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v rukách právě držíte říjnové číslo Slavkovského zpravodaje v nové
grafické podobě, v novém formátu. Nová grafika odpovídá novému
jednotnému vizuálnímu stylu města, který začínáme od října zavádět v komunikaci města vůči veřejnosti a dalším partnerům.
Jednotný vizuální styl představuje obecný koncept vzhledu jednotlivých prvků vizuální prezentace, které představují širokou škálu
nástrojů a produktů. Počínaje obvyklými komunikačními prostředky jako jsou webové stránky města a Slavkovský zpravodaj, přes
nejrůznější tiskoviny, propagační a prezentační materiály, běžnou
korespondenci až po například městský orientační systém, označení městských budov nebo třeba vozidel. Naším cílem bylo sjednotit
jejich velice různorodou vizuální podobu tak, aby byla vždy podvědomě zřejmá příslušnost konkrétního produktu k městu. Proto jsme
v roce 2017 navázali spolupráci s odborníky z Ateliéru GD2, Fakulty
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde návrh jednotného vizuálního stylu pro naše město vznikl.
Jednotný vizuální styl, jeho jednotlivé prvky, mimo to, že pomáhají
identifikovat příslušnost k městské správě, vypovídají taktéž o samotné identitě města, charakterizují jej. Někteří z Vás možná v průběhu Slavkovských slavností navštívili náš prezentační stánek, kde
jsme jednotný vizuální styl, jeho jednotlivé prvky, představovali a vysvětlovali jeho symboliku a vztah k Hornímu Slavkovu. To, co Vás
určitě upoutá, je symbol města. Symbol města vyjadřuje lesnatou,
kopcovitou krajinu Slavkovského lesa s jeho bohatou faunou a flórou, uprostřed níž „bije“ srdce – Město Horní Slavkov a jeho obyvatelé. Dalším význačným prvkem jednotného vizuálního stylu je barevnost. Použití pěti barev (černé a červené jako hlavních a zelené,
žluté a modré jako doplňkových) vychází z původního historického
znaku města. Při vytváření základu jednotného vizuálního stylu byl
tedy kladen velký důraz na symboliku a propojení s historií a současností města.
Se zaváděním jednotného vizuálního stylu v žádném případě nedochází ke zrušení znaku města. Naopak, znaku města bude navrácena jeho vážnost, vznešenost a hodnota. Znak města má a bude
použit jen pro významné příležitosti. Obdobně, jako je to se státními
symboly.  Jeho vážnost a jedinečnost nebude znehodnocována používáním například při běžné úřední korespondenci.
Vážení občané. Jako vše nové i jednotný vizuální styl města jistě
bude potřebovat nějaký čas, aby se vžil. Věřím však, že jej přijmete
za svůj. Vždyť má prezentovat naše město, na které jsme jistě hrdí.
Váš starosta Alexandr Terek

Hřiště „U rakety“
má opět svou raketu
V sobotu v rámci slavkovských slavností
byl na hřišti „U rakety“ odhalen nový symbol
tohoto hřiště i města - raketa. Mnoho z nás
pamatuje raketu v trochu jiném provedení
jako herní prvek, který byl na hřiště instalován v roce 1962, a který byl hojně obletován
dětmi. Původní raketa dosloužila v devadesátých letech a bez náhrady byla demontována. Mladší generace tak již nevěděla, proč
se tomuto hřišti říká „U rakety“. Raketa již
není herním prvkem, ale symbolem, vzpomínkou i raritou našeho města.
Raketa byla vyrobena v Horním Slavkově
firmou Šlégr, s.r.o., která ji městu darovala.
Hodnota tohoto daru  činí 150.040 Kč.
Tímto děkujeme firmě Šlégr, s.r.o.

Povinné očkování psů
proti vzteklině bude
v úterý 16. 10. 2018

Svaz měst a obcí ČR
ocenil našeho starostu

MVDr. Daniel Bořek bude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině, poplatek
splatný na místě je 200 Kč za psa. Na požádání je možné provést očkování kombinovanou vakcínou v hodnotě 400 Kč za
psa. Možno zakoupit odčervovací tablety
1 ks/25 Kč. Možno očkovat též boreliózu.
Bližší informace: 777 166 120, MVDr. Bořek
Časový rozpis očkování:
Ležnice náves				
14:00 – 14:30
Kounice u hospody			
14:45 – 15:15
Horní Slavkov staré město - před ordinací
15:30 – 16:15
Horní Slavkov před městským úřadem
16:30 – 18:00
NEZAPOMEŇTE PŘINÉST
S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZ!

Dne 7. září obdržel starosta města na Pražském hradě ocenění Nejlepší starosta 2014 2018 v Karlovarském kraji v soutěži pořádané
Svazem měst a obcí ČR v rámci stejnojmenné soutěže „Nejlepší starosta / primátor 2014
- 2018.“  Ocenění bylo převzato z rukou představitelů obou komor Parlamentu a vlády.
Cílem soutěže je vybrat starosty a primátory,
kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj své obce, zlepšili např. jejich
infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro
podnikání a svou prací tak přispěli ke zvýšení
kvality života obyvatel.
V soutěži bylo přihlášeno přes dvě stě představitelů obcí. Soutěžící hodnotila odborná
porota tvořená ze zástupců státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Posuzovala jejich osobní přínos pro město či obec,
přístup k funkci starosty či primátora a rovněž
výsledky jejich činnosti. Vítězové kromě diplomu dostali cenu z českého ručně tvarovaného skla, který věnovala společnost ArtCristal
Bohemia Velký Osek.
Tato soutěž byla poprvé v historii uspořádána
v roce 2014 pod záštitou prezidenta republiky
Miloše Zemana. Tehdy obdrželo dvacet lidí
prestižní ocenění na Pražském hradě, z Karlovarského kraje starostka obce Tři Sekery.

Výsledky voleb do zastupitelstva města
Ve dnech 5. - 6. října se konaly volby do zastupitelstva města. Konkrétní výsledky a zvolení zastupitelé pro volební období 2018 - 2022 jsou
uvedení v tabulce. Ustavující zasedání nového zastupitelstva města se bude konat na přelomu října a listopadu.  Účast činila 36,4%.
Kandidátní listina
NEZÁVISLÍ

Hlasy
v%

Počet
mandátů

40,68

7

Zvolení zastupitelé
Alexandr Terek, Jan Zapf Bc. dipl. um., Martin Kasal Ing. DiS.,
Jiří Janeček, Mgr. Karel Bernard, Bc. Lucie Jílková, MUDr.  Jan Němček

ANO 2011

17,39

3

Dalibor Kaplan, Mgr. Eva Vnučková, Bc. Zdeněk Chlebuš  

Strana svobodných občanů

10,59

1

Ing. Jan Leisner

SOS – SDRUŽENÍ OBČANŮ SLAVKOVA

10,16

1

Ing. Petr Götzl

Komunistická strana Čech a Moravy

8,50

1

Naděžda Štefková

Občanská demokratická strana

6,86

1

Ing. Petr Čavojský

Strana zelených

5,82

1

Tomáš Straka

U nás ve městě
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Jak pokračuje snaha města
o stabilní přítok vody do koupaliště?
Koupaliště Puleček  je jednou z mála vodních ploch v okolí města.
V dřívějších suchých letech trpěl nedostatkem vody, po opravě hráze
je již vody sice dostatek bohužel však její kvalita není dobrá. Hlavní
příčinou je slabý až žádný přítok vody. To je zapříčiněno z nedostatku srážek a zejména technickým stavem přítoku Puškařovské stoky.
Pro kvalitu vody v koupališti je zcela zásadní stálý přítok. Ten by měl
být zajištěn Stříbrným potokem z tzv. Sedmičky. Do Stříbrného potoka pod Sedmičkou by měla přitékat voda z Puškařovské stoky. Jsou
dva zásadní problémy, proč voda do koupaliště neteče. Jednak je
to způsobené, dle mého názoru, nesprávnou manipulací na rybníku
na Sedmičce, ze kterého následně takřka žádná voda neteče. Již
více jak rok pravidelně urguji vodoprávní úřad, aby sjednal s vlastníkem Sedmičky nápravu. Bohužel, do dnes nemá majitel zpracován
zákonný manipulační řád. Vypouští a napouští Sedmičku nahodile,
bez ohledu návazného dopadu na soustavu rybníků níže po proudu!
Druhý problém je dlouhá léta neudržovaná Puškařovská stoka
(umělé vodní dílo vybudované pro napájení důlních děl). Navázali
jsme spolupráci se saským Ehrenfriedersdorfem, kde měli podobný
problém, který však vyřešili zfunkčněním obdobného vodního kanálu. V rámci této spolupráce a za přispění evropských fondů vznikl
společný projekt financovaný z evropských fondů. Byly vypracovány
podklady potřebné pro přípravu projektové dokumentace na obnovu Puškařovské stoky. Tato dokumentace je již téměř dokončena.
Probíhá řízení pro územní rozhodnutí, v rámci něhož se jednotlivé
dotčené orgány vyjadřují a projekt se dle toho dopracovává. Dá se
tedy říci, že jsme „papírově“ připraveni zahájit obnovu. Má to však
své ale…   Náklady na obnovu této stoky v trase od Komářích rybníků
po křížení se Stříbrným potokem jsou odhadovány na cca 30mil. Kč,
což je mimo možnosti města (jedná se v podstatě o kompletní obnovu hrází v celé délce a utěsnění dna v celé délce - vlivem historické
důlní činnosti dochází ke ztrátě vody do podzemí). Sháníme finanční
prostředky na pokrytí této stavby. Jednal jsem přímo s ministrem
životního prostředí a ředitelem Státního fondu životního prostředí,
aby některý z dotačních programů upravili pro naše potřeby. Zatím
bohužel neúspěšně, byť musím říci, že snaha z jejich strany byla. Na
Stříbrném potoce jsme prozatím provedli alespoň základní technická opatření, aby se to málo vody co v potoce je, dostalo až k nám.
Dále usilujeme o prohlášení stoky za Národní kulturní památkou, obdobně jako je tomu u Dlouhé stoky (bylo by možné čerpat i dotace
z národních zdrojů).
Puleček je přírodní koupaliště, kde se snažíme vždy na sezonu připravit kvalitní zázemí. Aby byla posekaná tráva, mobilní WC apod.
Velmi chybělo občerstvení. V současné chvíli vím, že restaurace
U Pulečka má nového provozovatele. Příští sezonu by tedy mělo být
občerstvení zajištěno již z této restaurace.  
Koupaliště je propachtováno, ale bez omezení je zpřístupněno pro
rekreační účely i pro účely místního rybářského kroužku.
Starosta

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20tého 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)

Které číslo bude po složení kostky naproti číslu 5?
2. úloha (3 body)
Na zahradě roste přesně 40 květin s červenou nebo žlutou barvou květů. Utrhneš-li libovolné dvě, vždycky mezi nimi bude alespoň jedna žlutá.
Kolik je na zahradě červených květin?
3. úloha (5 bodů)
Tři lidé byli zajati divochy na opuštěném ostrově. Přivázali je ke
kůlům v řadě za sebou, takže ten poslední viděl ty dva před sebou, prostřední viděl jen jednoho a první neviděl nic.
Náčelník jim chtěl dát možnost na přežití, tak jim řekl:
„Jste přivázáni ke třem kůlům, přičemž dva jsou bílé a jeden černý nebo dva černé a jeden bílý. Jestli kdokoliv z vás uhodne, k jakému sloupu je přivázán, všechny vás pustíme.“
Jak se dostat na svobodu?
Správné odpovědi za měsíc září:
1. můj syn (syn pozorovatele), 2. číslo 20, 3. kruh
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Výstavba parkovacích ploch v ulici Školní a Poštovní mezi č.p. 664 - 669
Město Horní Slavkov zahájí dne 1.11.2018 výstavbu parkovacích ploch a úpravu veřejných prostranství v lokalitě horní části ul. Poštovní
a Školní. Stavba je druhou realizační etapou projektu, zahájíme stavebními pracemi v celé délce ulice Školní, která bude po část roku zcela
uzavřena pro dopravu. Průjezd je možný pouze vozidlům IZS a zásobování školní jídelny, svoz odpadů bude zajištěn zatím ze stávajících
míst. Žádáme občany o pochopení nutnosti uzavírky, upozorňujeme na nutné respektování dopravního značení a pokynů pracovníků zhotovitele stavby, dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průchodu po chodníku v ulici Školní a nevstupujte do prostoru staveniště. V letošním
roce bude provedena výstavba šikmých parkovacích ploch ve Školní ulici, navazovat pak bude nový asfaltový kryt celé ulice, na jaře v roce
2019 navážeme 3 plochami před č.p. 664, 665 a 666, s parkovišti provedeme i sadové úpravy a osazení nového mobiliáře. Veřejné osvětlení
novými LED svítidly, sníží světelný smog mezi domy, v souvislosti s jeho výstavbou pak mohou být postupně nefunkční některé navazující
okruhy v ul. Školní – pravá strana, a v ul. Poštovní, pravá i levá strana ulice.
Omlouváme se za ztížené podmínky v ulicích po dobu výstavby, výsledek však zvýší váš komfort bydlení v lokalitě a kvalitu životního prostoru.
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Světlušky obhájily svůj celostátní úspěch

Dům dětí a mládeže

Když družina Červených Lentilek, světlušek, nejmladších dívek ze skautského
střediska Arnika Horní Slavkov, v květnu
obhájila své prvenství v Karlovarském kraji,
byl to velký úspěch, to se příliš často nestává, v Karlovarském kraji možná nikdy,
aby jedna družina vyhrála dvakrát po sobě.
Zároveň to byl jen začátek další cesty, další
práce a snahy.
Ta vyvrcholila o víkendu 21. – 23. září
v Kostelci nad Černými Lesy, kam se sjely
družiny z celé republiky, aby změřily své
síly v klání, které si pro ně dle proroctví připravil Cetlkán, prorok a šaman v bájném El
Doradu. Družiny se postupně vyloďovaly
v divočině, aby tu překonaly šest kilometrů
dlouhou trasu plnou úkolů, od těch fyzicky
náročných plížení a přelézání provazových
lávek, přes nejrůznější vědomostní, znalosti historie či přírody až po logické myšlení
a první pomoc. Na všech stanovištích bylo
nezbytné, společně se domluvit na řešení
úkolu a buď si jej rozdělit, nebo se do něj
vrhnout společnými silami.
Po téměř pěti hodinách se naše Červené
Lentilky vrátily kolem druhé hodiny odpoledne do cíle s úsměvem na tváři a mohly si
začít užívat zábavy, kterou si pro ně lid El
Dorada připravil. Holky se projely na koni,
upletly si stromeček z drátků a korálků, vyrobily si lapač snů a vůbec se bavily s dalšími světluškami a vlčaty, které tu potkaly.
Na večer čekalo družiny ještě jedno překvapení. On jim sice náčelník sliboval již při
prvním setkání v pátek večer velkou hostinu, ale snad nikdo si v tu chvíli nedovedl
představit to, co na ně následujícího večera

Měsíc září je za námi a s ním i první usednutí
do školních lavic po krásných, prosluněných
a létem provoněných prázdninách. Se začátkem školního roku bylo i u nás zahájeno záj
mové vzdělávání a to dne 17.9.2018. Nabídka
zájmových kroužků je letos opět velmi pestrá.
Některé, jako Nerf liga, Korálkování, Šachy,
Trampolíny pro dospělé, Chemický a Modelář jsou v naší nabídce poprvé, ale věříme, že
ne naposledy. Provázejí nás rovněž zájmové
kroužky stálé, které se těší velké návštěvnosti
účastníků. Věříme, že celý školní rok pro nás
všechny bude přínosem a zvláště pro děti
bude smysluplným trávením volného času.
Seznam aktuálních zájmových kroužků najdete na webových stránkách a na FB stránkách.
A to není vše… Vzhledem k oslavám 100 letého výročí samostatné republiky, se naše
organizace přihlásila k účasti na akci „ČESKÝ
DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI“. Partneři   akce
jsou Agentura Dobrý den, s.r.o., Nejvíc vlajek.
V neděli 28. 10. 2018 na zahradě DDM a ŠD
Horní Slavkov se pokusíme vyvěsit a předvést
co nejvíce vlajek. Určitě se můžete těšit i na
malé občerstvení, kterým si zpříjemníme sváteční podzimní neděli.
Na podzimní prázdniny, které následují ve
dnech 29. – 30. 10. 2018 jsme si pro děti připravili již téměř tradiční přespávání v budově
DDM a ŠD Horní Slavkov. A jaký bude program…?
Bc. Martina Dandová, DiS.

čekalo. Dlouhé stoly plné exotického ovoce
naaranžovaného v neuvěřitelných podobách a tvarech, například plachetnice vytvořená z melounů, a vše bylo k jídlu, tedy
až na jadérka, slupky a občas nějakou tu
konstrukci-držící špejli.
V neděli dopoledne proběhlo už jen vyhlášení, na které všichni čekali, aby se dozvěděli, jak si vedli, než se zase rozjedou ke
svým domovům. A jak jsme tedy dopadli?
Jak jsem řekl, obhájili jsme svůj úspěch
z minulých závodů konaných v roce 2016.
Kdo si nepamatuje, byli jsme osmí. Osmí
ze čtrnácti družin, které se do celostátního
finále probojovaly. Osmí z více než čtyř tisíc světlušek z celé republiky, které letošní
závody běžely.
Pro některé členky družiny Červených Lentilek to byly poslední závody v kategorii
světlušek a nezbyde jim než se začít připravovat na mnohem náročnější závody
skautů a skautek. Ty mladší budou mít další šanci zase za dva roky.

Školní družina
Pravidelná zájmová činnost byla zahájena
i ve školní družině. Poprvé jsme se setkali dne
3.9.2018.  Zájem o návštěvnost školní družiny
je stále velký a to nás těší. Ke dni 20.9.2018
máme otevřena 3 oddělení. Žáci školní družiny se i v letošním školním roce mohou těšit
na dva zájmové kroužky při ŠD a to „Angličtinka“ a „Čteníčko“. Činnost obou kroužků bude
zahájena v říjnu v celkovém počtu 25 hodin.
Maximální počet účastníků je 10 žáků v každém kroužku. Bližší informace vám sdělí vedoucí vychovatelka školní družiny paní Marie
Ciperová.
DDM   nabízí aktivity ve 38 zájmových útvarech vedenými 20 externími zaměstnanci a již
nyní vím, že se jejich počet rozroste. Všem
vedoucím zájmových útvarů patří velký dík za
jejich chuť a elán pro práci s dětmi a mládeží našeho města. Velice si jejich práce vážím
a těším se na spolupráci i v letošním školním
roce.
Zároveň patří poděkování zákonným zástupcům dětí a mládeže, kterým není lhostejné,
jak jejich dítka tráví volný čas. Pokud máte
nápad na nějakou zajímavou aktivitu, kterou
v naší nabídce postrádáte, neváhejte a přijďte. Společně se budeme snažit převést jej do
reality.
Martina Malečíková

U nás ve městě / Dům dětí / Školní družina
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Slavnosti zahájila skupina Support Lesbiens

Štěpánka Steinová a její sbor

Pestrá nabídka stánků
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Starosta předal odměny vítězům soutěže
Rozkvetlé okno

Ekologická farma Arnika svezla děti na
koních

Překvapení pro děti – nová raketa na
dětském hřišti, sponzorský dar od pana
Pavla Šlégra

Leona Machálková

Josef Náhlovský a skupina Kozí bobky

Hojná účast

Beat Club 68´
Slavkovské slavnosti 2018

Díky finanční podpoře Karlovarského
kraje si děti mohly zasoutěžit

7

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 1933
Zima zatížila radnici nesmírnými náklady
pro oběti nezaměstnanosti. Několikrát byly
vydávány brambory a uhlí, v průběhu 13
týdnů byl vydáván zdarma chléb, spotřeba
elektřiny byla prominuta a petrolej byl zdarma vydáván těm, kteří neměli elektrickou
přípojku (440 nezaměstnaných). Důsledkem nezaměstnanosti je skutečnost, že
lidé se snaží zpeněžit vše, co se dá. Rozmáhá se žebrání, není výjimečností, že
v některých dnech se pohybuje po obci i 20
lidí, kteří chodí od domu k domu a žebrají.
Všichni si přejí, aby již nastala lepší doba.
19.01.1933 je dosavadní zástupce starosty
Albert Eckl zvolen starostou (social. demokrat).
Stále více se lyžuje. Tento sport se před 10
lety vůbec neprovozoval.
V prostoru „Na Kugelově dvoře“ byly postaveny další tři domy čp. 503, 499 a 507.
Dům čp. 172 byl stržen a nově postaven.
Stejně jako dům 235. V místní části „Seifertsgrün“ byl postaven dům č. 455. Dne
24.06.1933 ve dvě hodiny v noci shořel
dům v uličce „Svaté Anny“ – majitelem byl
Heinrich Schlee z Bečova.
Vrchní strážmistr Josef Floth a Josef Dörfl
z naší obce odešli do penze. Vrchní strážmistr Josef Siart je v penzi od 1.7.1933.
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4.7. zemřel zdejší prostý a skromný člověk
jménem Anton Weis, který byl u nás znám
jako řezbář vánočního betlému (bydlel
v domě čp. 169).
11.7. zemřel ředitel obecní školy Johann
Hahn, dlouholetý obecní kronikář a správce
obecního muzea.
Evangelická modlitebna, která byla dosud
zřízena v tzv. staré škole čp. 66, byla na
tomto místě zrušena a v prostoru staré
dřevěné verandy vedle domu 236 byl zřízen
evangelický kostel. Evangelický modlitební
stánek byl vysvěcen dne 3.12.1933.
Dosud byly stánky na tržišti rozestavěny
podél silnice, ale pro větší silniční provoz
zde začaly překážet a nemohly plnit svůj
účel. Stánky byly nově postaveny podél
radnice.
Firmy „Továrna na kůže Franz Rohsmeissl
a továrna na porcelán „Sommer & Matschalz“   měly špatný provoz a všichni zaměstnanci byli bez práce.
Finanční provoz obce byl pro snížení daňové schopnosti a hlavně pro nemožnost vybírat daně, v tak špatné situaci, že úředníci
zaměstnaní obcí 3 – 4 měsíce nedostávali
mzdu. Příjem daně z prodeje nápojů klesla
na 40%, příjem daně z poskytování zábavy
na 50%.
Pozemková parcela č. 2299 byla vyměněna za parcelu č. 3094 (majitel inspektor
Willibald Kraus) a to pro zalesnění.
Pan Anton Hofmann, nar. 3.8.1851 slavil
v tomto roce zajímavé výročí a to 70 let zaměstnání v místní firmě Haas & Czjzek, kde
je již 70 let malířem porcelánu.
Rok 1934
9.2. je velká revoluce v Rakousku, mnoho mrtvých. Vítězí Křesťanská strana nad

Stranou sociálně demokratickou – mnoho
lidí vystupuje z církve.
„Wolfův dvůr“ je propachtován za 2 000,korun. Nájemcem je Alfred Frötscher
z Aše. Jeho předci vlastnili tento statek již
v 16. století.
Finanční krize obce se zhoršuje a stává
se neúnosnou. V roce 1918 získalo v naší
obci 165 lidí domovské právo a 324 lidí ho
pozbylo.
Místní pivovar, který stojí v naší obci od
roku 1527, spotřebuje ročně 1 800 bloků
ledu. Led se dobývá v zimě na 1. a 2. rybníku jakož i na Velkém rybníku. V pivovaru
se uvaří ročně 5 000 hl piva. Současným
majitelem je Ernst Kirchner.
V tomto roce je v Rybářích otevřeno krematorium – spalovací zařízení zemřelých.
Místní spolek „Plamen“ má 62 členů. Na
hřbitově je pro uložení uren zřízen urnový
háj. „Svatý hrob“ v děkanském kostele je
nově opraven, je nyní hezčí a prostornější.
Strana národních socialistů byla úředně
rozpuštěna.
7.3. se uskutečnila na počest 84. narozenin
prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka v děkanském kostele dopolední slavnost a večer byla soc. dem. stranou zorganizována zábava v sále „Město – Vídeň“
26. března zemřel dlouholetý tajemník
obce Gustav Prasse ve věku 78 let.
Od 25.6 do 4.7 se konala stávka pracovníků
v porcelánu proti snížení mezd (bylo odloženo a bude rozhodnuto soudem).
Dne 7. a 8. července se konala slavnost Německého sportovního spolku.
Byl postaven bytový dům č.p. 597 - vedle
příjezdové silnice k nádraží (majitel Walter
Stadler).
Letošní léto je tak suché, že i starší pamětníci takové sucho nepamatují. Zejména na
Žatecku byla suchem zničena celá úroda,
u nás se sucho nejvíce projevilo ve sklizni
sena a jetele. Cena za krmivo stoupla na
čtyřnásobek. Cena hovězího masa klesla
na polovinu – z 12 na 6 až 8 Korun.
Celý podzim až do svátku „Tří králů“ bylo
deštivé počasí, žádný mráz, žádný sníh.
Spolku pro ochranu ptactva a chov kanárků, který provozuje činnost pouze pro
potěšení a jako svého koníčka, bylo povoleno v prostorách „Hammerwang“ zřídit
ptačí ochranný park. Členové spolku, jakož
mnoho nezaměstnaných vytvořili v tomto
prostoru mnoho nových cestiček, vysadili
nové keře a postavili nové lavičky. Vznikl
nový městský park, který se stal oblíbeným
místem k procházkám.
Důl, kde se těžil cín a wolfram, má být znovu otevřen. Začaly malé zahajovací práce.
Pro obě města Horní Slavkov a Krásno by
opětovné zahájení těžby bylo velkým přínosem, neboť místní nezaměstnaní by zde
našli opětovnou pracovní příležitost.
V letošním roce byly opraveny varhany
v místním děkanském kostele, a to: byl vestavěn motor, čímž do budoucna odpadne
tzv. šlapání měchů – toto bude nyní pro-

váděno elektrikou, byl zrenovován měch
a bylo vyměněno mnoho píšťal, byl rozšířen
pedálový soubor z 18 na 27. Varhany mají
781 dřevěných a cínových píšťal. Přestavba byla provedena firmou „Fuchs“ z Kraslic.
Cena opravy činila 13 000,- korun. Náklady
byly uhrazeny z fondu pro varhany.
20. a 21. května se konaly svatodušní
svátky. Na počest zemřelého Alberta Marterera, učitele z Čisté, který byl rodákem
z Horního Slavkova, byla na jeho počest na
radnici umístěna pamětní deska. Zemřelý
byl znám jako skladatel i za hranicemi vlasti. Pamětní deska byla věnována „Spolkem
egerlandské obce v Chomutově“.
V roce 1934 je v obci Krásno postavena
rozhledna (26 m vysoká).
Město je dle plánu lesní správy oprávněno
vytěžit 800 pevných metrů dřeva. Dle nařízení byl tento plán snížen o 40 % ročně. Les
byl od nepaměti jedním z příjmů do obecní
pokladny a toto snížení těžby bylo s nevolí
obce přijato. Krom toho je dále vytěženo
500 až 600 pevných metrů palivového dřeva, což pokrývá z větší části spotřebu obce.
Na vánoce je prodáno 400 kusů vánočních
stromků.
Výdaje obce mimo příjmu z těžby dřeva
jsou dále kryty z:
Převod daní z daňového úřadu 130 000 Kč
Výběr pozemkové daně - vybírá obec vlastní působností
18 000 Kč
Poplatky ze zábavy
6 000 Kč
Poplatky za vodu 11 000 Kč
Poplatky za psa
5 000 Kč
Poplatky za plakátovací plochu, poplatky
za uzavírací dobu, pokuty, dary, hudební
poplatky	
1 500 Kč
Převod daní z finančního ředitelství:
Domovní daň
47 000 Kč
Dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti

18 000 Kč
Výnos z pronájmu pozemků
10 000 Kč
Hřbitovní poplatky
4 000 Kč
Úroky 1 000 Kč
Výnosy z lesního hospodářství – thč. viz
nahoře
35 000 Kč
Poplatek z masa
5 000 Kč
Poplatky za prohlídky zvířat 3 400 Kč
Poplatek za prodej nápojů
21 000 Kč
Rok 1935
V období masopustu se i za doby panování hospodářské krize konal jako každoročně rej masek. Většinou je napočítáno až
200 masek, které se pohybují od jednoho
hostince k druhému, a v každém hostinci
se tancuje. Plesy nejsou pravidelností, ale
na masopustní úterý se konal ples ve prospěch nezaměstnaných. Ples přinesl výtěžek 653,30 Korun.
Starosta Albert Oeckl a tajemník Prasse
jeli do Prahy a osobně intervenovali, aby
konečně bylo zahájeno dláždění průjezdu
městem. Za pomoci ministra Dr. Čecha
byla návštěva Prahy úspěšná a Ministerstvem pro sociální péči byla uvolněna částka 30 000,- Korun na podporu péče o neHistorie

války. Průmyslu se všeobecně špatně daří
a u nás hrozí, že ze strany firmy Haas & Czjzek dojde k uzavření továrny.
V „Novoměstské uličce“ byl položen vodovod v železných trubkách.
Pro zamezení úplnému rozpadu památky
- městské šibenice, byla městu na její opravu a údržbu z Památkového úřadu v Praze
poskytnuta částka 300 Korun.

zaměstnané. K tomu byla Ministerstvem
pro veřejné práce uvolněna subvence ve
výši 360 000,- Korun. Stavba byla zastupitelstvem města zadaná firmě Hladík
z Karlových Varů, bohužel zemská správa
přislíbila stavbu Firmě Domansky v Praze
se zálohou 294 000,- Korun. Město přispívá
částkou 10 %. Stavba začala 7. září a mnoho nezaměstnaných našlo střídavě trochu
práce. Starostou Alb. Oecklem byl položen
základní kámen.
V důsledku nezaměstnanosti jsou často
vidět nezaměstnaní, jak jedou se saněmi
nebo vozíky k uhelné elektrárně pro uhlí.
15.6. večer v 6 hodin shořel z neznámého
důvodu dům č. 411 v „Horní ulici“ (majitel
Wenzl Hubl). Dům byl téhož roku nově postaven.
Dále byly domy č. 101 (majitelka Anna Ottner), č. 46 (majitel Jos. Beck, krejčovský
mistr),  č. 528 (majitel Wilhelm Siegl, penzista) nově opraveny.
19. a 20. května se konaly celorepublikové
parlamentní a senátní volby. Vítěznou stranou se stala Sudetoněmecká strana (Henlein).
Průjezdní silnice od pivovaru k nemocnici
si vyžádala z důvodu nutného dodláždění
vícenáklady 12.000 Korun.
Státní silnice od pivovaru do Krásna byla
připravena k opravám. Opravy budou dokončeny v příštím roce, konečně bude vyřešen kolosální problém se špínou a prachem.
Celé léto panovalo velké sucho, ještě horší než v loňském roce. Byla velice špatná
úroda. Špatná úroda brambor, jetel skoro
žádný, velice málo zelí, mnoho zemědělců
muselo prodat dobytek.
13.4. zemřel po dlouhých útrapách v klinice ve Vratislavi tovární ředitel Oswald
Heidhart, který byl po skonu převezen a pohřben v našem městě.
V červenci se v Lokti koná císařská lesní
slavnost.
Provoz továrny na kůže „Firma Rosmeissl“
byl zastaven.
V říjnu se objevila ve třech domech drůbeží
cholera, epidemie se nerozšířila.
Projevuje se důsledek italsko-habešské

Rok 1936
Stranou, nedaleko sochy Sv. Floriána, byla
obchodníky manželi Annou a Willim Heidhartovými postavena novostavba domu č.
378.
Dům č. 315 (majitelka Anna Kolb) byl letos
kompletně přestaven.
Nově byl postaven dům č. 82 (místní část
„Gaunitz“).
V červenci se konala německá pěvecká
slavnost.
Dobrovolní hasiči zakoupili druhou trochu
menší motorovou stříkačku a byl prodán
mechanický vysouvací žebřík, který nebyl
nikdy použit.
Dražby dřevěných stavebních dílců v městské lesní správě se zúčastnilo 80 zájemců
a to v době, kdy smutným obrazem dneška
je skutečnost, že město eviduje 500 nezaměstnaných, kteří jsou příjemci potravinářských lístků a dalších 100, kteří pobírají
podporu dle „Genterového systému“ - pozn.
překladatele „dobrovolná odborářská pojišťovna“.
Všeobecně nezaměstnanost v celém státu trochu ustoupila, což se však v našem
městě neprojevilo.
9. června shořely na „Hubově dvoře“ 3 stodoly, které byly ve stejném roce opět postaveny.
V Horním Slavkově je 220 posluchačů radia a toto číslo se neustále zvyšuje.
Rovněž v tomto roce obdrželo město po
intervenci pana ředitele Proscheho od památkového úřadu dalších 500 Korun na
opravu šibenice, která je dle šetření pana
ředitele Proscheho svým druhem ve střední Evropě jedinečná.
9. května proběhlo tohoto roku biřmování
za účasti arcibiskupa kardinála Dr. Kaspara
z Prahy.
29. května se konala slavnost na počest
našeho nově zvoleného prezidenta Dr.
Edvarda Beneše.
7. března se konalo slavnostní zasedání
u příležitosti oslavy narozenin našeho pana
prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka,
kterého se zúčastnili všichni zástupci a zaměstnanci úřadů.
Silnice do Krásna byla pokryta asfaltem
a tím zmizela silniční špína a prach.
Ve Španělsku zuří od září občanská válka,
probíhá zde tvrdé válečné vraždění.
Roste obliba sáňkování a lyžování. Pokud
jsou vhodné zimní podmínky, sáňkují a lyžují staří i mladí.
Neúnavnou péčí Dr. Proscheho je zrestaurován Sloup Nejsvětější Trojice.
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MŠ U Sluníčka

ZUŠ

„Šel zahradník do zahrady
s motykou, s motykou, vykopal tam
rozmarýnu velikou, velikou...“?

Pobočka ZUŠ v Krásně byla
slavnostně otevřena

A je tady podzim, čas sklizně. Nám se sice nepodařilo vypěstovat
„rozmarýnu velikou“, ale jako začínající zahradníci a zahradnice
jsme si vůbec nevedli špatně. Tak například rajčátka se na nás již
z dálky svou červenou barvou lákavě smála. A jak nám z nich chutnal rajčatový salát a omáčka k tolik oblíbeným špagetám. Z cuket
nám paní kuchařky upekly výbornou buchtu a uvařili krémovou
polévku s křupavými krutony. Mňam...Podařilo se nám vypěstovat
i několik velikánských dýní. Tu největší si vydlabeme a umístíme do
ní světýlko. Postavíme si ji před naši „Sluníčkovou“školku a dýňová
lucernička nám do ní   každé ráno ukáže cestu. A z těch ostatních
nám paní kuchařky jistě připraví nějaké „nejvíc nejdobřejší“ laskominy. Na naší úrodě si pochutnají v zimě i ptáčkové, které pohostíme
slunečnicovými semínky.
A až sklidíme poslední plody, připravíme půdu na zimu, aby si pořádně odpočinula a my si na jaře mohli zase něco dobrého zasadit.
Vaši malí zahradníci a zahradnice z MŠ U Sluníčka

V průběhu měsíce září se v ZUŠ rozběhl nový školní rok. ZUŠ navštěvuje v tomto školním roce 500 žáků ve třech místech poskytovaného vzdělávání (Horní Slavkov, Loket a Krásno).  V závěru měsíce
byla slavnostně otevřena nová pobočka ZUŠ v Krásně a to v objektu
bývalé mateřské školky, jejíž přízemí pro potřeby ZUŠ zrekonstruovalo město Krásno. V rámci slavnostního otevření proběhl 29. září
koncert sólistů hudebního oboru ZUŠ a orchestru ZUŠ band v kostele sv. Kateřiny v Krásně. V říjnu 2018 navštíví naši školu členové
Pražského violoncellového kvarteta, kteří zde předvedou výchovné
koncerty pro žáky ZŠ a MŠ Horní Slavkov a Krásno, koncerty se konají za laskavé finanční podpory Karlovarského kraje a diváci zde
uslyší nejen klasiku, ale i melodie z dětských filmů a pohádek. Osobně jsem velmi rád, že členové tohoto tělesa přijali pozvání a přijedou
do Horního Slavkova koncertovat.  
V říjnu také začíná svoji druhou oficiální sezónu Kruh přátel hudby
a to koncertem kytarového dua Pavel Horych a Timur Sibgatullin
v atriu loketské Městské knihovny. V rámci sezony KPH nebudou
chybět tradiční koncerty jako „Roháči na Pluháči“, Rybova mše
vánoční v rytířském sále hradu Loket nebo koncert Karlovarského
symfonického orchestru.
Veřejnost také zveme 18. října 2018 do koncertním sálu Pluhova domu na Slavnostní zahájení „Akademie umění a kultury
2018/2019“. Pokud ještě zvažujete přihlášení do letošního ročníku
Akademie, přihlášky posílejte na email jzapfova@zushslavkov.cz.  
Srdečně Vás také zveme na koncert k výročí republiky, který se bude
konat 27. 10. 2018 v divadelním sále Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Na koncertě pod vedením dirigenta Petra Vronského zahraje Karlovarský symfonický orchestr, posluchači uslyší
v podání tohoto tělesa cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Vstupenky na koncert jsou k dispozici v kanceláři ZUŠ
Horní Slavkov a na kavárně MěKS.  
V říjnu Vás zveme:
11. 10.
Koncert kytarového dua P. Horych a T. Sibgatullin
18,30 hod. MK Loket
12. 10.
Pražské violoncellové kvarteto 			
dopoledne Pluhův dům HS
18. 10.
Slavnostní zahájení Akademie umění a kultury
18,00 hod. 	 Pluhův dům HS
23. 10.
Interní koncert žáků ZUŠ 				
18,00 hod. 	 Pluhův dům HS
25. 10.
Interní koncert žáků ZUŠ 				
18,00 hod. 	 taneční sál Loket
27. 10.
Koncert k výročí republiky 				
18,00 hod. 	 MěKS HS
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Volejbalové okénko
1. 9. 2018 se uskutečnil již 7. ročník Volejbalového turnaje smíšených družstev na hřištích TJ Spartak Horní Slavkov. Přivítali jsme
u nás družstva z Prahy, Aše, Plzně, Sokolova, Karlových Varů, kteří k nám pravidelně
jezdí již řadu let. Nálada, i přes horší počasí,
panovala skvělá! Letošní první místo si odnesl team Klokani AŠ – gratulujeme!
Za parádní turnaj musíme poděkovat i sponzorům, bez kterých by to nešlo:
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
město Horní SLavkov
Karlovarský kraj
drogerie Eva
Nade s.r.o.
Torf Ziegler s.r.o.
zubní hygiena Jana Švojgrová
LajsyNet,s.r.o.
Rauschert, k.s.
Technické služby H. Slavkov
Vinný bar U vinařů Sokolov

Pan Harald Houška byl
oceněn za celoživotní
přínos fotbalu

Pan Harald Houška prošel jako hráč i trenér
několika kluby a patnáct let trénoval i v německých soutěžích. Ale jako niť se jeho
fotbalovým životem táhne sounáležitost
s klubem Spartak Horní Slavkov. Zde bydlí,
hrával a také trénoval, jak mládež tak nyní
i dospělé. V osmdesátých letech dovedl
dorost Horního Slavkova i k titulu krajských
přeborníků. Podílel se na výchově i několika
ligových hráčů, například Miloše Slabého,
Petra Čmilanského či Františka Dřížďala.
Ocenění obdržel v květnu t.r. od Fotbalové
asociace ČR

ZŠ Školní
Děkujeme

Děkujeme všem, kteří nám drželi palce,
aby nám vyšly aktivity, které přispějí
ke zkvalitňování nabídky související se
vzděláváním žáků na naší škole. Naše
žádosti o nové projekty byly úspěšné
a my tak získali finanční podporu na
pokračování vybraných činností i do
dalšího období.
Můžeme tak navázat na klubovou činnost podporující čtenářství, hrátky s logikou, doučování a přidat nový klub „Konverzace v anglickém jazyce“ pro skupiny
žáků 1. stupně a 2. stupně. Ani naše spolupráce se školní psycholožkou nekončí,
rodiče i žáci mohou využít jejích služeb
i v dalších dvou letech realizace projektu
Podporujeme inkluzi II (reg. číslo CZ.02.3
.68/0.0/0.0/18_063/0008733).
Na zajištění těchto aktivit, včetně personálních nákladů a nákup atraktivních
pomůcek, jsme v září získali celkem
1 139 476 Kč z prostředků Evropského
sociálního fondu a MŠMT ČR.
Druhým rokem jsme byli MŠMT ČR podpořeni také v rámci projektu Plavecký
výcvik. Na úhradu dopravy do bazénu
v Sokolově a zpět jsme získali dotaci ve
výši 46%. Díky tomu jsme mohli snížit
finanční zátěž rodičů našich žáků téměř
o polovinu plánovaných nákladů.
Mgr. Magdalena Čavojská.
ředitelka školy

Memoriál Jana Turnera

Poděkování

11. 8. 2018 proběhl 2. ročník tenisového turnaje - MEMORIÁL JANA TURNERA.
Přestože účast nebyla tak hojná jako loňský rok, turnaj se vydařil, jak po stránce sportovní, tak společenské. Vítězi sportovního klání se stal Petr Ott a David Thol. A jako fešáci
turnaje zabodovali sympaťáci Vojta Míšek a Honza Grošek :)
Tenisový oddíl i rodina Turnerova děkují sponzorům a všem účastníkům.

Děkujeme tenisovému oddílu za uspořádání II. ročníku Memoriálu Jana Turnera.
Turnaj proběhl v přátelské atmosféře
s výbornou organizací.
Poděkování patří výboru tenisu, sponzorům, hráčům, příznivcům a přátelům tenisu, kteří si přišli zavzpomínat.
Děkuje rodina Turnerova

Školství / Sport
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MKS PRO DĚTI

KINO

KNIHOVNA

10. 10. 2018

12. 10. 2018

18. 10. 2018

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

20. 10. 2018

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Česko 2017, Animovaný / Komedie
85 min.
16:00 Kinosál
Režie: Martin Kotík, Inna Jevlannikova
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč,
rodinné (2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

TÁTOVA VOLHA
Česko 2018, Drama / Komedie, 90 min.
19:00 Kinosál
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: E. Balzerová, T. Vilhelmová, V. Cibulková, E. Holubová, H. Maciuchová, a další.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč,
rodinné (2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
– PRVNÍ SCHŮZKA
15:30 Knihovna
Klub je vhodný pro děti a mládež školního
věku. Děti si užijí spoustu zábavy a soutěží
s hrdiny svých oblíbených knížek. Setkávat
se budou každých 14 dní. Členové klubu
musí být registrovanými čtenáři knihovny
MKS Horní Slavkov. Registrační poplatek
je 40 Kč na kalendářní rok.
PŘIJĎ SE PODÍVAT A DOZVĚDĚT SE VÍC!

26. 10. 2018

ŽIVOT LETCE VE 30. LETECH
18:00 Knihovna
Další ze série přednášek RNDr. Daniela
Švece.
Vstupné 20,- Kč

MUZEUM
28. 10 – 30. 11. 2018

TADY NOVÁ REPUBLIKA
Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky.
Od 12:00 zabijačkové hody (náměstí).

1. – 3. 11. 2018

KULTURNÍ
AKCE
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

28. 10. 2018

100 LET REPUBLIKY
16:00 zasazení stromu svobody a uložení
časové schránky (nad novinovým stánkem
u náměstí)
Dětská dílna – výroba lampionů v barvách
republiky (MKS)
Výstava Horní Slavkov 1918 - 2018
18:00 lampionový průvod (náměstí)
Ohňostroj
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
17:00 a 19:00 Kinosál
Filmy nás zavádějí do různých míst naší
planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí,
kde se běžný „smrtelník“ nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a citový náboj.
Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští
a zahraniční autoři, filmová studia, národní
televize i soukromé televizní společnosti,
a to v profesionální i amatérské rovině.
Festival a tento filmový žánr má také své
mimořádné specifikum a jedinečnost.
Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, je
skutečnost, která se odehrála. Filmy jsou
jedinečné a neopakovatelné.
Vstupné: 50,- Kč na projekci/ 240,- Kč
permanentka na celou akci
Rezervace vstupenek v knihovně.

Muzeum otevírací doba:
Středa – neděle:
9.00 – 12.00 12:30 – 17:00
Vstup na výstavu je zároveň vstupenkou
do muzea. Děti (6 -15 let), senioři (nad 65
let), držitelé průkazu ZTP - 15 Kč
Dospělí - 30 Kč/ Rodinné - 75 Kč

Kultura

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

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

- řezání, broušení, pískování, vrtání
-SKLENÁŘSKÉ
izolační, bezpečnostní aPRÁCE
kalená skla
- ornamentní skla, polykarbonáty
- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420 602
602 515
515 592
592
+420
+420
602
150
+420 602 150 619
619
unisklo.cech@volny.cz
unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

- zasklívání

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

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

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

výrobce betonáren
a řídících systémů

Firma CSE spol. s r.o. se sídlem v Horním Slavkově hledá
nové kolegy na pozice:
Zámečník – svářecí průkaz, vyučen v oboru
Elektrikář – SŠ elektro nebo vyučen v oboru
Skladník/zásobovač - SŠ technického směru
Konstruktér – SŠ nebo VŠ – strojírenství
Programátor – odpovídající vzdělání v oboru
Nabízíme zajímavou kreativní práci s možností podílet se
na vývoji nových technologií a odpovídající platové
podmínky. Bližší informace podá Mgr. Václava Štěpánková
tel. 352 698 689, mail: info@csesro.cz
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Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

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

č
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Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům

Prodej chaty
Třídomí u Horního Slavkova
Vl. pozemek o rozloze 855m².Přízemí,ob.
pokoj, kuchyň, koupelna, wc.1NP.2x
pokoj. El. 230/400V, odkanalizování do
jímky. Vytápění ústřední(měd.rozvody)
nové radiátory. Voda z vlastního vrtu ( hl.
40m ), pitná(atest),nezávislost na jiných
vodních zdrojích. Součástí přístavba s
dílnou a skladem dřeva. Střecha
zateplena. Prodej vč. vybavení.

Aktuálně
poptáváme:
Rodinný dům – Horní Slavkov,
Krásno a okolí
do 3 mil.kč. koupě.

• Byt 3+1, OV, možno i před
rekonstrukcí. koupě.
• Zahradu
Kolonie U Spartaku. koupě.
• Byt 2+1, k pronájmu,
dlouhodobě.

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

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

POLICIE ČR
HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel.: 723 585 575

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.

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, 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 800 850 860

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 950 161 216
Provozní doba:
PO: 08:00–12:00 13:00–17:00
ÚT: 08:00–11:00
ST: 08:00–12:00 13:00–17:00
ČT: 08:00–11:00
PÁ: 08:00–11:00

Tel.: 352 688 046
e-mail:  info@tshs.cz
ředitel:  602 110 503
provozní technik:  722 378 674
odpadové hospodářství:  724 113 584

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

Důležité kontakty

Alexandr Terek
starosta
alexandr.terek@hornislavkov.cz
724 796 727
Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz
730 823 697

Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
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
monika.volfova@hornislavkov.cz
352 350 680, 602 110 499

Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661, 602 284 680

SBĚRNÝ DVŮR

V případě zájmu o zřízení internetu volejte
pana Halgašíka: 774 218 518

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

Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
hana.gregorova@hornislavkov.cz
352 350 685, 602 324 341

TECHNICKÉ SLUŽBY

MĚSTSKÝ INTERNET

Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8:00–17:30
úterý, čtvrtek: 8:00–15:00
pátek: 8:00–13:00
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici: 9:00–17:00

Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz
724 046 888

Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545,
pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9:00–14:00

PORUCHOVÉ LINKY

KONTAKTY NA MĚÚ

Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661
MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní
indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ).
Pro její využití kontaktujte výše uvedená
telefonní spojení.

Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz
352 350 686, 725 430 562
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www.hornislavkov.cz

