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u nás ve městě
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vítám vás u dalšího našeho městského zpravodaje. V minulých vydáních jsem vás průběžně informoval o hospodaření města, o tom jak se nám
daří vymáhat dluhy i o tom, jak je to s ekonomikou odpadového hospodářství. To vše proto,
abyste získali celkový obraz toho, jak město hospodaří. Díky dobré ekonomické situaci ČR i města se podařilo realizovat mnoho potřebných staveb ve městě. Ovšem troufnu si říci, že by jich nebylo tolik, kdyby se nám
nedařilo získávat finanční prostředky také z jiných zdrojů. Těmi jinými
zdroji jsou samozřejmě dotace, jak z národních zdrojů (z rozpočtu ČR),
tak z evropských fondů. V letech 2015 až do dnešních dnů roku 2018
město získalo bezmála 52 milionů Kč formou dotace na různé investiční akce. Za takto získanými miliony je obrovský kus práce nejen mé,
ale všech úředníků městského úřadu, ale i zastupitelů, kteří schválením
rozpočtu umožňují jejich realizaci. Často jsme museli vynaložit ohromné úsilí a doslova „honili minuty, projektanty a další“ abychom podali
žádost včas a měli všechny potřebné podklady. Myslím, že není pochyb
o tom, že takto získané peníze velkou měrou přispěli ke zkvalitnění života ve městě. V tabulce níže pak můžete zjistit, na co vše byly dotace
získány. Bohužel ne na vše lze dotaci získat. Jednou z takových oblastí je
právě školství a to přesto, že je toto téma každodenním tématem politiků
i při vědomí, že páteří budoucnosti každé země začíná právě školstvím.
O to víc jsem hrdý na to, že jsme bez dotací dokázali vybudovat moderní
školní jídelnu v Základní škole ve Školní ulici.
Přeji vám hezké dny.

Váš starosta

Přehled získaných finančních dotací
Systém nakládaní s odpady (kontejnerová stání + kontejnery
na tříděný a BIO odpad)

11.400.000,-

Pořízení HW a SW na městský úřad

2.200.000,-

Zateplení objektů „starý dům seniorů“ + Dům dětí a mládeže

3.700.000,-

Cisternová automobilová stříkačka pro hasiče

6.300.000,-

Bezbariérové úpravy „starého domu seniorů“

1.100.000,-

Bezbariérové úpravy Městského kulturního střediska

1.400.000,-

Chodník Dlouhá ulice (od úřadu k cukrárně)

1.800.000,-

Regenerace sídliště 1. etapa

3.600.000,-

Opravy kostela sv. Jiří

2.000.000,-

Dopravní automobil 8 míst (bude dodán v létě)

900.000,-

Výsadba zeleně ul. Na Vyhlídce – Nad Výtopnou

250.000,-

Opravy Pluhova domu
Projekt EPC (energeticky úsporná opatření ve veřejných
budovách města)
Chodník ul. Dlouhá u MŠ + chodník a zastávky ul. Ležnická +
chodník ul. Nové Město
CELKEM
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

V sobotu 28. dubna 2018 se konaly již po páté slavnosti patrona našeho
města sv. Jiří. Vznik této slavnosti navazuje na 50. výročí vyhoření kostela sv. Jiří v roce 1964. Slavnosti na toto výročí navazují a přibližují snahu
města, městských institucí, spolků i jednotlivých občanů o opravu nemovitých kulturních památek ve městě Horním Slavkově.
Letos byly představeny další čtyři opravené vitráže z hlavní kostelní lodi.
Na jejich opravu, mimo hlavní části tvořené z prostředků Programu záchrany architektonického dědictví, bylo uvolněno 30.000 Kč z veřejné sbírky. I letos jste měli možnost přispět do pokladničky přímo na místě. Výnos
sbírky činil 3.709 Kč.
Chtěl bych poděkovat všem účastníkům těchto slavnostíi dárcům finančních prostředků. Věřím, že v příštím roce se budeme moci opět těšit z části
opravené památky.

Za Spolek horníků Barbora Ing.Tomíček Rudolf, hormistr.

Convoy of Liberty

V neděli 06.05.2018 opět přijela do našeho města putovní výstava historických vojenských vozidel – Convoy of Liberty. Součástí výstavy byla
i ukázka palných zbraní. Cílem celé akce bylo připomenutí osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou.

4.800.000,-

KODUS (Komunitní dům seniorů)

Oprava Hasičské zbrojnice (začne v září)

Slavnosti sv. Jiří – poděkování

3.600.000,375.000,-

poděkování

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili
do třídění biologicky rozložitelných odpadů.

Od zavedení svozu této složky odpadu bylo již vytříděno téměř 8 tun
biologicky rozložitelného odpadu. Bohužel se nám v něm stále objevují
igelity, nápojové kartony, dětské pleny, apod.
Žádáme znovu občany, aby do hnědých nádob nevhazovali DĚTSKÉ PLENY, PLASTY A JINÝ ODPAD, KTERÝ TAM NEPATŘÍ.
Biologický odpad se tak znehodnocuje.

Děkujeme, že třídíte!

175.000,8.200.000,51.800.000,-

den se starostou
Den se starostou se koná 13. 6. 2018 od 16.00 do 17.30 hod.
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Bezplatné finanční poradenství
je k dispozici pro naše občany
Máte finanční problémy? Nevycházíte se svým měsíčním
rozpočtem? Nezvládáte splácet
úvěry? Hrozí vám exekuce nebo
už vám klepe exekutor na dveře?
Nevíte, na jaké sociální dávky
máte nárok?

Co vše vám můžeme v rámci naší
poradenské služby nabídnout?
Zejména:
 Dluhové poradenství:
• oddlužení – vyhotovení Návrhů na oddlužení
• konsolidace úvěrů
• vytváření osobních a rodinných rozpočtů
• poradenství při exekuci
 Sociální poradenství:
• sociální dávky a důchody
• rodinné vztahy
 Podpůrné poradenství:
• pomoc při orientaci klienta
v navazujících službách – sociální odbory, Úřady práce,
ČSSZ, lékaři, zdravotnické
pomůcky, …

Od března 2018 můžete využít
bezplatného Dluhového a právního poradenství poskytovaného
společností GOPALA o.p.s. za finanční podpory Karlovarského
kraje a za podpory MěÚ Horní
Slavkov.
Poradenství je určeno osobám
v krizi – tj. osobám, které se ocitly Zajímá vás, co to je oddlužení?
v tíživé životní situaci nebo kterým • jedná o jedinou naším právním
taková situace hrozí a neumějí ji
řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavit veškeřešit vlastními silami, zejména pak
rých dluhů
seniorům a osobám se zdravotním
postižením a rodinným příslušní- • můžete snížit své závazky až
kům, kteří se o seniory a osoby se
o 70% (musíte být schopni zaplatit alespoň 30% dluhů za
zdravotním postižením starají.

dobu 5 let, ideálně však celých
100 %) a zbytek po vás nebude
již nikdo požadovat
• přestanou narůstat úroky z prodlení i pokuty (dluh se již nezvětšuje)
Naše společnost je v současné
době jedinou neziskovou společností akreditovanou Ministerstvem spravedlnosti v Karlovarském kraji pro poskytování služeb
v oblasti oddlužení.
V případě komplikovaných exekucí spolupracujeme s Advokátní kanceláří Malý & Soukupová
z Karlových Varů.
Volejte na telefonní číslo
601 126 074 (Kisová Michaela,
DiS.) nebo 724 756 565 (Ing. Daniela Zemanová, DiS.) – domluvíme
si s vámi osobní schůzku.
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemusíte docházet na úřad.

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

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

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

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

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

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

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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Demolice domu č.p. 13 v historické části města
Na nám. Republiky probíhá demolice rodinného domu č.p. 13
v řadové zástavbě historického náměstí. Dům se od r. 1992 nachází
v Městské památkové zóně. Z archivních dokladů bylo zjištěno, že
byl neobyvatelný v 70. letech a v r.
1987 byla Ministerstvem kultury ČR

památková ochrana domu zrušena.
Původní vlastník s odstraňováním
stavby bez povolení započal bez vědomí stavebního úřadu pravděpodobně v 90. letech. Pohled na dům
z ulice se nejevil v až tak vážném
stavu, v jakém se skutečně nacházel.
Dvorní část domu byla v havarijním

stavu, což nebylo běžným pohledem
z ulice patrné pro uzavřenou zástavbu a nemožnost přístupu z ostatních
stran. Následně dům chátral řadu
let, nový majitel se o něj nikdy nestaral a je neznámého pobytu.
Stavební úřad nechal zpracovat
statický posudek, ze kterého vyplynulo, že stavba je v havarijním stavu
a je jí potřeba neodkladně odstranit.
Protože s tímto závěrem Národní
památkový ústav v Lokti nesouhlasil, nechal zpracovat další statický
posudek, který však tvrdil opak.
Protože měl stavební úřad k dispozici dva protichůdné odborné posudky, nechal zpracovat posudek
Znaleckým ústavem stavebním s.r.o.
Ten potvrdil, že stavba hrozí samovolným zřícením, nelze proto do ní
vstupovat a bezpečně provádět jaké-

koliv opravy.
Stavební úřad proto vydal rozhodnutí, kterým nařídil neodkladné odstranění stavby, kdy veřejný zájem
na ochraně lidských životů a majetku sousedních domů výrazně převážil zájem nad ochranou domu č.p.
13. Vydané rozhodnutí rozporoval
Národní památkový ústav v Lokti
u Krajského úřadu Karlovarského
kraje pro údajný nezákonný postup
zdejšího stavebního úřadu. Krajský úřad však neshledal nesprávný
postup zdejšího stavebního úřadu,
rozhodnutí bylo vydáno v souladu
s právními předpisy.
Část přední stěny budovy bude
zachována. Na budově a pozemku
je několik exekucí a zajišťovací právo a čas ukáže, co se dále se stavbou
a pozemkem bude dít. OVŽP

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR pro vás opět připravila celoroční soutěž v logických hádankách. 2. úloha (3 body)
Lea dostala k svátku pytlík bonbónů. Jeden bonbón snědla a polovinu
Podmínky účasti:
Hrátkyodpovědi
s LOGIKOU.
zbylých dala Gabriele. Pak snědla druhý bonbón a polovinu dalších dala
1. Správné
zašlete nejpozději do 20. dne v měsíci na e-mail:
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
soutez.slavkov@seznam.cz.
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, Standovi. Zůstaly ji 4 bonbóny.
Podmínky účasti:
Správné
odpovědi
zašlete
do 20-tého
dne v měsíci na e-mail :
Kolik nejméně bonbónů bylo v pytlíku?.
aby bylo 1.možno
přiřadit
body
kenejpozději
správným
soutěžícím.
soutez.slavkov@seznam.cz
2. NemusíteVšechny
odpovídat
na všechny
3 otázky,
stačíaby
odeslat
jen část.
Mínusoodpovědi
zasílejte z jednoho
e-mailu,
bylo možno
přiřadit
body ke
správným soutěžícím.
vé body se nedávají.
3. úloha (5 bodů)
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se
Kterým obrazcem bude pokračovat řada?
3. V prosincinedávají.
2018 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
3. V prosinci
2018–budou
vyhodnoceni
budou připraveny
ceny
deskové
hry. tři nejlepší soutěžící, pro které budou připraveny
ceny – deskové hry.

1.úloha
(1 bod)
1. úloha
(1 bod)
DoplňDoplň
do čtverce
čísla od 1 do 9 (každé pouze jedenou), tak aby součet ve
do čtverce čísla od 1 do 9 (každé pouze jedenou), tak aby součet ve všech
všech sloupcích,
sloupcích,
řadách
na obou
diagonálách
(úhlopříčkách)
řadách
a naaobou
diagonálách
(úhlopříčkách)
byl shodný.byl shodný.

Soutěž pro vás připravil : Petr Čavojský

Správné odpovědi z minulého čísla:
1. 26, 2. Honza, 3. 9x
připravil: Ing. Petr Čavojský
2.úloha (3 body)

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Lea dostala k svátku pytlík bonbónů. Jeden bonbón snědla a polovinu zbylých dala Gabriele.
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MĚSTO HORNÍ SLAVKOV VYHLAŠUJE

10. JUBILEJNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO/ZAHRÁDKA

VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH
ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ
V letošním roce budou opět oceněni

v soutěžních kategoriích:
Okno/balkón bytového domu
Okno/balkón rodinného domu
Předzahrádka rodinného domu
Zahrádka v zahrádkářské kolonii

nejlepší žáci a pedagogové Základních

Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč.

škol, kteří z rukou starosty města
převezmou ocenění.

Přihlášky:
recepce Městského úřadu
Slavkovský zpravodaj 6, 7-8/2018
www stránky města

Vyhlášení proběhne v Pluhově domě
14. června od 16:00 hodin.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Na tuto akci jsou srdečně zvaní rodiče, prarodiče

Přihlášku odevzdejte
do 24.08.2018 na recepci MěÚ,
nebo v kanceláři číslo 206 (sekretariát starosty),
případně zašlete na e-mail:
jana.wiedova@hornislavkov.cz

i další veřejnost.

souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, je v naší obci zavedena služba, díky
eré Vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů.
registrujte se, vyplňte
Vaše tel.
číslo, e-mail a bydliště. Následně budete ZDARMA
REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
souvislosti se
zlepšováním informovanosti
občanů,
je v naší obci
zavedena
služba, díky
stávatVkteré
SMS
zprávy,
hlasové
zprávy
a
e-maily
o
dění
v obci
- upozornění na výpadky
V
souvislosti
se
zlepšováním
informovanosti občanů, je v naší obci zavedena slu
Vás budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů.
budeme informovat o dění v obci pomocí různých komunikačních kanálů
Zaregistrujte se,atd.
vyplňte Vaše tel. číslo, e-mail a bydliště. Následně které
budeteVás
ZDARMA
dy, elektřiny,
dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci - upozornění
na výpadky
Zaregistrujte
se, vyplňte Vaše tel. číslo, e-mail a bydliště. Následně budete Z
vody, elektřiny, atd.

dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci - upozornění na
vody, elektřiny, atd.

Nová registrace jeje
nutná
z důvodu plnění
nařízení
ová registrace
nutná
z důvodu
plnění nařízení
o ochraně osobních
údajů (tzv. GDPR)
REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ
Nová registrace je nutná z důvodu plnění nařízení
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DO 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO/ZAHRÁDKA
Okno v bytě



Okno v rodinném domě 

Předzahrádka 

Zahrádka v zahrádkářské kolonii 

Jméno a příjmení majitele (nájemce):
..............................................................................................................................
Přesná adresa:
..............................................................................................................................
Specifikace umístění okna/balkónu/zahrádky:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Přihlášku odevzdejte do 24. 8. 2018 na recepci Městského úřadu
v Horním Slavkově, nebo v kanceláři číslo 206 (sekretariát starosty), případně zašlete na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz

Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát můj
otec, matka či jiný zákonný zástupce.
Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Horní Slavkov, IČ: 00259322,
se sídlem Dlouhá 634, Horní Slavkov
Kontaktní údaje správce:
Jana Wiedová, telefon: +420602110506,
email: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Účel zpracování osobních údajů:
Využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Právní základ zpracování osobních údajů:
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený z důvodu registrace do komunikační platformy Mobilní rozhlas
Vaše osobní údaje budou předány
v nezbytně nutném rozsahu:
• provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je
k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ: 29198950,
se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude mé osobní údaje pro správce
osobních údajů používat.
• provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům správce nebo zpracovatele osobních údajů.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění
řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete,

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či plně
funkční.
Informace správce osobních údajů:
• Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány nejvýše
do odvolání tohoto souhlasu,
• máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat
od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše
osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo
získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím,
• máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete
požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
• máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených
případech,
• máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem
stanovených případech,
• můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní
údaje jinému správci,
• kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto
odvoláním,
• máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů
zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují
Vaše práva,
• máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách
komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po
vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel
zpracovávány.
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Den Matek v domě s pečovatelskou službou
Ve dnech 9. a 10. května byly
v domech s pečovatelskou službou
uspořádány pro místní seniorky
besídky při příležitosti svátku Dne
Matek. Ty již tradičně zahájil starosta města a provázela je milá vystoupení dětí MŠ U Sluníčka a MŠ
Duhová kulička, ZŠ Šance, DDM
a ŠD pod vedením svých učitelek.
Oslava s pohoštěním, připraveným
členkami SPOZ, probíhala i v nově
zřízené (a tolik očekávané) kulturní
místnosti v domě s pečovatelskou
službou Nad Výtopnou. Společenská místnost vznikla přebudováním 2 pokojů v suterénu budovy,
a obyvatelé domu tak získali nové
možnosti setkávání se v kulturním
prostředí. Velmi si zájmu o seniory
ceníme, děkujeme, a těšíme se na
další spolupráci.
Kolektiv Pečovatelské služby, p. o.
Horní Slavkov a SPOZ

ZŠ Nádražní

Naše škola má nejrychlejší štafetové družstvo v okrese

Dne 9. 5. 2018 se konal v Sokolově již 5. ročník okresního kola Štafetového poháru pro žáky a žákyně 1. stupně ZŠ. Závod proběhl za ideálního
počasí na sportovním stadionu FK Baník Sokolov. Družstvo tvořilo vždy 16 žáků jedné školy. Běžely se 3 smíšené štafety (8x 100 m mladší a starší
žáci a 8x 200 m A/B), jejichž časy se sčítaly. Vítězem byla škola s nejrychlejším časem.
ZŠ Nádražní 683 je v okresních kolech této atletické disciplíny již třetím rokem velmi úspěšná. Pod vedením Mgr. Ondřeje Lukeše, který se na naší
škole věnuje tělesné výchově, jsme již v roce 2016 vybojovali 1. místo. V loňském roce bylo naše družstvo na krásném 2. místě a letos v květnu naše
běžecká štafeta ve velké konkurenci dalších škol dosáhla nejlepším výsledkem opět na vítězný pohár. Díky času 9:39,1 min. jsme si zajistili postup do
krajského kola v Karlových Varech.
Reprezentovali nás tito žáci: Barbora Vrzalová, Lucie Pechrová, Nikola Soubustová, Tereza Sitaiová, Josef a Radek Falbovi, Lukáš Ruta, Matyáš
Lhotský, Michal Borovička, Petr Odvárka, Anna Trojanová, Alexandr Okal, Diana Pešková, Petra Egerová, Jakub Vrzal, Adéla Rutová a Petr Bachar.
Všem mladým závodníkům velmi gratulujeme a držíme palce do dalšího štafetového klání. 
Lenka Kerbelová

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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Naše země slaví 100 let svého vzniku
Před sto lety se začala psát nová historie
Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů a Rusínů – vzniklo Československo. Naše země
si tak v tomto roce připomíná tuto významnou historickou událost v tisku, dokumentárními pořady v televizi, zpřístupnění
korunovačních klenotů a dalšími společenskými akcemi. Také naše město si bude tento významný rok připomínat. Jistě jste si již
všimli číslic na titulní straně zpravodaje.
Jedná se oficiální symboliku České republiky k připomenutí si právě
tohoto výročí. Ta zdobí náš zpravodaj od jeho lednové vydání a bude jej
zdobit až do konce tohoto roku.
Při tak významné události jsme si pro vás připravili překvapení – průběžné publikování informací z kroniky města. Zejména období let 1918
- 1944 je extrémně zajímavé a zároveň náročné. Oblast Slavkovska byla
osídlena většinově německy mluvícím obyvatelstvem, ostatně tak tomu
bylo v celém pohraničí s Německem. Kronika z této doby je tak psána
německy a ještě osobitým psacím písmem. Přes velké těžkosti se nám
podařilo zajistit překlad událostí, které až dosud německá část kroniky
ukrývala. Zveřejňování dalších událostí z následujících let budeme průběžně publikovat v našem zpravodaji.

Starosta

Jaký byl život našich předků?

Stanovení cen potravin pro Karlovarskou tržnici od 22.11 do 29.11.1922
Zboží
Cena od
Cena do
1 kg hovězího masa
7
12
1 kg telecího masa
16
18
1 kg vepřového masa
18
20
1 kg skopového masa
8
12
1 kg hovězího tuku
8
12
1 kg vepřového sádla
13
26
1 kg srnčího vcelku
14
20
1 králík se srstí
25
50
Husa živá
30
45
Slepice
6
20
Kachna živá
18
28
1 kg brambor
0,40
0,50
1 kg zelí
0,80
1
1 kg kysané zelí
1,50
2
Kedlubna
2
3
1 kg cibule
2
3
1 kg másla
24
40
1 kg tvaroh
6
7
1 vejce
1,20
1,30
1 l mléka
2,50
2,50
1 kg jablek
1,20
5
Od 2. prosince máme nového poštmistra. Na toto místo nastoupil Johann Gareis, hornoslavkovský rodák, který tuto funkci již vykonával v jiném městě.

Nahlédněme do kroniky města Horní Slavkov…
Rok 1922

Zima na přelomu roku byla neočekávaně dlouhá. Začala v říjnu a v dubnu následujícího roku ještě tvrdě vládla. Jarní polní práce, zejména setí, vše muselo býti
přesunuto až do května. Porcelánka získala nového majitele, firma se nyní jmenuje
„ Hornoslavkovský porcelánový průmysl“, novými majiteli byli pánové Bernhard
a Winterstein. Z dřívější Ungrovi přádelny byla postupně továrna na koberce, továrna na hřebíky a v průběhu války zajatecký tábor a následně porcelánka.
V létě byly zásluhou autora této knihy – „hlavním mužem - Spolku pro výsadbu
zeleně“ postaveno pět nových laviček.
V červnu se konala u ležnického Velkého rybníku „Slavnost letního slunovratu“.
Této slavnosti, která je pořádána místními občanskými spolky, se rok od roku
účastní méně a méně lidí. Hlavní slavnostní projev na této slavnosti letos přednesl
okresní tajemník Německé národně lidové strany v Karlových Varech.
Po dvouletém jednání a několika usneseních v obecním zastupitelstvu, týkající se
nového vodovodního potrubí a po dlouhém připomínkovém řízení dotčených úřadů, přednesl starosta dne 14.11. na velkém zasedání finanční komise závěr, že nyní
už zbývají pouze k vyřešení požadavky stavební firmy. V této celé záležitosti je však
nutno zohlednit protesty obce Krásno a vyřešit velké požadavky stavební firmy. Pro
dořešení těchto otázek odjel starosta naší obce do Prahy. Pro příliš velké náklady
byla stavba vodovodu nakonec odsunuta na neurčito.
Na podzim tohoto roku bylo pokáceno mnoho stromů – olší, javorů a lip v mnoha
částech města. Pokácení mnoha stromů však změnilo tvář a krásu města. Najednou
byly všude vidět zpustlé domy, opadané omítky, neopravené zdi, příkopy a strže.
Jako důvod pro kácení stromů se uvádělo prosvětlení prostoru a to, že náletový porost poškozuje statiku zdí a působí neuklizeně. Autor této knihy již nebyl ve funkci
„hlavního muže – Spolku pro výsadbu zeleně“, neboť této funkce, kterou vykonával
od roku 1907, se zřekl.
Snížení cen je alespoň trochu viditelné u potravin. Pro ukázku přikládám k porovnání ustanovení cen v karlovarské tržnici. Pro porovnání, ceny v lázeňském městě
jsou nižší, než ceny u nás! Oproti tomu, ze dne na den, roste počet nezaměstnaných,
což je důsledek průmyslové krize, která je zase důsledek vysoké hodnoty české koruny.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Na jaře tohoto roku bylo nově osázeno prostranství kolem kostela. Skoro všechny
stromy byly předchozího podzimu pokáceny a to s odůvodněním, že hrozí nebezpečí vyvrácení. Prostranství bylo nově osázeno na náklady obce z podnětu úřadu
starosty. Následkem války je stagnace tovární výroby a těžby. Tento stav prochází
napříč celým státem a důsledkem toho je nezaměstnanost. Toto je znatelné i u nás.
Od loňského jara je v průměru s přestávkami evidováno kolem 150 nezaměstnaných - tito s přestávkami pobírají státní podporu - což však pro zajištění početnější
rodiny nestačí.
Oproti tomuto znaku chudoby jsou divadla, kina a taneční zábavy hojně navštěvovány – i toto je obraz poválečné doby! Touha po zábavě!
Drahota je od loňského roku neměnná. Ceny potravin a ostatních potřeb jsou skoro
na stejné úrovni.
Na popud Johanna Hahna (autora těchto řádků) bylo na lesních cestách postaveno
pět laviček.
V neděli 10. června se konalo v lesním divadle v místní části „Silberbachtal“ pod
vedením učitele Friedricha Sturma divadelní představení o pěti dějstvích. Divadelní hru připravil mládežnický spolek Němců v Čechách. Na představení přišlo
mnoho lidí a představení mělo u diváků velký úspěch.
17. června proběhla oslava 55. výročí založení hasičského spolku – bohužel celá
oslava propršela.
20. srpna se pro souběh vícero zaměstnání a funkcí vzdal své funkce radní Johann
Hahn.
16. září se konaly nové místní volby. Jednotlivé strany sestavily své kandidátní listiny. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni kandidáti, které jsem oddělil vodorovnou čarou. Kandidáti pod touto vodorovnou čarou byli označeni jako náhradníci.
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Anton Neidhart – 2. zástupce starosty
Dále byli zvoleni:
August Süssmann – radní pro centrální správu a dluhy
Friedrich Sturm – radní pro správu obecního majetku
Josef Prössl – radní pro živnostenskou oblast a podnikání
Herman Weidl – radní pro příspěvky, odvody, státní převody a sociální péči
Johan Tischer – radní pro bezpečnost
Robert Gröschl – radní pro čistotu ve městě a pro školství
Frank Lochner – radní pro komunikaci a kulturu
Předává se vedení této kroniky.
„Slibuji, že tuto kroniku povedu ve smyslu zákona číslo 211 ze dne 9. 6. 1921“

Anton Hofmann, obecní úředník, bytem zde čp. 354

Rok 1924

Byla zakoupena velká ramenná váha z Přerova (cena 35 000 Korun včetně postavení). Váha byla postavena na trhu vedle „Floriána“.
V tomto roce byl dle zákona č. 22 z 7.12.1922 zaveden nový způsob vedení účetnictví.
Byla vykácena alej v Ležnické ulici. Alej byla vysázena v roce 1869 a nyní bylo rozhodnuto, že na tomto místě budou vysázeny pouze nízké keře.
Byl zaměstnán třetí četník a to Franz Stowasser.
Elektrárenská společnost staví elektrické vedení do Ležnice. Toto nové vedení bude
napojeno na dosavadní městskou síť.
Německým sportovním spolkem byla od Franze Steinbacha vykoupena zahrada
u chlapecké školy a ještě v tomto roce zde bylo vybudováno sportovní hřiště.

Rok 1925

Byla vydlážděna část nového města a to „Nová ulice“ od „Špitálního kostela“ novými dlažebními kostkami (cena 25 000 Korun).
Zdejším úřadem starosty byl od firmy HEINZL & REITZNER z Karlových Varů
zakoupen rozmnožovací stroj značky „ROTO“ (cena 2 000 Korun).
Trať Krásno - Horní Slavkov - Loket je převzata státem a veškeré akcie jsou bez
náhrady staženy z oběhu. Obec tímto ztrácí 260 00 Korun.
Zdejší hasičský spolek kupuje 12 m dlouhý mechanický žebřík (cena 7 000 Korun).
V „Ditrichově zahradě“ byly pokáceny staré stromy a vysázeny nové stromy, o které
bude možné lépe pečovat.
K „Hubově dvoru“ bylo zavedeno elektrické vedení.
6. února 1925 zemřel ve Vídni ve věku 83 let zdejší spolumajitel porcelánky Johann
Baptist Czjzek. Dle jeho poslední vůle bylo z jeho majetku mezi zdejší chudé rozděleno 30 000 Korun.

Rok 1926

Na povolebním zasedání byli zvoleni:
Friedrich Heineck – starosta
Josef Fischer – 1. zástupce starosty
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Z důvodu nestále se zvyšujícího počtu automobilů, není možno jít v suchém období
po silnici. Projíždějící automobily neuvěřitelně víří prach. Na tuto skutečnost nejvíce poukazují zaměstnanci porcelánky a na základě jejich podnětu je vybudován
podél trati chodník, který se podaří letos i dokončit. Společnost HAAS a CZJZEK
se podílí na této stavbě částkou 20 000 Korun, obec přispívá částkou 5 000 Korun.
22. dubna po zásahu bleskem vyhoří obytný dům čp. 574 (majitel Oskar Kühlhackl)
a dům čp. 490 (majitel Franz Pollak).
15. dubna jsou J. Kollertem z Kraslic osazeny na radnici nové hodiny. Pořizovací
cena hodin byla 9 500 Korun. Na pořízení těchto hodin byla provedena sbírka.
Do sbírky přispěli obyvatelé města, jakož i slavkovští rodáci žijící mimo naší obec.
Dle usnesení radních bylo dne 27. května zrušeno „veřejné vybubnovávání“ a bylo
pořízeno osm vývěsních tabulí pro úřední i soukromé vyhlášky.
V letech 1924/25 bylo v místě cca 80 osob bez křesťanského vyznání.
V tomto roce došlo ke změně hranic obce a domy obyvatelů Beruta, Reitzensteina, Horna a Stöhra byly vyňaty z našeho katastru a převedeny do obce Údolí. Od
29.10.1924 jsou tyto domy pod politickou správou města Loket.
Když se konalo slavkovské posvícení, bylo špatné počasí, padaly kroupy, které byly
veliké jako holubí vejce a tvrdé jako ledový křišťál.
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z historie
ZŠ Nádražní

Historie žluté budovy Základní školy v Nádražní ulici - IV. část
Doba 20. století

V lednu 1976 byly započaty práce na zavádění ústředního topení
v budově I. stupně školy. Teprve
následujícího roku 1977 byla dokončena stavba nové budovy ZDŠ
a škola uvedena do provozu. Už
v roce 1978 se ale v městské kronice poznamenává, že „přetrvávají
potíže se zajišťováním oprav školských zařízení pro nedostatek dodavatelů“. Jen na údržbu školských
zřízení vynaložil městský národní
výbor 800 000 Kčs, přičemž z větších oprav je možno uvést opravy
střech na MŠ a I. ZDŠ v budově
čp. 318.
Kronikaářské záznamy doplňují
spisy z archivu stavebního úřadu.
Tak začátkem října 1977 žádal
František Šebek na MNV v Horním Slavkově, aby tento „zabezpečil úpravu komínu v budově
čp. 318, tj. zhotovení betonových
věnců ve všech podlažích kolek
komínového tělesa“, neboť „komínové těleso v tomto objektu je
silně zahříváno“. Otázkou opravy
komínu v budově I. ZDŠ čp. 318
se poté zabývala školská a kulturní komise, která se 11. října 1977
obrátila na odbor výstavby MNV
s následující výzvou: „Komín této
budovy je v opravě a topení je
odstaveno. Vzhledem k tomu, že
nastává zimní období a ve škole
se vyučuje, žádáme odbor výstavby o okamžité zajištění cihel pro
stavbu komína na této škole, aby
provoz vyučování nemusel být
v důsledku zimy přerušen. Dáváme Vám toto na vědomí a věříme,
že potřebný materiál ihned zajistíte.“
Dne 11. listopadu 1977 se ve
věci kolaudace nově vybudovaného ústředního vytápění a opravy
komína ve školní budově čp. 318
obrátil na odbor výstavby MNV
ředitel školy L. Mráček s požadavkem na zajištění kolaudace, protože ta i přes dokončení vytápění
stále nebyla provedena. Důvodem
bylo zjištění, že na komíně se vyskytly vážné závady a tedy nelze
bezpečně zahájit vytápění. Tím
by však vznikl problém s umístěním 6 tříd I. stupně. Dne 26. ledna
1978 bylo v této věci provedeno
místní šetření. Závady zřejmě

318 v únoru 1978 provedena také
revize elektrické instalace, při níž
bylo shledáno, že na zařízení se
vyskytuje „celá řada závad, týkajících se zejména ochrany před
nebezpečným dotykovým napětím neživých částí. Tyto závady je
nutné pro další bezpečný provoz
neprodleně odstranit. Vzhledem
ke stáří instalace […] považujeme
za nutné provést výměnu vodičů
v elektrické instalaci nejpozději do konce roku 1980. Současně
s touto rekonstrukcí dokončete
výměnu podružných rozvaděčů
v přízemí a I. patře. Přestože revize hromosvodů není součástí
této revizní zprávy, považujeme
za nutné upozornit provozovatele,
že při budování skládky uhlí došlo
k poškození jednoho svodu.“
Teprve 9. dubna 1980 vydal odbor výstavby MNV kolaudační
rozhodnutí týkajících se úpravy
ústředního vytápění s opravou
komína v objektu čp. 318. Stavba
spočívala jen v úpravách kotelny
a stávající uhelny.
V roce 1986 byla provedena celková rekonstrukce kotelny na uhlí
v budově. Koncem září 1992 byla
dokončena plynofikace v hodnotě
1,7 mil.

Současný strav

odstraněny nebyly, protože se ředitel školy obrátil 7. září 1978 na
školskou komisi MNV s žádostí
o souhlas s provozem topení v budově čp. 318: „Protože dosud nový
komín postaven nebyl a teplota ve
třídách je taková, že je třeba ve
škole topit, žádám o písemný souhlas k provozu kotlů v této budově
za současného stavu.“
Na 8. listopadu 1978 byla svolána požární prohlídka budovy
za účelem prověření zabezpečení
topného období v I. ZDŠ, při níž
bylo konstatováno následující:
„1. Kotelna – vchod do uhelny je

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Objekt je historicky spjat s opakujícím se jeho špatným stavem
a nedostatkem finančních prostředků na jeho opravu. Opakovaná úsporná řešení de facto
od vzniku budovy se projevila
i v současnosti. Budova byla v září
loňského roku pro výuku žáků
uzavřena právě z důvodu již nevyhovujícího stavu krovů a podlah.
Nastal tak čas, aby byla provedena
generální oprava. Nejdříve je však
potřeba připravit všechny přípravné práce a následně najít finanční
prostředky. Těch je velmi hrubým
odhadem zapotřebí asi 20 mil. Kč.
Budova se v letošním roce zcela
jistě z uvedených důvodů opravovat ještě nebude.

nutno osadit nespalnými dveřmi –
termín do 30. 11. 1978.
2. Kotelna – osazení dveří z kotelny do prostoru školy (chodba)
provést jako u uhelny v témže termínu.
3. V půdním prostoru provést
odstranění dřevěných trámů, které jsou v těsné blízkosti komínového tělesa, s provedením komínového věnce a izolací zbývajících
dřevěných trámů tepelně izolující
Převzato stavebně historického
nehořlavou podložkou. Termín do průzkumu provedeného Západočeským institutem pro ochranu
30. 11. 1978.“
V souvislosti s úpravami ústřed- a dokumentaci památek – 2017.
ního vytápění byla v objektu čp.
Redakčně upraveno.
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školství
MŠ Sportovní
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MŠ Dlouhá
Nebojme se nemocnice...
Dne 15.5.2018 v úterý, jsme se staršími dětmi ze třídy Berušek navštívily nemocnici v Sokolově, konkrétně dětské oddělení v pavilonu E.
Cílem této návštěvy bylo, abychom se seznámily s prostředím nemocnice a také s některými nástroji, které používají doktoři nebo sestřičky.
Hned po příchodu se nás ujala usměvavá vrchní sestra a s ní jsme se
vydaly poznat celé oddělení. Pro začátek si jeden z nás zahrál na zraněného a lehl si na lehátko, kde nám sestřička ukázala, co všechno se
na takovém lehátku může dít: zkusily jsme si kyslíkovou masku, a také
jsme si mohli prohlédnout injekce. Další zastávka byla u hodné paní
doktorky, kde jsme si stetoskopem samy mohly poslechnout, jak nám,
nebo kamarádům bije srdíčko a také nám paní doktorka všem změřila
teplotu bezdotykovým teploměrem. Moc se nám také líbilo, že pokoje,
kde leží děti mají na zdech barevné obrázky, většinou z pohádek. Předposlední zastávka byla v herně, kde nemocné děti mohou trávit odpoledne. K dispozici tam měly hračky, knížky a také pastelky a omalovánky. A úplně na konci naší návštěvy nás překvapili paní Klaunová a pan
Klaun, s nimi jsme si užily mnoho legrace, a kteří z naší paní učitelky
vykouzlili také klauna. Domů jsme odjížděly neradi, ale ted´ už víme,
že se nemocnice bát nemusíme.

Tereza Urbánková

Vždy dvakrát do měsíce nás navštíví na školce pán z chodovského karatistického centra, aby nás poučil o prevenci sebeobrany. Každý svým
dětem říkáme, aby nechodily za cizími lidmi, aby nemluvily s nikým,
koho neznají, aby si od nikoho nic nebraly. My, stejně jako vy, jsme to
dětem opravdu už stokrát řekli, ale situace, která nastane je ve většině
případů zcela opačná od té, kterou bychom si přáli nastolit. Klouček nebo
holčička si začnou rádi povídat a s klidným svědomím si od cizího člověka cokoliv vezmou a častokrát jsou i tak hodní, že cukrovinky přinesou
i svým kamarádům. Jak to víme? Protože kromě toho, že to dětem pravidelně říkáme, tak si je i v rámci prevenci sebeobrany v různých přiměřených modelových situacích zkoušíme. Děti jsou pak často překvapené,
že ačkoliv věděly, jak se mají chovat, tak se i přesto nechaly „nachytat“.
Naštěstí se jim nic špatného nestalo, protože pán, který jim cukroví nabídnul, nebyl žádný drogový dealer, ale jeden z členů ze skupiny prevence
sebeobrany. Pak už je jen na nás, Vás a trenérovi, aby dítěti vysvětlil, kde
udělalo chybu, a aby se do budoucna poučilo. Děti se dále učí, jak popsat
„nebezpečného“ člověka. Jaké měl na sobě oblečení, výrazné rysy, jak se
choval. Je toho spousta. Dále si povídáme a zkoušíme co dělat, když se
nás někdo pokusí odchytit. Občas nám jenom to, že víme, že se s nikým
cizím bavit nemáme, nepomůže. Přece jen, dospělí jsou mnohem větší
a silnější. A tady platí jedna důležitá věc, která se učí v každé prevenci
a v každém sebeobranném klubu. Kdo uteče, vyhraje! Ale kam utéct, co
tam udělat? I to se děti na prevenci sebeobrany dozví. Bohužel, ani přes
naši snahu svět není dokonalý a my se nesmíme přestat snažit, abychom
jej pro děti udělali.

Za Duhovou kuličku Ondřej Čavojský

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

MĚSTO ARZBERG VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

SLAVNOSTI
750. VÝROČÍ
SOBOTA
7. ČERVENCE 2018
od 17:00 hodin
Odjezd autobusu v 13:45 hodin
z autobusového nádraží, návrat v 19:00 hodin.
Zájemci se mohou do 4. 7. 2018 hlásit na recepci MěÚ,
sekretariátu starosty města, na tel. č.: 602 110 506
nebo na e-mailu: jana.wiedova@hornislavkov.cz
Přihlášení zájemci si musí na recepci MěÚ
nebo v sekretariátu starosty vyzvednout lístek na autobus.
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školství
DDM a Školní družina
krásnější čarodejnici“ – Čarodejnici
žáci vytvářeli ze své kmenové vychovatelky, kterou namalovali a oblékli
do různých hadříků. Pohár si odneslo I.oddělení – GRATULUJEME!
Následující a v letošním školním
roce poslední soutěž „O pohár vítězů ŠD“ prověří znalosti všech žáků
školní družiny.
Vrcholí přípravy na oslavu Dne dětí
a již tradiční rozloučení se školním
rokem spojené s krátkou prezentací
a vystoupením jednotlivých oddělení ŠD. II. ročník zábavného odpoledne proběhne dne 14. 6. 2018.

Za ŠD vedoucí vychovatelka
M.Ciperová

V úvodu našeho příspěvku bychom rádi poděkovali panu Jiřímu
Kosmákovi za velmi chutný dar
v podobě buřtů, které nám zpříjemnily naši dubnovou výpravu na Slavkovské popraviště , řediteli TS Horní
Slavkov panu Zdeňku Chlebušovi
za přípravu ohniště a tatínkovi žáků
Alenky a Zdendy Chlebušových za
osvěžení v podobě výborné zmrzliny. Děkujeme.

V květnu proběhla v Domech
s pečovatelskou službou v Horním
Slavkově vystoupení žákyň ŠD. Pod
vedením vychovatelky ŠD paní Marie Ciperové zpříjemnily babičkám
Den matek tanečním vystoupením
ve stylu roztleskávaček.
Na konci dubna proběhlo na zahradě DDM a ŠD – Čarodejnické
odpoledne pro žáky školní družiny,
kde byla vyhlášena soutěž o ,,Nej-

Začátkem měsíce června se naše
taneční kroužky roztleskávaček
„Delfínci“ a mažoretek „Sedmikrásky“ zúčastnily finálového kola soutěže Mia festival v Pražské Lucerně,
a že to pro ně byla velmi zajímavá
zkušenost, se můžete přesvědčit na
našich stránkách.
Protože se blíží letní prázdniny
a s tím i rozloučení se, se školním
rokem, připravili jsme II. ročník zá-

bavného odpoledne, které se bude
konat 14.6.2018 od 15:00 hodin. Zde
se nám předvedou děti z jednotlivých kroužků krátkou prezentací
toho, co se během školního roku
naučily. Můžeme se tedy těšit na odpoledne plné tance, sportu, estetiky
, možná i malou ochutnávku dobrot.
Školy své dveře uzavřou, ale
v DDM se na vás těšíme i během
hlavních prázdnin. Již nyní můžete
své děti přihlašovat na příměstské
tábory.
I. turnus od 2. 7. do 4. 7. 2018 s názvem „Po zvonění“
II. turnus od 9. 7. do 13. 7. 2018
s názvem „Poznáváme naše město“
III. turnus od 16. 7. do 20. 7. 2018
s názvem „Z pohádky do pohádky“
IV. turnus od 27.8. do 31.8.2018
s názvem „Před prvním zvoněním“
Příměstské tábory budou probíhat
denně od 8:00 do 16:00.
Termín letního výjezdového tábora
do střediska „Svatý Štěpán“ je stanoven na 5. – 15. 8. 2018.

Za DDM vedoucí
pedagog volného času Bc. Martina
Dandová, DiS.

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

ZŠ Školní
ABECEDA PENĚZ

ního kousku prodalo a děti si tím
Žáci 4. tříd základní školy ve vydělaly na své vysněné výlety, ale
Školní ulici se zapojili do projektu i na pomoc pejskům v útulku.
“Abeceda peněz“. Jde o program
Ráda bych poděkovala rodičům,
na podporu finanční gramotnosti kteří nám dobrovolně pomáhali
dětí realizovaný společně s Českou spořitelnou. Děti si zde zábavnou formou mohli osvojit, ba
dokonce vyzkoušet v praxi, podnikání a vše s ním spojené.
Třídy 4.A a 4.B si zvolily fiktivní
firmy, sami si určili svůj "podnikatelský záměr" a cíl, na který si
budou vydělávat.
Vrcholem našeho podnikání byl
jarmark, který nám pomohla Česká spořitelna uspořádat. Tomu samozřejmě předcházela velká příprava. Naučit se komunikování se
zákazníkem, nabízení produktů
a vypočítání ceny výrobků. Naše
květinářství a bistro, i přes malý
počet obyvatel města, mělo obrovský úspěch. Vše se do posled-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

při přípravě i v průběhu jarmar- rých by se naše spolupráce neuku. Dále paním učitelkám za skutečnila.
ochotu a volný čas. V neposlední
řadě také paním manažerkám V.
Již teď se těšíme na další ročník.
Mauerové a M. Veselé, bez kte
Mgr. Jitka Houšková
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ZUŠ

Pan Kamil Baránek byl oceněn
hejtmankou Karlovarského kraje
V dubnu 2018 byl hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Vildumetzovou oceněn p. Kamil Baránek, bývalý pedagog ZUŠ Horní Slavkov
(Hra na kytaru, souborová hra), který na naší škole působil v letech 1964
– 2007. Na návrh vedení ZUŠ byl oceněn Krajským úřadem Karlovarského kraje a obdržel Cenu hejtmanky Karlovarského kraje za celoživotní
vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Předávání ocenění se konalo v Oranžerii Městské
knihovny Ostrov a ceny pedagogům byly předávány v rámci Dne učitelů
2018.
V letošním školním roce probíhala také soutěž Základních uměleckých
škol, dva žáci ZUŠ Horní Slavkov se probojovali do celostátních kol této
soutěže. Prvním je Matěj Rothbauer – fagotista, který získal 1. místo ve
své kategorii ve Hře na fagot a také titul absolutního vítěze republikového
kola soutěže, druhým byl Oldřich Červenka, který ve Hře na bicí nástroje
získal 1. místo. Oběma žákům gratuluji k dosaženým výsledkům a jejich
pedagogům děkuji za přípravu na soutěž.
Na konci dubna proběhly dva velmi úspěšné koncerty. První z nich se
konal v rámci Slavností sv. Jiří – v kostele sv. Jiří vystoupil orchestr pod
vedením Petra Hemmera z Musikschule Laupheim. Následující den jsme
uspořádali v divadelním sále MěKS „Koncert orchestrů“, kde zahrál již
zmiňovaný orchestr společně s orchestrem ZUŠ band pod vedením Marka Rothbauera. Na podiu bylo v jednu chvíli cca 70 mladých umělců,
orchestr zahrál populární filmové melodie. Velice děkuji rodičům žáků,
kteří ubytovali naše německé přátele ve svých rodinách a umožnili tak
realizaci výměnného pobytu obou škol.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

V květnu 2018 proběhly dopolední koncerty pro žáky MŠ a ZŠ Horní Slavkov, Loket a Sokolov, které navštívilo 670 dětí. Na koncertech se
představili žáci tanečního oboru ZUŠ, pěvecký sbor ZUŠ Choir Melodie
a orchestr ZUŠ band.
Školní rok se pomalu chýlí ke svému závěru, v průběhu letních měsíců
proběhne další etapa rekonstrukce budovy Školní náměstí 214, žáci a pedagogové budou tak díky vstřícnosti zřizovatele školy mít lepší zázemí.
Následující rok 2018/2019 přinese zcela nový kurz „Malý muzikant“
pro děti ve věku od 1,5 do 4 let. Ukázková hodina tohoto kurzu se bude
konat v průběhu září 2018, kurz samotný poběží od října 2018 v budově
Školní náměstí 214. O jednotlivých termínech podáme informaci v následujících zpravodajích města Horní Slavkov.


Jan Zapf dipl.um., ředitel ZU

V červnu 2018 Vás zveme na tyto akce ZUŠ:

5.6.2018,18:00 hod.

Pluhův dům
Závěrečný koncert žáků
Městská knihovna Loket
6.6.2018, 18:00 hod.
Závěrečný koncert žáků
Pluhův dům
11.6.2018, 18:30 hod.	
Absolventský koncert
ZUŠ Loket
15.6.2018, 17:30 hod.
Čtyři ruce na klavíru
Pluhův dům
19.6.2018, 16:00 hod.
Závěrečné představení PEV
 Informace o všech akcích najdete na webu školy www.zushslavkov.cz.
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kulturní kalendář
>

KULTURNÍ AKCE

20. 6. 2018
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA – MŠ U SLUNÍČKA
15:00 Obřadní síň
23. 6. 2018
NAD RÁMEC
Janek Rubeš „KOVY“

28. 6. 2018
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA – MŠ DUHOVÁ
KULIČKA
16:00 obřadní síň

>

KNIHOVNA

Knižní novinky na léto:
Poncarová Petra: Citová převaděčka
Benková Jana: Čistá láska
Šlik Petr Hugo: Den, kdy se potkali
Monošová Martina: Hvězdy nad Amsterdamem
McLaughlin Emma: Jak být dospělá
Macháček Lubomír: Pokušení s Kolombínou
Bauer Jan: Tajemné stránky českých dějin
Rampichová Zuzana: Ve znamení zvěrokruhu
Dušek Milan: Velká vánice
Jakoubková Alena: Všude manžel o dvou kůrkách
Herčík Jan: Zvěrolékař srdcem i duší
Cílek Roman: Žebřík ke Stvořiteli

>

VÝSTAVA

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

Otevírací doba
Pondělí: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00
Úterý:
09:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Středa: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00
Čtvrtek: 09:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Pátek:
09:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00

Slet čarodějnic - odpoledne plné zábavy a her

Tak jako každý rok proběhlo i letos 30. 4. 2018
přezkoušení znalostí našich čarodějů a čarodějnic. Od znalosti bylinek přes pokoření všelijaké
havěti, přesných letů na koštěti a zkoušky lezení
po pavučině prošli místní čarodějničtí učňové
důkladnou prověrkou hravě a všichni s vyznamenáním. Odměnou jim byly sladkosti, drobné
dárky, ale také buřty z Řeznictví a uzenářství Jiřího Kosmáka a výborná limonáda z Hladomorny
Petry Střílkové.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

K dobré pohodě hrála kapela M. H. S. Plzeň
a samozřejmě nechyběla ani tradiční volba nejkrásnější čarodějnice.

Poděkování patří všem, kteří přidali ruku k dílu
při přípravě i realizaci:
Junák – český skaut, Středisko Arnika Horní
Slavkov a jejich příznivci a dobrovolníci, Městské
kulturní středisko Horní Slavkov, p. o., Technické
služby Horní Slavkov, Město Horní Slavkov a další
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+420 602 150 619
inzerce
unisklo.cech@volny.cz

6 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

Ing. Hana Chlupáčková
děkuje MAS Sokolovsko za podporu při realizaci
PROJEKTU
„INVESTICE DO EKOLOGICKÉ FARMY“
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 2. Podpora zemědělských podniků

- 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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OSLAVY 70 LET ZALOŽENÍ FK BANÍK SOKOLOV
SOBOTA 16. ČERVNA 2018
SPORTOVNÍ AREÁL BANÍK
Boženy Němcové 1780, Sokolov

ODPOLEDN

E PLN

OD 15:00 D É ZÁBAVY!
O 21:30

EXHIBIČNÍ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
Těšte se na Petra Jiráčka, Františka Dřížďala,
Pavla Horvátha a další osobnosti na zeleném pažitu!

ORIGINÁLNÍ ZÁBAVNÉ ATRAKCE
Bungee Running, trenažér F1, čtyřtrampolína, skákací
hrad se skluzavkami, fotobudka, malování na obličej

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Vystoupení taneční skupiny GLAMOUR, DRUM BAND
Františka Zemana, ocenění významných osobností
sokolovského fotbalu

20:00

KRÁLOVNA ČESKÝCH
QUEEN REVIVALŮ

Veškerý servis spojený s prodejem, pronájmem, či koupí Vaší nemovitosti

00
č
-K

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

0,

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.

9.

99

č
-K

0,

00

0.
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Prodej stavebního pozemku 367 m²,
Kfely u Horního Slavkova,
Horní Slavkov.

Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům

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.

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