynahradit to, oč město přišlo, ale alespoň pomohly a tynově
Starosta města
získané pomohou ve zlepšení života ve městě. 

Soud rozhodl nepravomocně o vině
V roce 2013 zahájila radnice kontrolu hospodaření u naší Základní umělecké školy. Kontrola tehdy přišla na vážná podezření v hospodaření, která
vyústila v podání trestního oznámení na bývalou ředitelku této školy. Okresní soud rozhodl v letošním roce o vině a vydal rozsudek, kterým bývalá ředitelka byla zatím nepravomocně odsouzena za přečin porušení povinnosti při
správě cizího majetku a zločin zpronevěry. Součástí rozsudku je i povinnost
náhrady škody. Rozsudek je zatím nepravomocný, odvoláním se zabývá Krajský soud v Plzni.

Služby CZECH POINTU v našem
městě jsou dostupné i o víkendech
V únoru 2017 jsme jako jediné město v Karlovarském kraji zajistili dostupnost služeb CZECH POINTU a ověřování podpisů i o víkendech. Toto
pracoviště je zároveň také jediným místem v okrese Sokolov, kde tyto služby lze občanům, bez ohledu na místo jejich bydliště, poskytnout i o nedělích včetně státních svátků.
Služby o víkendech jsou poskytovány v Muzeu v Pluhově ulici v čase
09.00 - 17.00 hodin.
Tabulka níže uvádí počty využití a města odkud občané pocházeli.
Rok 2017

Rok 2018

Počet odbavených
osob
Počet poskytnutých
služeb

15

16

18

21

Místa bydlišť osob

H. Slavkov 10x, Loket
3x, Manětín, Nejdek

H. Slavkov 10x,
Krásno, Kynšperk,
Hazlov, Sokolov,
Hranice, Klatovy
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Kontakty na MěÚ

Informace

Úřední hodiny:

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU!

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY ZA 2. POLOLETÍ 2018
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dne 30. 9. 2018 uplyne splatnost místního poplatku za odpady a místního poplatku za psy za 2. 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.

ÚČAST ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018
Nepřítomná/ý
z celkem 20 ZM
3x
1x
3x
2x
9x
0x
2x
3x
6x
5x
1x
0x
1x
0x
2x

Členové zastupitelstva
p. František Bartoň
Ing. Petr Čavojský
Mgr. Maria Čerňavská
Ing. Petr Götzl
p. Jiří Hadrava
p. Jiří Havel
Ing. Bohumil Charvát
p. Jiří Janeček
Dalibor Kaplan, dipl. um.
Bc. Jiří Kosmák, DiS.
JUDr. Josef Peroutka
p. Tomáš Straka
pí Naděžda Štefková
Alexandr Terek
Ing. Rudolf Tomíček

Přítomná/ý
z celkem 20 ZM
17x
19x
17x
18x
11x
20x
18x
17x
14x
15x
19x
20x
19x
20x
18x

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

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

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

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

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

730 823 697
------------------------------Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta

petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
------------------------------Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro

martin.stark@hornislavkov.cz

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

2. patro
monika.volfova@hornislavkov.cz

Důležité kontakty
LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP
informace o místě
a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu:
353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro
dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon C, 3. patro):
352 520 347
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00
Lékařská služba první pomoci pro
děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00
Lékařská služba první pomoci zubní

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

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

nebo 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE:  1239
Poruchová linka ČEZ:  800 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
provozní doba
(letní období – od 1. 4. do 31. 10.)
PO - ČT: 7.00–10.45, 11.30–17.00
PÁ:
7.00–10.45, 11.30–15.00
SO:
8.00–12.00
POLICIE ČR, HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575
MĚSTSKÝ INTERNET
V případě zájmu o zřízení internetu volejte pana Halgašíka: 
774 218 518

MOBILNÍ ROZHLAS
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, je v našem městě
zavedena služba – Mobilní rozhlas.
Budeme vás informovat o dění v obci
pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
a e-mail. Následně budete ZDARMA
dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy
a e-maily o dění v obci - upozorně¬ní
na
odstávky
energií, čištění
ulic, pozvánky na
kulturní události
a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

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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Horní Slavkov je místem setkávání
pedagogů v rámci Místního akčního
plánu ORP Sokolova ORP Kraslice II
Není náhoda, že se v Horním
Slavkově konala hned 3 setkání.
Mezi prvními byla jednání pracovních skupin dne 4. 4. 2018,
pro čtenářskou gramotnost a pro
matematickou gramotnost na ZŠ

Svazek obcí
Hornoslavkovsko
nabízí:
KOMPOSTÉR ZDARMA
Obyvatelé rodinných domů ve
správním území Horní Slavkov
přijďte si pro KOMPOSTÉR
ZDARMA. Kompostér obdržíte
po podpisu smlouvy o výpůjčce
na Městském úřadě Horní Slavkov, odbor výstavby a životního
prostředí, 2.p., kancelář č. 324.

sledně implementovány za účelem
rozvoje kvality vzdělávacího procesu. Zároveň jejich členové sdílejí
své zkušenosti, mohou diskutovat
danou problematiku a budou mít
možnost zúčastnit se také zajímaDalším setkáním byl dne 4. 6. 2018 seminář Mgr.
Denisy Dědičové, lektorky Grow JOB
vých besed či setkání s pozvanými
Institut, na téma Hodnotový učitel. Pedagogičtíodborníky.
pracovníci mateřských, základních a
Dalším
setkáním myšlení,
byl dne 4. vnitřní
6.
základních uměleckých škol se vzdělávali v oblastech růstového
motivace,
2018 seminář Mgr. Denisy Dědičobyly diskutovány pojmy jako je job crafting, růstové
a Grow
fixníJOB
myšlení,
vé, lektorky
Institut, naskupinová vize,
Pedagogičleadership, a další. Své prostory pro tuto zajímavou téma
akciHodnotový
poskytla učitel.
ZUŠ Horní
Slavkov.
tí pracovníci mateřských, základních a základních uměleckých škol
se vzdělávali v oblastech růstového
myšlení, avnitřní
motivace,
byly
Děkujeme vedení Základní školy Školní, Horní Slavkov
Základní
umělecké
školy Horní
diskutovány pojmy jako je job crafSlavkov za poskytnuté prostory a pomoc s organizačním
zajištěním
ting, růstové
a fixní akcí.
myšlení, skupinová vize, leadership, a další. Své
prostory pro tuto zajímavou akci
poskytla ZUŠ Horní Slavkov.
Děkujeme vedení Základní školy
Školní, Horní Slavkov a Základní
umělecké školy Horní Slavkov za
BEZPLANÉ ZAPŮJŠENÍ
poskytnuté prostory a pomoc s organizačním zajištěním akcí.
DRTIČE VĚTVÍ
Na sběrném dvoře v areálu
Technických služeb Horní Slavkov s.r.o. si mohou zájemci zapůjčit bezplatně drtič větví. Jedná se o benzínový nožový drtič
s 4 taktním motorem o objemu
389 cm3. Zájemce s Technickými
službami uzavře smlouvu o výpůjčce a složí vratnou zálohu ve
výši 5 000,- Kč. Drtič se zapůjMensa ČR pro vás opět připra1. úloha (1 bod)
3. úloha (5 bodů)
čuje s plnou nádrží na max. 3 kavila celoroční soutěž v logických
lendářní dny. Zájemce poté drtič
Dívám se na fotografii. Nemám
Jaký symbol se doplní místo
hádankách.
s plnou nádrží vrátí.
žádné sourozence. Otec muže na
otazníku (kruh, čtverec, trojúfotografii je syn mého otce.
helník)?
Kdo je na fotce?
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. dne v měsíci na e-mail:
2.úloha (3 body)
soutez.slavkov@seznam.cz. Všech- Jaké číslo patří místo otazníku?
ny odpovědi zasílejte z jednoho
e-mailu, aby bylo možno přiřadit
body ke správným soutěžícím.
Školní 786, jejímiž členy je hned 5
zástupců hornoslavkovských škol.
Pracovní skupiny jsou tvůrčími orgány místního akčního plánování
ve vzdělávání dětí a žáků a ovlivňují plánování aktivit, které jsou ná-

Hrátky s LOGIKOU

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.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Správné odpovědi z minulého čísla:
1. varianta 4, 2. 26 let, 3. 25 minut
připravil: Ing. Petr Čavojský

odbor výstavby
a životního prostředí
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Volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR

Konání voleb 5. a 6. října 2018 (případně druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. října
2018), a to:
• dne 5. října 2018 (případně 12. října
2018) v době od 14.00 do 22.00 h.
• dne 6. října 2018 (případně 13. října
2018) v době od 8.00 do 14.00 h.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně ve
vymezení volebních okrsků, věnujte pozornost jejich označení a pokynů členů
okrskových volebních komisí.
PRO VOLIČE JSOU NOVĚ PŘIPRAVENY POUZE 4 VOLEBNÍ OKRSKY.
• volební okrsek č. 1 se sídlem v Základní škole v Nádražní ulici v Horním Slavkově je určen pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulicích: Kounice, Horní Příkopy,
Dolní Příkopy, Hořejší, Smetanova,
Nové Město, Na Dole, Tovární, Ležnická, Kostelní, Pivovarská, Školní
náměstí, nám. Republiky, tř. Osvoboditelů, Luční, Nádražní, Pluhova,
U Kovárny, Přilehlá, Hasičská, Hluboká, Lánský Dvůr, Bošířany, Ležnice,
Ležnička, Kfely, dále č. p. 60.
Pro ostatní voliče jde o 3 volební okrsky
v Městském kulturním středisku v Horním Slavkově (velký sál). Jednotlivé volební okrsky budou označeny názvy ulic
a číslem popisným domu, které jsou do
příslušného okrsku zařazeny:
• volební okrsek č. 2 je určen pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Zahradní,
Sportovní, Samota, části ulice Dlouhá čp. 675, 676,677, 678, 688, 689,
690, 691, 696, 697, 698, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 710, 730, 731,
732, 733, 734, 735, 831, 832, 833, 834,
a dále části ulice Poštovní čp. 685, 686,
687.
• volební okrsek č. 3 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v části ulice Dlouhá čp. 619,
621, 622, 624, 626, 627, 630, 634, 635,
638, 643, 644, 649, 650, 652, 661, 1012,
1019, dále část ulice Poštovní čp. 628,
629, 636, 645, 646, 647, 648, 655, 656,
662, 663, 664, 665, 666, 670, 671, 672,
673, 674, 692, 693, 694, 695
• volební okrsek č. 4 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Školní, Nová,
Ke Koupališti, Větrná, U Lesoparku,
Hornova, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Spojovací, Krátká, část ulice Poštovní čp. 667, 668, 669, 753, 754, 755,
787, 788, 789, a dále č. p. 514, 791,
792, 793, 794, a č. 27E.
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VOLIČ
Voličem je občan za předpokladu, že
jde o státního občana České republiky,
který alespoň 06.10.2018 dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v Horním Slavkově přihlášen k trvalému pobytu. Ve volbách do zastupitelstva obce
může za stejných podmínek volit občan
jiného státu Evropské unie, který je ve
městě přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu a je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů.
Ve druhém kole voleb do Senátu
může volit i občan, který alespoň dne
13.10.2018 dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič může pro volby do Senátu Parlamentu ČR požádat městský úřad
o vydání voličského průkazu, a to
osobně nejpozději do 16.00 hodin dne
3.10.2018, nebo podáním doručeným
nejpozději 28.9.2018; toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID datové
schránky Města Horní Slavkov – pm6bqn3). Vydaný voličský průkaz pak
opravňuje k provedení volby v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do
volebního obvodu č. 2 se sídlem v Sokolově (definovaném přílohou č. 3 zák. č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů).
Hlasovací lístky budou distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (tj. nejpozději 2. října 2018) v jedné společné obálce. Hlasovací lístky budou voličům dodávány do poštovních
schránek, a proto žádáme občany, aby
své poštovní schránky řádně označili,
popř. vyprázdnili od reklamních nabídek. Pokud volič neobdrží do tohoto
data hlasovací lístky, může si je vyzvednout přímo na Městském úřadu v Horním Slavkově v kterékoliv kanceláři.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání 2. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací
lístky vždy pouze ve volební místnosti.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat ještě před zahájením voleb městský úřad (ve dnech
voleb pak okrskovou volební komisi)
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlaso-

vání postupují členové okrskové volební
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl
komise tak, aby byla zachována tajnost
by takový hlas neplatný.
hlasování.
PRŮBĚH SAMOTNÉHO HLASOVÁNÍ • Označit v rámečcích před jmény kanVoličům bude umožněno hlasování
didátů křížkem toho kandidáta, pro
poté, kdy prokáží svoji totožnost, státní
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, v případě města Horní Slavobčanství České republiky, v případě
kov však nejvýše 15 kandidátů (tolik
voleb do zastupitelstva obce případně
členů zastupitelstva obce má být zvotaké občanství státu EU (občanským
leno; počet členů zastupitelstva, který
průkazem, cestovním pasem České
má být v obci zvolen, je uveden také
republiky nebo průkazem o povolení
v záhlaví hlasovacího lístku).
k pobytu). Neprokáží-li uvedené skutečnosti, nebude jim hlasování umožPokud by bylo označeno tímto způsoněno. Volič, který se dostavil do volební
bem více kandidátů, než je stanovený
místnosti s voličským průkazem, je popočet 15, byl by takový hlas neplatný.
vinen tento průkaz odevzdat okrskové • Kromě toho lze oba způsoby, popsané
volební komisi.
v předchozích bodech, kombinovat,
V průběhu prvního kola voleb ve dnech
a to tak, že lze označit křížkem jednu
5. a 6. října 2018, kdy dojde k souběvolební stranu a dále v rámečku před
hu voleb do zastupitelstva města a do
jménem kandidáta další kandidáty,
Senátu Parlamentu ČR, si volič musí
pro které hlasuje, a to v libovolných
dát pozor, aby při hlasování nezaměnil
samostatných sloupcích, ve kterých
úřední obálky, které obdrží od okrskové
jsou uvedeny ostatní volební strany.
volební komise.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům a z označené
PRO VOLBY DO ZASTUPITELvolební strany je dán hlas podle pořaSTVA MĚSTA JE URČENA ÚŘEDNÍ
dí na hlasovacím lístku pouze tolika
OBÁLKA ŠEDÉ BARVY, PRO PRVNÍ
kandidátům, kolik zbývá do počtu
KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAvolených členů zastupitelstva obce.
MENTU ČR MÁ ÚŘEDNÍ OBÁLKA
Např. pokud bude označena volební
BARVU ŽLUTOU.
strana s 15 kandidáty a kromě toho
Po obdržení úředních obálek, popřípadě
5 kandidátů individuálně ze sloupců
hlasovacích lístků, musí volič vstoupit
dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a to pro
do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků, a v tomto prostoru vloží do
kandidáty na prvních 10 místech. Pokud by byla tímto způsobem označeodpovídající úřední obálky jeden hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně,
na více než jedna volební strana nebo
zastoupení není přípustné. S voličem,
více kandidátů, než je stanovený počet
který nemůže sám upravit hlasovací
15, byl by takový hlas neplatný.
lístek pro tělesnou vadu, anebo nemů- V případě hlasování ve volbách do SEže číst nebo psát, může být v prostoru NÁTU PARLAMENTU ČR vloží volič
určeném pro úpravu hlasovacích lístků do obdržené úřední obálky pouze jepřítomen jiný volič, nikoliv však člen den hlasovací lístek s vybraným kanokrskové volební komise, a hlasovací didátem. Tento hlasovací lístek se nijak
lístek za něho upravit a vložit do úřední neupravuje.
obálky, a popřípadě i úřední obálku vlo- Pro obojí volby platí, že hlasovací lístžit do volební schránky. Pokud se volič ky jsou neplatné, pokud nejsou na
neodebere do tohoto prostoru, nebude předepsaném tiskopise, nejsou vloženy
mu hlasování umožněno.
do úřední obálky nebo jsou přetržené,
nebo je do úřední obálky vloženo více
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasovacích lístků. V případě voleb do
hlasování ve volbách do ZASTUPI- zastupitelstva města je neplatný hlas
TELSTVA MĚSTA
také v případě, že volič neoznačí na hlaPo obdržení úřední obálky, případně sovacím lístku žádnou volební stranu
hlasovacího lístku, vstoupí volič do pro- ani žádného kandidáta. Poškození nebo
storu určeného k úpravě hlasovacích přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
lístků, kde může hlasovací lístek upravit na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.
jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhla- Po opuštění prostoru určeného pro
ví sloupce před názvem volební stra- úpravu hlasovacího lístku hlasuje vony pouze jednu volební stranu. Tím lič tak, že úřední obálku (příp. obálky)
je dán hlas kandidátům této volební vloží před okrskovou volební komisí do
strany v pořadí dle hlasovacího lístku. volební schránky.
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Toto vše se během 4 let změnilo
V roce 2015 byly provedeny investice za 23.389.140,68 Kč.
V roce 2016 byly provedeny investice za 30.654.281,74 Kč.
V roce 2017 byly provedeny investice za 62.229.020 Kč.
V roce 2018 jsou předpokládané investice 33.220.182,68 Kč.
Investice do veřejného osvětlení byly za uplynulou dobu ve výši 8.156.143,21 Kč.

Kostel sv. Jiří - 3. etapa obnovy vitrážových oken
okna č. 10,11 (západní stěna lodi kostela), 12,13,14 (severní stěna
lodi kostela), 15-18 (severní stěna přístavku kostela)
829 425,00 Kč

Autobusové zastávky
nám. Republiky a ul. Ležnická
4 710 280,26 Kč

Horní Slavkov - Kfely
stavební úpravy místní komunikace
na p.p.č. 10481 a 92536 v k.ú. Kfely
1 318 102,61 Kč

Parkovací plochy
Kounice u č.p. 607, 608
1 973 654,00 Kč

Veřejné osvětlení
Náměstí Republiky
3 799 065,00 Kč

Pluhův dům, č.p. 497,
Horní Slavkov - pavlač
581 422,00 Kč

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

KODUS - č.p. 658, Horní Slavkov, st.p.č. 883, SO 03
Parkovací plochy a chodníky
1 783 509,06 Kč
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Stavební úpravy chodníku
Dlouhá - úsek MěKS č.p. 674
4 199 558,46 Kč

Školní jídelna ZŠ Školní,
Základní škola, ul. Školní 786, Horní Slavkov
16 210 698,00 Kč

Zajištějní havarijhního stavu
opěrné zdi hřbitova, Horní Slavkov
568 604,00 Kč

Systém oděleného sběru odpadu
Horní Slavkov - kontejnerová stání
3 508 204,36 Kč

ZUŠ, č.p. 214, Horní Slavkov
úpravy 1.NP
431 796,00 Kč

Cisternová automobilová stříkačka
CAS30, Tatra 815
6 955 080,00 Kč

Oprava hřiště s umělou trávou
1 111 835,00 Kč

Parkovací plochy - Kounice u č.p. 614
1 318 017,00 Kč

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Workoutové hriště Horní Slavkov
327 662,00 Kč

Parkovací plochy
Školní - Poštovní č.p. 644 - 699
5 292 046,02 Kč

Oprava chodníku u komunikace
II209 Horní Slavkov
2 948 155,00 Kč

Chodník k MŠ Dlouhá
4 321 239,37 Kč
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Informace k havárii v topném
kanálu v ul. Školní u č.p. 845

Dne 4.7.2018 před státními svátky
odpoledne, došlo k havárii hlavního
přívodu teplé vody z výtopny do celého města. Dodávka teplé vody byla
po provizorní opravě nouzově obnovena hned následující den. Práce na
provizorní opravě pokračovaly také
9.7. Následně byly osloveny odborně způsobilé společnosti v regionu
s požadavkem na trvalou opravu
potrubí. Oblouky a část potrubí,
kterou bylo nutno vyměnit, měly
dodací lhůtu 4 týdny a společnosti,
které mají oprávnění pro svařování
tlakových potrubí, jsou mimo topnou sezónu zcela vytíženy. Dne 8.8.
tedy byla provedena výměna potrubí. Následně byl zajištěn zhotovitel
stavebních prací a další potřebná
součinnost k opětovnému zakrytí
stropních panelů kolektoru. V tomto okamžiku však došlo v podstatě
k další samostatné havárii a to stropní konstrukce. Ta je tvořena panelovou konstrukcí, která, jak se zjistilo,
trpí hlubokou karbonizací betonu
a korozí výztuže, která je důsledkem
nepoužití prefabrikovaných normovaných panelů, ale zřejmě výrobky
na místě, které nebyly provedeny
v souladu s technologickými požadavky. Ocelové nosné části nad kompenzátorem i částí trasy kanálu musí
být tedy zcela nahrazeny. Protože
původní panely nebylo možno vrátit
na své místo, přistoupili jsme tedy
neprodleně k zajištění nových, dostatečně únosných panelů, které také
byly ihned zajištěny od dodavatele
z Mostu. Při konečném potvrzení
objednávky byla provedena fyzická
kontrola nabízených panelů a bohužel zjištěn fakt, že ve skutečnosti neodpovídají nabízeným a poptávaným
parametrům. Vzhledem k nemožnosti získat v rozumném čase prefabrikované, dostatečně únosné panely

(nikoliv panely silniční, které pro náš
účel nejsou vhodné) proběhla dne
20.8.2018 další kontrola statika. Ten
následně zhodnotil celý stav a provedl návrh řešení provedení stropu
kompenzátoru, tak aby byl dimenzován pro pojezd těžkých vozidel,
které se po silnici pohybují. V současné době byly již na stavbu dodány
nové ocelové nosníky, které budou
na místě dále upravovány a doplněny podpěrami, opatřeny betonovým
opláštěním, které bude plnit funkci
protikorozní ochrany. Na základě
projektu vyhotoveného statikem, již
byly zadány do výroby nové stropní
panely, jejich dodávka se očekává
zhruba v prvním zářijovém týdnu.
Následně budou provedeny práce na
opravě konstrukce a krytu komunikace a obnoven provoz. Vzhledem
k poloze hrany kompenzátoru v ose
vozovky, však není možné umožnit
průjezd ani osobním automobilům,
hrozilo by vytlačení čela kompenzátoru a následné zřízení bočních stěn.
Omlouváme se tímto občanům
za ztížené podmínky při průjezdu
městem, shora popsaná situace je
komplikována souběhem dvou navazujících havárií, kapacitami jednotlivých zhotovitelů v době špičky stavební sezóny a dovolených, obdobím
mimo topnou sezónu kdy odborné
topenářské společnosti řeší plánované rozsáhlé práce na systémech
zásobování teplem v jiných městech
a také kooperací se statikem a výrobcem panelů (ten je vytížen na několik
měsíců dopředu). Všechny tyto okolnosti bohužel prodlužují realizaci
prací na odstranění těchto havárií.
Nicméně teplá voda nám teče a tato
oprava zaručí, že v tomto místě se
porucha již opakovat v následujících
letech nebude opakovat.
 Odbor majetku a investic MěÚ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

gratulace
V červenci oslavila krásné 88. narozeniny paní Marie Škitková.
Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

V srpnu oslavila krásných 95 let paní Valentina Urbelová. Vše nejlepší, stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města
a členka SPOZ.

Paní Libuše Homolková se 31. července dožila nádherných 89 let.
Mezi gratulanty byl i pan starosta a členka SPOZ paní Hadáčková.
Všichni se připojujeme k přání všeho krásného a hlavně zdraví do
dalších let.
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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 lednového vydání a bude
jej zdobit až do konce tohoto roku.
Při tak významné události jsme si pro vás připravili překvapení – průběžné publikování informací z kroniky města. Zejména období let 1918
- 1944 je extrémně zajímavé a zároveň náročné. Oblast Slavkovska byla
osídlena většinově německy mluvícím obyvatelstvem, ostatně tak tomu
bylo v celém pohraničí s Německem. Kronika z této doby je tak psána
německy a ještě osobitým psacím písmem. Přes velké těžkosti se nám
podařilo zajistit překlad událostí, které až dosud německá část kroniky
ukrývala. Zveřejňování dalších událostí z následujících let budeme průběžně publikovat v našem zpravodaji.

Starosta

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

Rok 1931

Světem se šíří hospodářská krize. Ve všech státech světa je mnoho nezaměstnaných –
v Německu 6 milionů, v Americe 7 milionů. I v našem městě se situace zhoršuje. V současné době je při celkovém počtu 3 350 obyvatel 138 nezaměstnaných. K tomuto číslu
je nutno dále připočítat také ty osoby, které nejsou úředně vedeny a ty osoby, které jsou
podporovány odbory. Velkým problémem je skutečnost, že obec nemůže těmto obětem
hospodářské krize pomoci, neboť i obec sama se nachází ve špatných finančních poměrech. Naštěstí je ve městě firma Haas & Czjzek, nejstarší porcelánka v Čechách, která
je plně vytížená a která zaměstnává i některé zaměstnance na zkrácený úvazek. Tito
zaměstnanci pracují pouze 3 až 4 dny v týdnu.
30.12.1931 zemřel po dlouhé nemoci starosta města Friedrich Heineck. Starostou byl od
roku 1921 až do své smrti. Byl všeobecně oblíben a vše své úsilí věnoval prospěchu obce.
20. dubna shořela tzv. výrobna šindelí, která se nacházela na ulici k městu Loket.
Po zásahu bleskem shořely 6. května domy čp. 227 – majitelkou byla Franziska Haberkorn a domy čp. 228/229 – majitel Alois Reinhold. Dům čp. 229 byl téhož roku opět
nové postaven.
Od března do října roku 1931 bylo naše město spravováno správní komisí, neboť část
obecních zastupitelů se vzdala svého mandátu a městské zastupitelstvo bylo rozpuštěno.
Správním komisařem byl jmenován Albert Eck – úředník okresního úřadu
členové komise byli: vrchní poštmist Johann Gareis – čp. 165, obchodník Anton Kühnhakl čp. 297, hostinský Josef Hahn čp. 341, prokurista Josef Schenk čp. 190
27. září se konaly nové volby do obecního zastupitelstva. Volební právo měli všichni,
kteří byli starší 21 let a strany obdrželi tyto mandáty:
Kandidátní listina č. I – Sociální demokraté 14 mandátů
č. II – Německá národně socialistická strana dělnická 5 mandátů
č. III – Strana živnostníků 4 mandáty
č. IV - Komunistická strana 3 mandáty
č. V – Svaz zemědělců 3 mandáty
č. VI – Němečtí majitelé domů 1 mandát
č. VII – Nezávislá dělnická strana 0 mandátů
Starostou byl zvolen učitel Friedrich Sturm z Německé národně socialistické strany dělnické. 27.10.1931 se ujal úřadu a to v těžké době hospodářské krize.
V tomto roce se odstěhoval lékárník Alois Mertn do Karlových Varů. Byl občanem, který
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

měl mnoho výjimečných zásluh, které získal prací pro město Horní Slavkov. Lékárník
Mertn byl dlouholetým starostou města. Byl zakladatelem Městské spořitelny, kde byl
i dlouholetým ředitelem. Veškeré úsilí věnoval práci pro město a i v soukromém životě
byl vždy všem velmi nápomocen. Na rozloučenou s Horním Slavkovem byl iniciátorem
stavby chodníku na straně tržiště u radnice. Většinu nákladů na stavbu tohoto chodníku i sám uhradil. Novým ředitelem Městské spořitelny byl zvolen okresní školní inspektor na penzi Willibald Kraus.

Rok 1932

Výsledek sčítání obyvatelstva v roce 1930 je dle národnosti: Češi, Němci: 3 344*
*(Pozn. překladatele počty nejsou v kronice rozlišeny)
Hospodářská krize se v tomto roce ještě více prohloubila. Počet nezaměstnaných
v listopadu vzrostl na 371 lidí. Toto číslo bude s nadcházející zimou ještě horší. Pro
stát a samosprávu to znamená řešení kolosálních problémů. Byla zorganizována
sbírka pro nezaměstnané. Je vyhlášená „uhelná a bramborová akce“ ve prospěch
obětí hospodářské krize. Město samotné nemůže v této záležitosti mnoho udělat,
neboť samo zápasí se špatnou finanční situací. Město není schopno pokrýt vlastní
náklady. Výtěžek z těžby dřeva je na poloviční hodnotě, téměř skoro i na ¾ hodnotě
předchozího roku. Klesly i ostatní příjmy z pohostinství, zábavy, poplatky z uzavírací doby atd. – toto vše je důsledkem hospodářské krize. Stále častěji zaměstnanci
obce čekají na svou mzdu – někdy i 2 až 3 měsíce.
V místní části „Kugelhof “ jsou v tomto roce postaveny nové domy čp. 502,504, 505,
591 – vzniká zde celá nové kolonie.
Na tzv. „Cikánském plácku“ nad „Klopperlovým mlýnem“ je postaveno 5 nouzových domů ze dřeva, které byly pořízeny chudými obyvateli.
Na tržišti je živo, bylo zde mnoho obchodníků, ale větší kupní síla návštěvníků tržiště je zbožným přáním obou stran, jak prodávajících, tak kupujících.
Zábava vázne, zábavné podniky jsou velmi málo navštěvovány. Nejvíce trpí různé
spolky, které jsou závislé na tržbách z návštěvnosti.
Nejstarší porcelánka v Čechách – Firma Haas & Czjzek se stala akciovou společností. Nový název této firmy je Firma Haas & Czjzek A.S.
V předchozím roce byla panem Wenzlem Rossmeislem z Krásna zřízena autobusová linka: Mariánské Lázně – Prameny – Krásno – Horní Slavkov – Loket – Karlovy
Vary. Letos bylo spojení vylepšeno a autobus jezdí každé 2 hodiny tam a zpět.
Železniční správa rovněž zavedla pravidelný spoj motorovým vozem, což bylo obyvatelstvem vřele přivítáno.
Dle nařízení okresní správy byla městskou správou zavedena daň z karetních her
(jeden hráč za 4 hodiny hry zaplatí 50 haléřů).
Dům čp. 277 (majitel Georg Schmieger) na „Špitálním kopci“ je nově postaven jako
dřevostavba.
Ceny potravin v roce 1932
Chlebová mouka 1 kg
Pšeničná mouka 1 kg
Pšeničná mouka hladká
Krupice
Brambory
Maso hovězí
Telecí
Vepřové
Skopové
Margarín
uhlí s dovozem 100 kg
dřevo 1 běžný metr dovoz z lesa
elektřina 1 K.W.h - světlo

1,70 Korun
3,- Koruny
2,80 Korun
3,60 Korun
0,50 Korun
10,- Korun
16,- Korun
14.- Korun
12,- Korun
10,- Korun
16,- Korun
45,- Korun
3,50 Korun

mléko 1 l
2,- Koruny
vejce 1 kus
1,10 Korun
cukr homole
6,40 Korun
cukr kostkový
6.60 Korun
sůl
2.40 Korun
hrách
3.30 Korun
fazole
4.80 Korun
rýže
2,20 až 3,- Koruny
Máslo
20,- Korun
Mýdlo 6,Korun
Petrolej
2,- Koruny
silová

1,50 Korun

Kempfova věž
Na hoře Krudum je postavena „Kempfova věž“, která slouží jako rozhledna. Je to
dar od pana Dr. Andrease Kempfa z Třídomí, který zemřel ve Vídni. Dne 11.9.1932
je slavnostně předána veřejnosti.
V „Horní uličce“ je postaven nový dům čp. 410.
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inzerce
školství
DDM a Školní družina
DDM
A je to tady! Od 17.9.2018 opět
začínáme :-) Nabídka zájmových
kroužků je opět velmi široká a pestrá. Věříme, že každý z vás si najde
pro sebe to pravé. Připomínáme, že
první dvě schůzky jsou na rozhlédnutí, na třetí schůzku je již potřeba
přijít s vyplněnou přihláškou k záj
movému vzdělávání. Dny schůzek
jsou prozatím orientační a je možné je změnit dle zájmu účastníků
a možností vedoucího ZK a DDM.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
Za DDM vedoucí
pedagog volného času
Bc. Martina Dandová, DiS.
ŠD
Školní družina začíná svůj školní rok 3. 9. 2018 ranní činností
5:30 – 7:30 hod., odpolední činnost
je 11:45 – 16:00 hod. (pokud bude
zájem o delší odpolední činnost,
a to alespoň 15 žáků, bude provoz
družiny prodloužen do 16:30 hodin).
Pro školní rok 2018/2019 připravujeme v době ŠD zájmové kroužky (čteníčko a angličtinku), i letos
proběhne soutěž „O pohár vítězů
ŠD“ (soutěže o pohár se konají každý druhý měsíc a to znalostní, výtvarné, sportovní) určitě se můžete
těšit na nějaký pěší výlet do okolí
našeho města .

Za ŠD vedoucí vychovatelka
M. Ciperová

Sledujte naše Facebookové
a webové stránky,
ať o nic z našich činností
a akcí zbytečně nepřijdete

Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, příspěvková organizace, Poštovní 662/4

Nabídka zájmových činností na školní rok 2018/2019

začínáme od 17.9.2018 - 2x návštěva ZK zdarma, 3. návštěva již na základě závazné přihlášky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

název ZK

Florbal I.
Nerf liga
Stolní tenis
Kopaná mladší přípravka
Kopaná starší přípravka
Kopaná Žáci
Kick Box 1
Kick Box 2
Karate 1
Karate 2
Florbal dívky
Basketball
Míčové hry
Šachy

název ZK
15 Mažoretky mini

16
17
18
19
20

21
22
23
24

p. M.Ciper

úterý/čtvrtek/pátek

16:00-18:00

Spartak

středa/pátek
úterý/čtvrtek
úterý
čtvrtek/pátek

16:30-18:00

Spartak

ponděli
čtvrtek
středa
pátek

17:30-19:00

tělocvična 2.zš

17:30-19:00

tělocvična 2.ZŠ

15:30-17:00

tělocvična 2.Zš

18:00-20:00

tělocvična 1.Zš

Bc. Dvořák, Bc.Jílková

čtvrtek

16:00-17:30

tělocvična 1.Zš

p.J.Kuttner

čtvrtek

17:00 - 18:30

prostory DDM a ŠD

Ing. P.Götzl
pí. K.Borovičková
p.B.Jarmar
p.R.Heger
p.R.Heger
p.J.Votrubec
p.J.Votrubec
p.M.Ciper
Bc. Dvořák

TANEČNÍ A POHYBOVÉ

vedoucí

Spartak

18:30-19:30

prostory DDM a ŠD

16:00-17:30

prostory DDM a ŠD

plánovaný den konání

od - do

místo

úterý

16:45-18:15

prostory DDM a ŠD

čvrtek
pondělí
pondělí
pondělí
úterý

16:-17:30

tělocvična 2.ZŠ

Aerobic 1/trampolíny
Aerobic 2/trampolíny
Roztleskávačky

pí.P.Pazderová
pí. P.Pazderová
pí. M.Ciperová

ESTETICKÉ A TVOŘIVÉ

vedoucí
Bc. M.Dandová
pí. J.Pagačová
pí. J.Pagačová
sl. T.Urbánková

vedoucí
pí.A. Brožová
pí.R.Oktábcová

vedoucí
Bc.L.Kelucová
Bc. L.Kelucová
pí. R.Oktábcová
pí. L.Kerbelová
pí.D.Janáčková
Mgr.J.S.Ilkivová

vedoucí
pí. M.Malečíková
sl. T.Urbánková

V Horním Slavkově dne : 16.8.2018

18:00-19:00

tělocvična 2.ZŠ

15:45-16:45

prostory DDM a ŠD

16:45-17:45

prostory DDM a ŠD

15:45-16:45

prostory DDM a ŠD

plánovaný den konání

od - do

místo

pondělí
pondělí
středa
čtvrtek

16:00-18:00

prostory DDM a ŠD

16:00 - 18:00

prostory DDM a ŠD

16:00-18:00

prostory DDM a ŠD

16:00-17:30

prostory DDM a ŠD

PŘÍRODNÍ VĚDY
plánovaný den konání

od - do

místo

úterý
pondělí

15:30-17:00

prostory DDM a ŠD

16:00 - 17:00

prostory DDM a ŠD

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ

název ZK

Ddm Horní Slavkov
www.ddmhornislavkov.cz

17:00-18:30

pí. P.Michalcová
Bc. M.Dandová

33 Vyzkoušíme všechno
34 Tvořivé dílny- baby club

tělocvična 2.ZŠ
tělocvična 1.ZŠ

Bc.L. Jílková

název ZK
Angličtina Mš
Angličtina - I. stupeň ZŠ
Ruský jazyk I.
Deskové hry
Korálkování
Dramatický

místo

16:00-18:00

prostory DDM a ŠD

název ZK

27
28
29
30
31
32

od - do

pondělí
úterý
čtvrtek

16:00-17:00

p. M.Ciper/Čtvrtečka

Mažoretky starší

25 Rybářský
26 Chemický

plánovaný den konání

16:30-18:00

p. M.Ciper/Čtvrtečka

RENMAR dance

název ZK
Vaření
Keramika I.
Keramika II:
Šikovné ruce

SPORTOVNÍ

vedoucí

plánovaný den konání

od - do

místo

čtvrtek
čtvrtek
pondělí
čvrtek
úterý
pondělí

16:00-17:00

prostory DDM a ŠD

17:00-18:00

prostory DDM a ŠD

14:50-15:50

prostory DDM a ŠD

15:00-16:00

prostory DDM a ŠD

16:00 - 17:00

prostory DDM a ŠD

16:00 - 17:00

prostory DDM a ŠD

OSTATNÍ
plánovaný den konání

od - do

místo

pátek
středa/1x14 dní

14:00-16:00

prostory DDM a ŠD

15:00-16:00

prostory DDM a ŠD

Sestavila : p.M.Ciperová, p. M.Malečíková

poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala městu Horní Slavkov
za poskytnutí dotace na účast
synů Lukáše a Davida na 11th
WKF Training Camp & WKF
Kids U12 Cup v chorvatském
Umagu. Na této mezinárodní
akci karate kluci skvěle reprezentovali město Horní Slavkov.

Eva Kastlová

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

INZERUJTE
VE SLAVKOVSKÉM
ZRAVODAJI
t: 739 544 446
e: kalabova@mediaas.cz
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Hejtmanka Jana Vildumetzová se setkala
s medailisty z MS v karate ve Skotsku

Dne 17. 7. 2018 byli pozváni
k paní hejtmance na krajský úřad
Karlovarského kraje medailisté
z Mistrovství světa WUKF všech
věkových kategorií, konaného ve
dnech od 14. - 17. 6. 2018 ve Skotsku. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 2300 závodníků ze 64 federací,
kteří reprezentovali celkem 43 států
světa. Česká reprezentace po sobě
díky svým závodníkům zanechala
nesmazatelnou stopu, když vybojovala ve městě Dundee 6 titulů mistra světa, 6 titulů vícemistra světa
a 4 bronzové pozice.
Osobního setkání s paní hejtmankou Janou Vildumetzovou se zúčastnily mimo jiné i 2 závodnice
z Horního Slavkova:
Eliška Pokorná - mistryně světa
v kata do 12 let, vicemistryně světa
v kumite do 12 let
z Krásna: Kateřina Štecová Barbora Kerbelová - vicemistry- mistryně světa v kumite do 12 let,
ně světa v kumite team dorostenek bronzová v kata do 12 let.
rotace a bronzová v kumite team
Poděkování směřovalo i k hlavnímu trenérovi Champions teamu
dorostenek sanbon,

a vedoucímu reprezentace Miroslavu Boguskému a k presidentu CAOKK Danielu Pekuniakovi za to,
že své svěřence dovedli k úspěchu
na světové úrovni. Tito jmenovaní

se šampionátu jako závodníci také
sami zúčastnili a získali pro svůj
team a ČR také několik cenných
kovů. A v neposlední řadě patřilo
uznání paní hejtmanky rodičům,
díky jejichž obětavosti se mladí
karatisté mohli stát úspěšnými závodníky ve svém sportovním odvětví. Všichni zúčastnění přebrali
z rukou paní Vildumetzové pamětní listy, poukázky na nákup sportovního zboží, kosmetiku a další
dárky.
CAOKK (Česká asociace Okinawského karate a kobuda) sdružuje
několik členských klubů. Je založena medailisty z Mistrovství Evropy
a Mistrovství světa ve všech odvětvích sportovního karate za účelem
rozšíření možností reprezentovat
Českou republiku na soutěžích
národního a mezinárodního charakteru pod vedením profesionálů
a odborníků ve svých oborech.
Jindřich Votrubec
Champions team Horní Slavkov

FEMINA CUP

V polovině června se uskutečnil tenisový turnaj žen a dívek FEMINA CUP. Vyhrát mohla jen jedna, ale vítězkami se v očích pořadatelky paní
Blanky Puflerové staly všechny! Pořadí: 1. místo Eva Rýdlová, 2. místo Michala Nemčeková, 3. místo Libuška Nemčeková

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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ZUŠ

Nadační fond TESCO podpořil projekt ZUŠ
Horní Slavkov a MŠ „U Sluníčka“
Nadační fond TESCO finančně podpořil
projekty dvou příspěvkových organizací
města Horní Slavkov. Částkou 16 000,- Kč
projekt MŠ „U Sluníčka“ – Kostkoviště, které bude realizováno na zahradě mateřské
školy jako zcela nový interaktivní prvek pro
děti z MŠ, a částkou 10 000,- Kč na projekt
ZUŠ „Horní Slavkov v proměnách času“,
který bude realizován v průběhu školního
roku 2018/2019 – žáci výtvarného oboru
budou výtvarně zpracovávat již neexistující
historicky hodnotné stavby našeho města,
výsledkem projektu bude výstava výtvarného oboru ZUŠ.
Na konci července převzali ředitelka MŠ Mgr. Iveta Svobodová a ředitel ZUŠ
Bc. Jan Zapf dipl. um. v obchodním domě TESCO Ostrov z rukou ředitelky tohoto obchodního centra šeky na výše uvedené částky. Děkujeme veřejnosti za
hlasování pro projekty slavkovských dětí, v budoucnu se určitě opět zapojíme
s dalšími nápaditými projekty.

Kurz Malý muzikant pro děti 1,5 – 4 roky
začne v ZUŠ v září 2018
Od září 2018 bude v ZUŠ otevřen kurz „Malý muzikant“ pro děti ve věku
1,5 – 4 roky. Jde o hudební výchovu pro nejmenší děti s originálními písničkami, hrou s rytmem, zpíváním, tancováním, muzikoterapeutickými aktivitami,
hrou na nástroje a hlavně spoustou zábavy. Ukázkové lekce pro zájemce o tento kurz proběhnou 10. září v budově ZUŠ v Lokti (Sportovní 562) a 19. září
v budově ZUŠ Horní Slavkov (Školní náměstí 214). Ukázkové lekce jsou pro
zájemce pochopitelně zdarma, v případě dotazů pište na email karlovarsko@
malymuzikant.cz.
Druhou novinkou je, že v nadcházejícím školním roce nově otevíráme
v Horním Slavkově studijní zaměření Keramika. Výuka bude probíhat ve výtvarném ateliéru ZUŠ v budově Školní náměstí č.p. 214, přihlášky můžete podávat na webu www.izus.cz.
A do třetice - od září bude také probíhat výuka v nové pobočce ZUŠ v Krásně
(Radniční 262 – budova bývalé Mateřské školy), otevřen bude prozatím výtvarný a hudební obor, zápis žáků proběhne v polovině měsíce září 2018.
Základní umělecká škola Horní Slavkov má díky úspěšné žádosti na MŠMT
od 1. 9. 2018 navýšenou kapacitu žáků, v současné době máme volná místa
v Literárně dramatickém oboru a v oddělení Keramiky (děti od 7 do 15 let),
v hudebním oboru – smyčcové nástroje (housle, violoncello) a sborový zpěv.
V případě zájmu o studium kontaktujte ředitele školy Bc. Jana Zapfa dipl. um.,
tel. 725 958 888, email: jzapf@zushslavkov.cz, o případných volných studijních
kapacitách Vás budeme informovat.
V rámci Slavkovských slavností Vás srdečně zveme na hrané prohlídky historického objektu Pluhova domu, které pořádáme ve spolupráci s pouličním divadlem Viktora Braunreitera. V sobotu 22. 9. 2018 od 15,30 a 16,30 hodin Vás
zveme na prohlídky „Od sklepa až na půdu“, vstupenky na prohlídky v ceně
70,- Kč je možné zakoupit v kanceláři ZUŠ. Kapacita každé prohlídky je 40
osob.

HLÍŇAS CUP 2018

V sobotu dne 21.7 na umělé trávě za „horní „ školou proběhl již devátý ročník
Memoriálu Martina Hlinky.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů z Horního Slavkova, které byly nalosovány
do dvou skupin. Po urputných bojích se za krásného počasí vykrystalizovali
vítězové jednotlivých skupin.
Skupinu A vyhrál bez větších potíží loňský vítěz a největší favorit turnaje
REAL Galaxy, před nečekaně dobrým Beverly, třetí skončily mazáci z Beverly
„old school“ a čtvrtý hodně omlazený Shooters.
Skupina A :Real Galaxy- 7b, Beverly –4b, Beverly “old“ –3b , Shooters – 3b
Ve skupině B hrálo prim FC WC, za které „řádil“ pozdější nejlepší střelec turnaje Jan Nemček, druhé místo patřilo Ostudixu, až třetí skončil překvapivě Divočák, který zřejmě doplatil na počasí, které jejich lehkonohým hráčům nebylo
nakloněno. Čtvrtým místem musel vzít za vděk Svinec.
Skupina B : FC WC – 9b, Ostudix - 4b, Divočák – 3b, Svinec – 1b,
Po krátké pauze a občerstvení (o které se jako vždy perfektně postarala obětavá děvčata u grilu Jituška Prágrová a pípy Lenička Moschová) se mohl turnaj
posunout do nejdůležitější fáze – do vyřazovacíh bojů.
První zápas svedl proti sobě REAL a Svinec, což měla být jednostranná
záležitost,ale Svinec bojoval a hodně potrápil mladíčky z Realu, kteří si po výhře 2:1 hodně oddychli. Dalším zápasem byl boj Beverly „old School“ s Ostudixem, kdy Beverly již tradičně prohrávalo, ale nakonec dokázalo vyhrát 5:2. Třetí
čtvrtfinále svedlo dohromady Beverly a Divočák, kde po remíze 2:2 bylo po penaltách šťastnější Beverly. Čtvrtý vyřazovací zápas mezi Shootersem a FC WC
skončil 1:1, když v penaltovém rozstřelu ukázali silnější nervy borci z FC WC.
Los vyřazovacího pavouka byl nemilosrdný a svedl proti sobě celky ze skupiny „A“ REAL Galaxy a Beverly „ old School“. Ve skupině tento zápas pro sebe
rozhodl REAL 4:2, ale v semifinálových utkání nebývá nouze o překvapení.
Zkušení harcovníci z Beverly klasicky prohrávali,ale dokázali zařadit nečekaný
vyšší rychlostní stupeň a po brankách Ungra a Vildumtze poslali mladíky z REALU hrát až o třetí místo.
Druhé semifinále Beverly – FC WC nabídlo nečekaně jednostrannou záležitost v poměru 6:1 pro Beverly, kdy hráčům FC WC začali viditelně docházet síly
a nestačili na nadšeně hrajícího soupeře.
Malé finále - utkání o třetí místo mezi REALem Galaxy a FC WC pro sebe
rozhodli mladíci z REALU v poměru 6:1, kdy jejich soupeř pokračoval v bezkrevném výkonu a fyzicky nestačil na nastupující generaci.
Finále bylo soubojem mezi zakládajícím Beverly „old School“ a jejich nástupcem Beverly.
Lépe začalo mladší Beverly a ještě pár minut před koncem vedlo 3:1, s tím se
ale nechtěl smířit Škopek, který v rychlém sledu srovnal utkání na konečných
3:3 a poslal utkání do penaltového rozstřelu. Když ve druhé sérii netrefilo Beverly a neomylní matadoři z Beverly „old School“ proměnili všechny tři penalty, bylo rozhodnuto, kdo již popáté zvedne nad hlavu putovní pohár pro vítěze.

V září 2018 Vás zveme:
10. 9.,
10,00 hodin
pobočka Loket
Ukázková lekce kurzu Malý muzikant
19. 9.
10,00 hodin 
Školní náměstí 214, Horní Slavkov
Díky patří všem, kteří turnaj podpořili- paní Evě Vnučkové, Utě Nádeníčkové,
Ukázková lekce kurzu Malý muzikant
22. 9.
15,00 a 16,00 hodin	
Pluhův dům Adrianě Hlinkové, panu Stanislavu Vašíčkovi -za sponzorské dary, děvčatům
u grilu Leničce, Jitušce, městu H. Slavkov a Technickým službám H. S. a všem,
Od sklepa až na půdu s V. Braunreiterem
J. Drobný

Jan Zapf dipl.um., ředitel ZU kteří pomohli a přiložili ruku k dílu. 
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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13

kulturní servis
>

MKS PRO DĚTI

10. 10. 2018
NEZBEDNÉ POHÁDKY - DIVADLO ANDROMEDA
10:00 Divadelní sál
Vstupné: 40,- Kč

>

KULTURNÍ AKCE

22. 9. 2018
SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI
14:00 náměstí
Zábavné odpoledne pro celou rodinu.

>

KINO

12. 10. 2018
TÁTOVA VOLHA
19:00, Komedie / Drama
Česko 2018, 90 min

29. 9. 2018
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
15:00 taneční sál
Taneční odpoledne pro seniory. K tanci a poslechu hraje Zlatá pětka z Lokte. Vstup zdarma.
17. 10. 2018
MINIPÁRTY KARLA ŠÍPA
19:00 Divadelní sál
Improvizovaná show volně navazuje na styl
televizního pořadu Všechnopárty. Do Horního
Slavkova dorazí Karel Šíp se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským.
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji/ 250,- Kč na
místě.
Předprodej zahájen od 1. 10. 2018 v kavárně
MKS. Rezervace na tel.:702 019 863

>

MUZEUM

Ve dnech 3. – 20. 9. 2018 změna otevírací doby:
Středa – neděle 13:00 – 17:00

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

20. 10. 2018
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
16:00, Animovaný / Komedie
Česko, 2017, 85 min,

14

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

9 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

AGRAFA s.r.o.
děkuje MAS Sokolovsko za podporu při realizaci
PROJEKTU
„POŘÍZENÍ DIAGNOSTICKÉHO VOZU“
který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

- zasklívání

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

- řezání, broušení, pískování, vrtání
(oken, dveří, zábradlí, prodejních pultů, skleníků)
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- -řezání,
broušení,
vrtání
ornamentní
skla,pískování,
polykarbonáty
- výroba
akvárií, terárií
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- žáruvzdorná skla do krbu
- ornamentní skla, polykarbonáty
www.unisklo.cz

Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje
Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Fische 5. Podpora jiného drobného podnikání

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS HORNÍ SLAVKOV
KOMUNÁLNÍ VOLBY 5. a 6. října 2018

1

www.ods.cz

2

3

4

Ing. Petr Čavojský, 54 let

Jan Vašíček, 26 let

Lenka Moschová, 49 let

Mgr. Maria Čerňavská, 65 let

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

Ředitel dětského domova

5

Obchodní ředitel

6

Asistentka a spisová pracovnice

7

Lékárnice

8

Jan Beer, 47 let

Jaroslav Lapeš, 46 let

Tomáš Vlasák, 64 let

Ing. Hana Chlupáčková, 47 let

Občanská demokratická strana

Bez politické příslušnosti

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

10

11

12

Květoslava Heřmanová, 70 let Mgr. Naděžda Houšková, 63 let
Důchodkyně

Učitelka

Jitka Prágrová, 48 let

Jan Beer, 72 let

Bez politické příslušnosti

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

OSVČ – bezpečnostní expert

9

Majitel firmy

Důchodce

Zdravotní sestra

Podnikatelka v zemědělství

Důchodce

13

14

15

Jaroslava Seidlová, 73 let

Josef Baše, 37 let

Josef Němec, 70 let

Bez politické příslušnosti

Bez politické příslušnosti

Občanská demokratická strana

Učitelka

Prodejce vozů BMW

Elektromontér

DOBRÁ VOLBA PRO DOBRÉ MĚSTO
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

cz002_kandidatka_inz190x255mm.indd 1

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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BUDEME RESPEKTOVAT
VŮLI VOLIČŮ.

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

Dalibor
Kaplan

Jana Mračková
Vildumetzová
hejtmanka
Karlovarského kraje

www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz
anobudelip

ANO_KV_18_HORNI_SLAVKOV_190x255_V2.indd 1
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KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA

JENSTAR s.r.o
Nabídka zamìstnání
Pracovní pozice vhodná pro samostatné pracovníky, manuálnì
zruèné a schopné plnit rùzné zámeènické a stavební èinnosti.
Práce zamìøena na montáž litinového zábradlí, drobných
ocelových konstrukcí a opravy stožárù. Ochota nepravidelnì
cestovat na realizace K. Vary, Plzeò a Praha. Zajímavá èinnost také
na designovaných konstrukcích.
ØP sk.B výhodou. Ideální pro uchazeèe z Horního Slavkova,
kde sídlíme.

tel.:602606036

Vitem s.r.o.

e-mail:jenstar@jenstar.cz

Zvířecí kremační služby

Po - Pá 8:00 - 16:00
Pohotovostní služba
NON - STOP

Umožníme Vám důstojné
rozloučení s Vaším blízkým
zvířecím přítelem

Tel.: +420 601 544 555

Nabízíme komplexní služby
Širokou nábídku produktů
Příjemné zázemí

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

• MěKS Horní Slavkov
• pro začátečníky i pokročilé
• říjen 2018 - květen 2019
• 60 vyučovacích hodin (hodina 45 min.)
• cena kurzu 2.600 - 2.800 Kč
(podle počtu zájemců)

KURZ POVEDE
p. Helena Baránková

PŘIHLÁŠKY
na tel. čísle 725 318 696 nebo 352 678 216
pouze večer • omezený počet míst

Rybniční 2902, 352 01, Aš
www.kremacezvirat.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.

č
-K
0,
00
9.
82

č
-K
0,
00
0.
16
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

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

19

inzerce

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

9 2018

Vydalo Město Horní Slavkov • Vyšlo 5. září 2018, ročník VIII, číslo 8 • Náklad 2 700 ks • Zdarma • Registrováno referátem kultury OÚ v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589 • Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov • IČO: 00259322 • Internetová adresa: www.hornislavkov.cz •
Odpovědný redaktor: Jana Wiedová • e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz • Redakční rada: Alexandr Terek, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Magdalena
Čavojská, Mgr. Soňa Kvasničková, Mgr. Eva Heppnerová. Za správnost článku včetně gramatiky zodpovídá autor. • Grafika a tisk: MEDIA a.s.
t: 739 544 446, e: kalabova@mediaas.cz • Uzávěrka příštího čísla: 14. 9. 2018, uzávěrka inzerce 17. 9. 2018

