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připomněli jsme si 100. výročí vzniku samostatného Československa. 28. října 1918 se splnil sen mnoha generací Čechů a Slováků
- vznikl samostatný stát Československo. Výraznou ne-li zásadní roli
pro vznik Československa hráli českoslovenští legionáři bojující v Itálii, Rusku a ve Francii. Svou výraznou úlohu pro realizaci myšlenky
vzniku Československa sehráli na politickém kolbišti politici Tomáš
Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, Alois Rašín a mnozí další.
Vznik Československa nebyl jednoduchý. Jednoduchý nebyl ani život
občanů našeho města. Po první světové válce byla Evropa zbídačena. Sama kronika města popisuje, jaké těžkosti občané města zažívali - nebyly potraviny, nefungovaly služby… Vznikla však republika,
která se postupně v období po první světové válce vypracovala na
jednu z nejvýkonnějších ekonomik, a která se zařadila mezi nejdemokratičtější státy světa. Území našeho města bylo silně obýváno
německým obyvatelstvem, to však až do roku 1937 nečinilo v soužití Čechů a Němců žádných problémů. I kronika města z roku 1937
uvádí, že prezident Masaryk má zásluhy na životě Němců v Československu. O rok později tomu však bylo jinak, německé obyvatelstvo
toužebně očekávalo odsun Čechů - a bohužel dočkalo se. Československo následně ztratilo svou suverenitu, nastal celosvětový válečný
konflikt.
Období dvou let po válce bylo nadějí návratu k principům demokratického předválečného Československa, ekonomicky silné země s
respektem k právu. Ukázalo se však, že demokracie je i tentokrát trnem v oku. Samostatné, hrdé a ekonomicky silné Československo je
nežádoucí. Opět došlo ke ztrátě demokracie, práva, k perzekucím a
dokonce k justičním vraždám. Na území města byly vytvářeny pracovní tábory pro tzv. nepohodlné občany, kteří se nechtěli podvolit
nedemokratickým principům i za cenu útisku a ponížení.
Do roku 1989 jsme si nemohli připomínat vznik Československa se
jmény T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Žijeme však již v době, kdy
si tato jména můžeme 29 let svobodně a veřejně připomínat. Na principech, na jakých vzniklo Československo, můžeme budovat Českou
republiku jako suverénní, svobodnou, hrdou zemi, respektující lidská
práva a vytvářet v tomto duchu budoucnost našim generacím.
Buďme hrdi na prvorepublikové Československo, na všechny ty, kteří
se o jeho vnik zasloužili. Poučme se z temnější minulosti a nedovolme, aby ideologie vládla svobodě, právu a spravedlnosti. Buďme
hrdi na Českou republiku. Buďme hrdi na to, že jsme Češi… ať další
generace můžou slavit stá výročí České republiky.
Váš starosta Alexandr Terek

Změna parkování na náměstí
V polovině minulého měsíce došlo ke změně parkování na náměstí.
Nově je parkování na vyznačených místech možné od pondělí do
pátku v čase 8.00 - 17.00 v maximální délce 2 hodin, o víkendu je
tato doba parkování neomezená.
Žádáme občany, aby na parkovacích místech označených znakem
parkovacích hodin vyznačili dobu svého příjezdu na parkovacích
hodinách a umístili za přední sklo svého vozu. V případě potřeby si
občané mohou parkovací hodiny vypůjčit na recepci MěÚ v pracovní
době oproti vratné záloze 50 Kč.
Respektování úpravy parkování přinese možnost snadnějšího parkování v době, kdy si občané na náměstí vyřizují krátkodobé záležitosti.
tajemník

Cena města za rok 2018

Základní provedení značky se používá v případech, kdy je možné tiskout plnobarevně.
Pravidla aplikace značky na různě syté podkladové plochy jsou přesně definována v kapitole 1.4 Značkana podkladových plochách.
Tato verze značky je v různých formátech součástí přiloženého CD.

Vážení občané, prostřednictvím anketního lístku,
který naleznete na webových stránkách města,
ve Slavkovském zpravodaji a na recepci MěÚ,
můžete navrhnout kandidáty na
Cenu města Horní Slavkov za rok 2018
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(počet vhozených anketních lístků
k navrženému kandidátu není rozhodující)

Anketní lístky odevzdávejte
do hlasovací truhly na recepci MěÚ
v Horním Slavkově do 30. listopadu 2018.

Modernizace řídicích systémů
v dopravě tepla a teplé vody
Informujeme občany žijící v objektech, které jsou zásobovány teplou užitkovou vodou z centrální výtopny, že byla ukončena rozsáhlá
investice do modernizace řídicích systémů výměníkových a předávacích stanic. Práce na řídicích systémech mohly v předchozích
dvou měsících způsobovat výkyvy v teplotě vody, tyto by již měly být
od 08.10.2018 po ukončení nastavení parametrů řízení eliminovány.
Město Horní Slavkov a provozovatel systému centrálního zásobování teplem, společnost ČEZ energetické služby s.r.o., se vám tímto
za případné snížení vašeho komfortu užívání teplé vody omlouvají.
Bude však značným přínosem pokud případné výkyvy teplot, objeví-li se nějaké, oznámíte přímo mistru provozu výtopny, panu M. Štěrbovi na adrese milan.sterba@cez.cz, nebo na tel: 724 606 871 (do
zprávy prosím uveďte č. popisné budovy, čas a popis výkyvu teploty
vody). Děkujeme.
Odbor majetku a investic MěÚ

Nové vedení města
pro volební období 2018 - 2022
Dne 5.11.2018 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva
města. Do funkce uvolněného starosty byl zvolen dosavadní starosta města pan Alexandr Terek. Pro toto volebním období byla zřízena
pouze jedna funkce neuvolněného místostarosty města, tu bude
zastávat dosavadní místostarosta p. Tomáš Straka. Členy rady
města jsou starosta, místostarosta, p. Ing. Martin Kasal, MUDr. Jan
Nemček a Bc. Zdeněk Chlebuš. Předsedou kontrolního výboru byl
zvolen Ing. Petr Götzl, předsedkyní finančního výboru Mgr. Eva
Vnučková. Předsedou osadního výboru Kfely byl zvolen JUDr. Josef Peroutka a předsedou osadního výboru Ležnice Vladimír Suchý.

U nás ve městě

Informace pro občany

Doprava občanů na hřbitov bude obnovena 10.4.2019.

Radnice shání uklízečku
Od 1.12.2018 je na radnici volná pracovní pozice uklízečky. Pracovní
úvazek je 3,5 hodiny denně po pracovní době radnice. Měsíční odměna až 7.000,- Kč/hrubého.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 352 350 686, 352 350 674 nebo
osobně u p. Hadáčkové nebo p. Tesařové.
Tajemník
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Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.

Cena města za rok 2018
ANKETNÍ LÍSTEK

Jméno kandidáta/ky:

ky se používá v případech, kdy je možné tiskout plnobarevně.
y na různě syté podkladové plochy jsou přesně definována v kapitole 1.4 Značkana podkladových plochách.
ůzných formátech součástí přiloženého CD.

Důvod:
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Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete
navrhnout svého kandidáta/ku na Cenu města Horní Slavkov
za rok 2018. Zastupitelstvo města na svém zasedání zvolí
z navržených kandidátů letošního držitele. Vítěz převezme
cenu na Reprezentačním plese města Horní Slavkov. Anketní
lístky odevzdávejte do hlasovací truhly na recepci Městské-

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)
Přesmyčky – povolání
ČIDŘI, ČITOP, EPŘKA, ESŘTA, ÁKŘRUC, ÍKHENBUD, ÍKŘÁNEJB,
LOGIKOBORIM,
UČTOVALO PREDNOŠTOVÍ, ŠTRPENI SOKOLNÍK
Napište správná povolání.

ho úřadu v Horním Slavkově do 30. listopadu 2018.

Gratulace
V říjnu oslavil životní jubileum 80 let pan Jan Lemberger. Stálé zdraví a štěstí do dalších let přišel popřát starosta města a členka SPOZ.

2. úloha (3 body)
Dny v týdnu.
Včera byla neděle, co bylo předevčírem?
Dneska je poslední den v týdnu, co bude pozítří?
Dnes končí víkend. Co bylo včera za den?
Předevčírem bylo pondělí. Co bude popozítří?
Včera byla půlka týdne, co je dnes?
Napište správné dny.
3. úloha (5 bodů)
Mistr zedník postaví zeď za 30 hodin. Dva učni stejnou zeď postaví každý sám za 40 hodin.
Za kolik hodin postaví zeď všichni společně?
Správné odpovědi za měsíc říjen:
1. 4
2. 1

Poděkování
Rád bych touto cestou chtěl poděkovat Městu Horní Slavkov,
slečně Utě Nádeníčkové a panu Romanu Siplovi za poskytnutí
finančního příspěvku na účast na mezinárodní kulturistické soutěži Fitness Mania Classic III, kde jsem soutěžil v kategorii Men´s
physique, která se konala dne 14.10.2018. Děkuji.
Martin Křemen

4

3. Jestliže ten poslední zajatec před sebou vidí dva kůly stejné
barvy, je přivázán u kůlu jiného a svobodu mají jistou. Jestliže
vidí dva různobarevné kůly nemůže s jistotou nic říci, takže mlčí.
Jestliže mlčí, ví prostřední zajatec, že je přivázán u kůlu s jinou
barvou, než má před sebou.
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Vítání občánků
Ve středu 7.10.2018 jsme v obřadní síni MKS
slavnostně přivítali do života v našem městě
deset nových malých občanů. Jsou to: Hana
Hanžlíková, Denisa Kováčová, Linda Dobozi,
dvojčátka Matěj a Michael Zbořilovi, Tadeáš
Uhrin, Andrej Hoffman, Jakub Karlovský, Pavel Cina a Dominik Hlinka.
Slavnost ,,Vítání občánků“ zahájily pěkným vystoupením děti z MŠ U Sluníčka. Hudbou celý
obřad tradičně doprovodil pan Josef Němec.
Na závěr obdrželi noví občánci a jejich rodiče
malé upomínkové dárky. Všem přejeme, aby
se jim v našem městě dobře žilo.
Příští obřad ,,Vítání občánků“ se bude konat
6. února 2019. Přihlásit se můžete na recepci
MěÚ u paní Aleny Kotousové.

Sbor pro občanské
záležitosti informuje:
Sbor pro občanské záležitosti v našem
městě pracuje ve složení Bc. Pavlína Zábranská, Bc. Václava Svobodová, Mgr.
Anna Hadáčková, Mgr. Vlasta Kaprová a p.
Květa Prágrová, která je členkou sboru nejdéle – již 30 let.
Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná
ani na starší občany. Ve třetím čtvrtletí letošního roku jsme 95 občanům blahopřáli k jejich významným životním výročím.
K 70 letům života to bylo formou písemné
gratulace. Při dalších výročích (75 let, 80
let a potom každý další rok) jsme gratulovali osobně. Gratulace je vždy doplněna
malým dárkem.
Ve spolupráci s vedením Pečovatelských
domů chystáme na prosinec pro zde ubytované seniory vánoční besídky. Termín
bude ještě upřesněn.
Na požádání manželských dvojic nebo jejich dětí připravujeme v obřadní síni také
stříbrné, zlaté nebo diamantové svatby,
které jsou hezkým připomenutím manželského slibu.
Mgr. Vl. Kaprová

U nás ve městě
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Město zasadilo
Strom svobody
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu
uspořádalo město na státní svátek dne
28.10.2018 Slavnostní zasazení stromu
svobody a uložení časové schránky nad
novinovým stánkem v ulici Dlouhá. I přes
nepřízeň počasí se tohoto slavnostního
dne zúčastnilo mnoho občanů. Stromem
svobody je národní strom České republiky Lípa srdčitá. Starosta města společně
se zástupkyní MěKS vložil ke kořenům

stromu Časovou schránku, která obsahuje: Slavkovský zpravodaj 10/2018,
propagační předměty města a fotografie
města. Poté byla přítomným dána možnost podílet se na zasazení stromu a to
přihozením hlíny ke kořenům. Ve vestibulu MěKS se zároveň konala výstava fotografií Horní Slavkov 1918 – 2018 a děti
mohly vyrábět lampióny v barvách republiky. Slavnostní den zakončil lampiónový
průvod a ohňostroj.

Před samotnými oslavami vzniku samostatného československého státu uspořádalo dne
27. října 2018 město Horní Slavkov ve spolupráci s Základní uměleckou školou Horní Slavkov
koncert Má vlast – cyklus symfonických básní pro velký orchestr od Bedřicha Smetany v provedení Karlovarského symfonického orchestru, pod vedením dirigenta Petra Vronského.

Uložení časové schránky

Výroba lampiónů v barvách republiky

I občané města se mohli podílet na sázení
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Lampiónový průvod

Naše země slaví
100 let svého vzniku
Jaký byl život našich
předků?
Nahlédněme do kroniky města
Horní Slavkov…
Rok 1937
18. ledna obdržela obec částku 800 korun od
památkového ústavu na restaurování Sloupu
Nejsvětější Trojice. Částka byla poskytnuta na
základě žádosti pana ředitele Prosche.
Starosta Albert Oekl odstoupil ze své funkce starosty a tuto funkci předal svému nástupci Antonu Kühnhaklovi.
Dne 4. 12. 1936 se v celém městě konalo první
cvičné zatemňování v rámci zákona „Obrana
proti leteckému útoku“. Akce se zúčastnilo celé
město a všichni dodrželi přísná pravidla.
25. 02. začala krajská revize obecního hospodaření. Revize trvala tři týdny.
Městská rada rozhodla o zavedení registru živnostníků. Současně byla zavedena policejní ohlašovací kartotéka, kdy tímto bylo zjištěno k 15. 04.
1937 – 3 246 obyvatel.
Ředitel občanské školy - nyní v penzi Rudolf
Prosch, zpracoval kompletní městský archiv,
prozkoumal historii našeho města a na toto
téma připravil zajímavé přednášky pro rozhlas
a širokou veřejnost. Ředitel Prosch tímto vykonal
městu velkou službu, čímž si vysloužil velké poděkování.
Jakmile sluníčko na jaře osvítí dlažební kostky
u radnice a roztaje sníh, začínají pro dětí tradiční hry, které se hrají už několik století. K této hře
jsou zapotřebí hliněné kuličky. Dříve se tato hra
hrála s fazolemi. Ty se nyní již neužívají. Na tuto
hru se udělala v zemi jamka, třeba podpatkem
boty a následně každý hráč měl určitý počet kuliček, které musel vhodit do jamky. Hráč, který měl
největší počet kuliček v jamce, začal kuličky, které byly v okolí jamky, cvrnkat postupně do jamky.
Pokud se hráč kuličkou netrefil do jamky, pokračoval další hráč. Hráč, který do jamky dopravil
poslední kuličku, zvítězil a získal všechny kuličky
v jamce.
Když na velikonoce na zelený čtvrtek utichnou
všechny zvony, jsou slyšet ve všech ulicích „řechtačky“ a to třikrát za den. Ulicemi se pohybují
chlapci s dřevěnými řehtačkami a rachtačkami.
Řechtačky utichnou až o bílé sobotě, kdy se zvony opět probudí. Tento zvyk udržují místní chlapci, kteří při procházení ulicemi obdrží od místních
nějakou maličkost.
13. dubna shořel v Třídomí obytný dům Karla
Kastla. Při tomto požáru zahynula jeho manželka.
U nás ve městě / Historie

Odvoz popela se v našem městě provádí pořád
ještě zcela primitivně a to pomocí ručního vozíku, který je tažen dvěma muži. Na vozíku je zvonek, který zvoněním oznamuje obyvatelům, že
mohou svůj domovní popel donést k odvozu do
tohoto vozíku.
Spolkem „Synové vlasti ve válce“ byl pořízen speciální salvový kanon. Pokud nějaký náš občan,
který slouží jako voják na frontě, zemře, budou
na jeho pohřbu vystřeleny tři čestné salvy z tohoto kanonu.
25. 7. byl položen základní kámen památníku válečným obětem.
2. a 3. srpna byla provedena kolaudace dláždění
hlavní průtahové silnice.
Notář Dr. Friedrich Korb si postavil obytný dům
s hospodářskými budovami – čp. 514.
Hlavní ulice a to od firmy Haas & Czjzek až do
města byla pokryta asfaltem. Tímto byla vyřešena otázka prachu a špíny.
V roce 1937 narostlo velké množství trávy, jako
nikdy v mnoha letech předtím. Velké množství
trávy – otavy nebylo již ani na podruhé posekáno.
Musím se zmínit o skutečnosti, že ještě pořád,
jako za starých časů hornictví, vyzvání zvony na
městské věži v 11 hodin a v 7 a 8 hodin večer.
Zvon na městské věži odbíjí pravidelné hodiny
a tento zvon je obsluhován ručně naším hlídačem ve věži.
14. září zemřel náš první republikový prezident T.
G. Masaryk. V souvislosti s touto smutnou událostí se konalo smuteční zasedání, kterého se
zúčastnili představitelé veřejných úřadů, spolků
i široká veřejnost. Opis zápisu z tohoto smutečního zasedání je vložen za závěr roku 1937.
Za částku 6 500 korun byla opravena hřbitovní
zeď. Tímto bylo zamezeno její zřícení.
Ložiska v osazení velkého zvonu ve zvonici musela býti vyměněna. Montáž byla provedena
zámečníkem Franzem Hahnem. (Zvon pochází
z roku 1595)
Dne 12.5 byl zvolen nový starosta Karl Apelt. Volba starosty byla potvrzena zemským úřadem.
Zápis ze smutečního zasedání městského zastupitelstva, které se konalo na počest zesnulého pana prezidenta osvoboditele pana Dr. T. G.
Masaryka, konaného v pátek 17. září 1937 v 8
hodin večer.
Přítomni: Starosta Karl Apelt – předsedající, zástupci starosty: Anton Kühnhackl a Hans Blumthaler, členové rady: Georg Reif, Josef Streitenbergen, Anton Ubl, Robert Gröschl, Josef Pröhsl
a Josef Stöhr, členové zastupitelstva: Ernst
Hellmond, Oswald Schmieger, Karl Heinek, Karl
Köhler, Richard Floth, Oswald Albert, Franz Pohl
a Oskar Kraus.
Dále byli přítomni zástupci Městské spořitelny,
děkanského úřadu, četnictva, pošty, železnice,
městské školní rady, chlapecké, dívčí, měšťanské a občanské školy, české školy, dále bývalý

starosta Albert Eckl, okresní lékař MUDr. Rudolf
Müller, JUDr. Georg Otto jako zapisovatel a další
úředníci města. Mimo jiné se zasedání účastnila
veřejnost v hojném počtu.
Starosta Karl Apelt zahájil zasedání, přivítal
všechny přítomné a následně vážnými slovy
s projevem velkého smutku pronesl smutnou
zprávu o skonu pana prezidenta – osvoboditele
Masaryka. Při této smutné zprávě všichni přítomní povstali. Když se všichni přítomni následně
opět posadili, pokračoval pan starosta výčtem
zásluh pana Dr. T. G. Masaryka a poukázal na
skutečnost, že jeho zásluhy se netýkaly pouze
Československého státu, ale i Němců v tomto
státu a práce pro obecné blaho lidstva. Poukázal
na nesmírné úsilí a práci, kterou v tomto směru
pan prezident vynaložil.
Následně hovořil zástupce mládeže a rodiny
pana Masaryka, hovořilo se o jeho studiích
a o jeho činech. Na závěr vyzdvihl pan starosta jménem všech ještě jednou dílo a myšlenky
pana prezidenta Masaryka a poukázal na nutnost jejich zachování ve prospěch státu a jeho
obyvatel.
Po malé přestávce pan starosta opět povstal
a poprosil všechny přítomné, aby učinili totéž
a dvěma minutami ticha vzdali čest památce
zesnulého.
Následně poděkoval pan starosta všem přítomným za důstojnou účast a zasedání bylo ukončeno.
Rok 1938
Paní Franziska Oekl, nar. 17.01.1837 v obci slaví
v tomto roce 101. narozeniny. Oslavenkyně je duševně velmi čilá. Bydlí v místním chudobinském
hospici. Zemřela 15.02.1939 v městské nemocnici ve věku 102 let.
25. ledna od 7 do 11 hodin večer bylo možno sledovat polární záři.
1. května se konala demonstrace Sudetoněmecké strany – 4 300 účastníků.
21. května se konala částečná mobilizace, od
nás muselo okamžitě narukovat 13 mužů.
29. května se konaly obecní volby:
1538 hlasů obdržela Sudetoněmecká strana
(23 mandátů)
501 hlasů sociální demokraté (7 mandátů)
39 hlasů komunisté (7 mandátů)
V červnu tohoto roku byl opraven „Wolfův dvůr“,
kde byl zřízen služební byt pro hajného.
21. června se konaly pravidelné letní slavnosti,
které byly zorganizovány Sudetoněmeckou stranou. Slavnosti se zúčastnilo 1 250 osob.
V měsíci červenci byly nově natřeny střechy
městské věže, zvonice a místní věznice. Použita byla patentní barva „Feroter“ od firmy Karl
Dürschmidt z Ústí nad Labem. Práci vykonal instalatérský mistr Alois Marteres a jeho syn. Zvonice byla pokryta novým eternitem. Rovněž obě
kašny na náměstí byly pokryty eternitem.
22. 07. byla potvrzena volba starosty pana Franze Fischera – místního odborného učitele bytem
čp. 229.
Zemský úřad stanovil částku odvodu z pronájmu
prostor. Byla ustanovena částka 12 korun za pronajatý prostor. Všechny ostatní daně (ze zisku,
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důchodovou, domovní atd.) vyměřuje obec.
Stavební pozemek v místní části „Haberkorn“ je
zakoupen Aloisem Reinholdem, který si zde zřídil
zahradu.
Firma Haas & Czjzek poskytla pozemek nad firmou. Na tomto pozemku vybudovali dobrovolníci sportovní hřiště.
1. 8. byl p. Heidhart, bytem čp. 166 ubodán Antonem Putzem.
6. 8. utonula Martha Löstler, bytem čp. 287 v „Ulmanově rybníku“
25. 11 ráno v 5 hodin se odstěhovali židé a to
Clara Weil, vdova po obchodníkovi (přezdívaná
„Saml“), bytem čp. 213, dále rodina Wilhelma Fischera, obchodníka bytem čp. 497 (dcera a žena
Fischera zatím zůstává).
3. 12. se konal velký průvod s pochodněmi na počest voleb do Říšského sněmu. Konalo se shromáždění politických stran s transparenty typu:
„Děkujeme našemu vůdci“
„Světu na vzdor a národu na ochranu“
„Vůdci – ano!“.
3. 12. si bylo možno prohlédnout na louce směrem k Lokti vzducholoď „Zeppelin“ .
12. 3. bez jediného výstřelu proběhlo připojení
Rakouska k Říši. Hnutí Konrada Henleina nabíralo na síle. Přívrženců přibývalo každým dnem.
Jako modlitba se šířilo heslo: „Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce“. Jednání mezi vládou a stranou nevede k žádnému výsledku.
21. května byly povolány do zbraní 2 ročníky
a všichni příslušníci speciálních útvarů.
27
slavkovských obyvatel muselo na jednotýdenní
cvičení.
Rozpoložení lidí bylo navenek tlumeno, ale ve vnitru srdce hořela touha po „Anschlussu“* připojení
k Velkoněmecké říši. S velkou nadějí jsme očekávali velký projev našeho vůdce v Říšském sněmu. Navzdory trvajícímu zákazu shromažďování
byly organizovány demonstrace. 12. září se konalo velké shromáždění lidí na náměstí i dalších
ulicích. Na ulici se objevily rozhlasové přijímače
a lidé nadšeně poslouchali projev vůdce, který
všem sliboval ochranu Říší. Účastníci na tomto
shromáždění poprvé veřejně zpívali německou
hymnu. Četnictvo se neodvážilo zakročit. Najednou se objevilo i několik vlaječek s hákovým
křížem. Účastníci shromáždění při tažení ulicemi
provolávali heslo „Sieg heil“. Dav došel až k radnici, kde lidé vzdali hold vlajce s hákovým křížem,
kterou zde o půlnoci někdo vyvěsil. Po projevu
místního představitele strany zazněla opět německá hymna a lidé se následně v klidu rozešli.
Následný den nikdo nešel do práce, školy zůstaly zavřené, všude vlály prapory s hákovými kříži,
všichni se opět shromáždili na náměstí a byli plni
očekávání, co se dnešního dne stane. A stalo se
- 13. září bylo vyhlášeno stanné právo. Byly staženy vlajky a dorazilo četnictvo v hojné posile.
Četnictvo však zastihlo shromáždění v poklidu.
Projíždějící obrněné vozy nemusely zasahovat,
i když všude bylo cítit veliké napětí. Poštovní
úřednici obdrželi uniformy a museli sloužit i na
ulici.
Vyhlášky
15. 9. bylo nařízeno odstranit všechna vyobra-
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zení s hákovými kříži. Bylo vydáno mnoho opatření k ochraně protileteckému útoku. Byl vydán
zákaz nošení cizích uniforem a byl vydán zákaz činnosti Sudetoněmecké strany. 17. 9. bylo
nařízeno odevzdat všechny zbraně, které byly
následně odvezeny ve třech černých bednách.
Bylo ukončeno pronásledování představitele
Sudetoněmecké strany. Prováděly se domovní
prohlídky. Zadržovaly písemnosti. Kancelář Sudetoněmecké strany byla uzavřena. Představitelé Sudetoněmecké strany plně podléhali českým
úřadům. Stejného dne se konala první schůzka
mezi říšským kancléřem a anglickým ministrem
zahraničí v německém Berchtesgardenu. Slavkovští napínavě čekali na výsledky tohoto jednání.
Odpoledne projížděl Slavkovem průvod četnictva
– vezli své mrtvé četníky. Výsledkem českého
teroru bylo devět rakví na české straně. Počet našich krvavých obětí nebylo možno zjistit. V neděli
18. 9. projelo našim městem 13 tanků, mnoho
obrněných vozů a motorek s českou armádou.
Jeli od Lokte směrem do Krásna. Pokud někdo
z této „chátry“ uviděl někoho se znakem Sudetoněmecké strany, vůz zastavil, znak byl dotyčnému stržen a tento úlovek se odvážel jako válečná
kořist. Ve Slavkově panovala radostná nálada
a to bylo tím, že tento konvoj odjížděl. Následovala relativně klidná doba. Rozhlas však neustále
přinášel zprávy o zvěrstvech české „soldatesky“*
označení pro násilnickou vojenskou sebranku.
Po Mnichovu se konalo 22. 9. Godesburgské
shromáždění. Političtí vůdci NSDAP se opět objevili v ulicích ve svých uniformách. Všichni očekávali výsledek čtvrtečního odpoledne, kdy by mělo
dojít ke konečnému řešení. Četnické stráže byli
stažené. Četníci mluvili o odchodu. Všichni však
očekávali odezvu četnictva, že udeří v o to větší
síle. Ráno 24. 9. dorazila posila četnictva a s rozbřeskem byl učiněn zátah na politické vůdce.
Většině se podařilo utéci. Oskar Otto a Rudolf
Wilfert však byli zatčeni, odvezeni do Lokte a následně po Plzně, kde s nimi bylo nelidsky nakládáno. Oba muži se objevili ve Slavkově až 9. října
a to ve velmi zuboženém stavu. V tento den však
nastaly i jiné události. Rozhlasem byla vyhlášena
mobilizace české armády. Všechny ročníky až do
roku 1898 byli během 6 hodin odvedeny. 7 koní
a poštovní holubi museli býti odevzdáni. Někteří
se však nařízení nepodrobili a přidali se
k uprchlým politickým vůdcům a poschovávali

se v okolních lesích. Sklepy, půdy, sklady dokonce i městská věž posloužily jako úkryt uprchlíkům. Některým se podařilo překročit státní hranici do Německa. Četnictvo i za velkých posil si
netroufalo vstoupit do lesů. Počasí nahrávalo
uprchlíkům. Jeden den byl hezčí jak druhý! Noci
byly jasné. Okamžitě začala fungovat solidární
pomoc. Vozíky, auty a nůšemi byly do lesů dopravovány potraviny. Okamžitě se do pomoci „zeleným lesům“ zapojily místní statky a hájovny. Ve
městě byly zpřísněny nařízení protiletecké obrany. Pouliční lampy byly zhasnuty a z domů nesmělo unikat žádné světlo. Všechny hostince
musely být uzavřeny do 9 hodin veřer. Nálada
všech, která se dříve měnila ze dne na den, se
nyní měnila po hodinách a to vždy jako reakce na
rozhlasové zprávy. Některé zprávy byly příznivé,
ale v okamžiku zase rozhlas přinesl zprávu o dalších násilnostech. Rozhodné však pro znepříjemnění života bylo nařízení odevzdat všechny
rozhlasové přijímače. Toto nařízení bylo vydáno
26. 9. Odevzdané přijímače v počtu cca 400 měly
býti uskladněny na poštovním úřadu. Místnost
na poště však byla příliš malá, proto se pro tento
účel vyklidila na radnici jedna místnost. Naštěstí!
Jinak by se některá zařízení ztratila… Nyní bylo
město zcela odříznuto od okolního světa. Zahořklost obyvatel vzrostla neuvěřitelně. Městem se
rozšířila zpráva, že v obci Teplička ještě nebylo
vyhlášeno nařízení o odevzdání rozhlasových přijímačů. Mnoho našich obyvatel vtrhlo do této
sousední obce, aby mohlo vyslechnout rozhlasem šířený projev našeho vůdce z Berlína. V našem městě ale zůstalo mnoho poschovávaných
rozhlasových přijímačů např. ve sklepích. Ale
očekávání rozhlasového vysílání nebylo naplněno. Když večer v ½ osmé zazněly první slova,
zhaslo světlo. Zhasnutí světla však bylo marné.
Časně z rána jsme vůdcova slova stejně vyslechli. Jeho slova nás utvrdila, ať už se stane cokoliv.
Navzdory násilným opatřením Čechů byly pravidelně vysílány zprávy a tyto byly dále šířeny. Navzdory zabavení rozhlasových přijímačů byla dne
30.9. na radnici namnožena „Mnichovská dohoda“ a tato písemnost byla všude všemi směry
roznesena – hlavně „lesním lidem“. Nyní bylo nařízení o zatemňování bezpředmětné. Duše lidí
byly zality světlem a srdce zalita radostí. Všichni
nyní čekali na odsun Čechů. Tajně se připravovalo důstojné přivítání osvoboditelů. Četnictvo neopouštělo svojí služebnu. Odpoledne na znamení
jistého odchodu projíždělo naším městem několik skupin Čechů. Tentokrát nebylo slyšet žádné
výskání jako v uplynulých dnech. Někteří měli
velice zatrpklé a kyselé obličeje. Někteří z marxistů měli též horkou půdu pod nohami. Chtěli si
v Čechách jako věrní státní úředníci vysloužit zásluhy. Oni se však velmi brzy vrátili zpět. Tento ráj
se jim zřejmě nezamlouval. Zatím nebylo známo,
do jakého pásma obsazení patříme. Noc z 30.
září na 1. října byla ve mnoho domech probděna.
Byla ustanovena pořádková a zpravodajská služba. Po půlnoci přijel zcela nečekaně dlouhý vlak
z Lokte. Dostat se k nádraží nebylo možné. Nádraží bylo zcela obsazené českým vojskem. Skoro současně přijel na náměstí autobus a dvě nákladní auta – rovněž s českým vojskem.
Příslušníci vojska začali seskakovat z vozů. Ko-

lem třetí hodiny ranní bylo slyšet, jak vlak odjíždí
směrem na Krásný Jez. Hned na to bylo zjištěno,
že nádraží je prázdné. Když se starosta spojil nádražním telefonem s nádražím v Lokti, ozvalo se
ve sluchátku „Heil Hitler“. Češi stanici opustili,
nábytek naložili do vagonů a „zdrhli“. Bohužel nezůstala zde žádná lokomotiva, žádný vůz, žádná
jízdenka a žádné peníze. Zařízení kanceláře bylo
nedotčené. Stav v obytných místnostech značil
úprkové opuštění všeho. Byl vzbuzen předčasně
penziovaný železničář a byl vyzván k převzetí
stanice. „Synové vlasti“ se postarali o hlídání tratě. Mezitím začalo svítat. Bylo zpřístupněné náměstí. Na náměstí ještě stál jeden připravený
autobus a 2 zabavené osobní vozy. Toto vše bylo
připravené k transportu a odjezdu českého poštmistra a českých četníků. Počasí bylo sychravé
a deštivé. Poštmistr předal dobrovolně peníze,
známky a tiskoviny. Četnictvo předalo zařízení
pošty. Byla převzata budova české školy. Čekalo
se a čekalo na odjezd, čekalo místní obyvatelstvo a i těch několik málo Čechů. Uplynulo celé
dopoledne 1. října. Aby bylo zabráněno projevům
násilí, začal starostovský úřad vydávat zabavené
rozhlasové přijímače. Rozdání rozhlasových přijímačů naplnilo obyvatelstvo všeobecnou spokojeností. Češi pořád ještě neodjeli, čekají na povel
z Prahy. Noční rozhlasové nařízení k vyklizení
celého území bylo předčasné. Naše území patřilo do 3. zóny a ta měla býti obsazena až 4. října.
Baťohy zabalené, železné helmy nasazené, zbraně v ruce – takto musela česká „kasta“ čekat
a čekat až do poledne 3. října. Ale obyvatelstvo
už nechtělo čekat. Už 1. října byla na náměstí vyvěšena vlajka s hákovým křížem. Uprchlíci se
vraceli z lesů. Domy byly vyzdobeny vlaječkami
s hákovými kříži. 2. října projeli poslední vojáci
české armády městem. Vojáci, pohraničníci, četníci, příslušníci německé pořádkové jednotky sociální demokracie „Rote Wehr“, národní garda –
všichni seděli hezky pospolu na nákladních
autech. No také patřičně spěchali! 3. října byla
pokřtěna dlouho schovávaná vlajka Velkoněmecké říše. Co si tak asi Češi museli myslet, když
tomu museli poníženě přihlížet? Potom, co si naložili svůj soukromý majetek na cizí auto, aby využili cizího řidiče pro získaný autobus, tak 3. října
v poledne odjeli. Šťastnou cestu! Rychle se pokračovalo ve výzdobě. Po náměstí byly rozvěšeny girlandy a tisíce malých vlaječek s hákovým
křížem. Postavily se slavobrány. Žádný dům nezůstal bez výzdoby. O látce na vlaječky se nám
mohlo jen zdát. Z českých vlajek byla použita
červená látka. Radostná událost nedala nikomu
spát. Už od 6. hodin bylo náměstí plné lidí. Bylo
studené, sychravé ráno, ale nic nemohlo nadšení
lidí pokazit. A kolem 9. hodiny přijíždí! V několika
nákladních vozech, ve zdobných uniformách,
které z obyvatel dosud nikdo neviděl. Všude byl
projev nadšení a radosti. Lidé zasypávali vozy
květinami. Vzrostlí vysocí muži vystoupili a ujali
se pořádkové služby. Následně vjela motorizovaná německá armáda. Neustále byly provolávány
pozdravy „heilováno“ a byly házeny květiny. Tito
muži měli ve tváři úplně jiné rysy a výrazy, než
před několika dny uprchlí Češi ze „Soldatky“* násilnická vojenská sebranka. Ale vše vypadalo, že
se německá armáda pouze přemisťuje do KarloHistorie

vých Varů. Člověk by nevěřil, jakou čest bude mít
naše staré náměstí. Mezitím se mezi lidmi šířila
informace, že náš milovaný vůdce je již v zemi
a že projíždí Lokem. Honem rychle byly do autobusu naloženy hlavně děti, aby alespoň ony viděly našeho vůdce. Mnoho dospělých pospíchalo
do našeho okresního města na kole, aby byli
svědky této mimořádné události. Konečně vozová kolona, která byla zasypána květinami, zastavila. Ozbrojení muži 93 regimentu vystoupili. Náměstí, příkop i ležnická ulička se zaplnila stále
přijíždějícími vozy. Regiment zůstává u nás. Okamžitě se začalo připravovat ubytování. Obyvatelstvo s radostí poskytlo ubytování. Mnozí raději
sami spali na slámě nebo senu, jen aby mohli
poskytnout své lože mužům naší armády. Velmi
brzy bylo možno potkat vojáky a naše obyvatele
ruku v ruce, jak se prochází městem. Obsah gulášových konzerv, které jsme obdrželi od vojáků,
mohl býti předán chudým. Obyvatelé, kteří poskytli ubytování vojákům, zajistili i jídlo. Do našeho města dorazila jednotka 2. oddělení regimentu ze Standalu. Jednotka se rozmístila kolem
našeho města, všech okolních statků a dvorů
a zaujala obrannou pozici. Toto vše znamenalo

ještě větší pospolitost. Všechny obecní budovy,
všechny sály, vše bylo obsazeno muži jednotlivých oddílů regimentu. Všichni čítali počet tisíc
lidí. Ale zvládli jsme to! Večer se konala při večerním osvětlení vojenská přehlídka. To byl zvuk pochodujících bot na našem dláždění! Zněly zvony
a v oknech hořely svíčky. Všechny spolky se dostavily, ani jedna duše nezůstala doma, nikdo
nechtěl tento zážitek promeškat. Hudebníci 93.
regimentu a naše městská kapela střídavě hráli.
Po proslovu starosty a velícího plukovníka von
Wedel následoval opětný pochod. Už 5. října
opustily tyto části vojenského pluku město, aby
mohly uvolnit místo jednotce regimentu č. 49. To
byl zážitek, hlavně pro mládež. Děla s krátkými
a dlouhými hlavněmi zaplnila naše náměstí, Ležnickou ulici a vzbudila u všech přítomných velký
obdiv. Mezitím vjel na náměstí nemocniční oddíl
č. 13 z Magdeburgu. V bývalé české škole se zřídily nemocniční pokoje. I tito lidé čítali počet cca
600 lidí a všichni byli ubytováni stejným způsobem. Během krátké doby se mezi vojáky a místními lidmi rozvinuly vřelé vztahy. Toto vojsko zůstalo do 6. října. Do tohoto radostného období se
najednou v noci 13. 10 kolem 10. hodiny rozezněl požární poplach. Pec číslo 9 a 10 v místní
porcelánce začala hořet. Tato zcela nová část
porcelánky lehla popelem. Při hašení požáru
nám byla nápomocna i vojenská jednotka. Tento
požár udělal čáru přes rozpočet naději na plný
provoz v porcelánce. V krátké době byla učiněna
přestavba provozu, aby bylo zamezeno ještě větší nezaměstnanosti. Nezaměstnaní a všichni potřební obdrželi jídlo z polní vojenské kuchyně. Ke
zdejšímu vojenskému oddílu se dne 7. 10. přidal
průzkumný oddíl z Prenzlau. 9. 10. se konala
v děkanském kostele zádušní mše. Této bohoslužby se zúčastnily všechny místní spolky. Na
závěr zazněla hudba a hymna Velkoněmecké
říše. Když 9. 10. vojsko odjíždělo, bylo opět mnoho květen a mnoho slz. Najednou bylo město tak
prázdné. 11. 10. se objevila zpravodajská jednotka č. 1/50 z Hamburku Byly zkontrolovány kabely telefonní linky a do Kynžvartu byla položena
jedna nová polní linka. Pomalu se vracel normální život. 10. 10. byla opět zahájena školní výuka,
v továrnách se opět pracovalo. Začala býti poskytována národní sociální pomoc. Touto pomocí bylo zaopatřováno až 2 000 lidí. Začaly vznikat
nové buňky politických stran. Všechny začaly
naplno pracovat, pořádat školicí večery, cvičení
a zakládat pěvecké sbory. Bylo rozpuštěno městské zastupitelstvo a veškerá pravomoc byla přenesena na starostu. Dle usnesení úřadu z Liberce byli ze zastupitelstva vyloučeni zástupci
marxistické strany a byli nahrazeni zástupci národních socialistů. Všechny peníze spolku byly
zabaveny a někteří představitelé spolku „Rote
Wehr“ zatčeni. Nezaměstnaným se začala vyplácet podpora v nezaměstnanosti. Tuto pomoc
pobíralo týdně až 500 lidí. Obyvatelstvo bylo
ochotno udělat mnoho. Velká část obyvatel se
zřekla náhrady za poskytnutí ubytování vojákům,
a to ve prospěch zimní sbírky. 500 říšských marek bylo odesláno do Lipska na slavnostní koncert. 850 marek získal místní spolek MHM. Byly
zavedeny nedělní polévky, pouliční sbírky a sbírky
potravin.  pokračování v příštím zpravodaji
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MŠ Sportovní

ZŠ Nádražní

Na každé kuličce se děti seznamovaly se svými novými kamarády,
s učiteli a hračkami. I na naší školce proběhlo několik změn. Žlutá
kulička dostala novou herní kuchyňku a na Červené kuličce získaly
děti nové herní prvky na zdi.
Na naší školce proběhla Podzimní zahradní slavnost, na které si děti
mohly vyzkoušet spoustu zajímavých úkolů. Například procházku
po špalcích nebo třídění ovoce a zeleniny. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to vůbec nevadilo, protože naše děti, společně s kuchařkami, uvařily a upekly spoustu dobrot. Stoly byly obložené štrůdly,
muffiny a každý si mohl dát na zahřátí pečený čaj.

5.10.2018 proběhl v Sokolově na hřišti TJ Baníku přespolní běh 1.
stupně základních škol. Ve velké konkurenci 13 družstev se naši
běžci umístili na krásném 4. místě. Smíšené družstvo tvořili Bejvl
Dominik, Borovička Jan, Aubrechtová Eva, Kliner Eliška, Borovička
Michal, Zeman Václav, Soubustová Nikola, Zemanová Anežka, Lhotský Matyáš, Girga Jan, Kováčová Samanta, Drobná Anna.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Heppnerová Eva

V loňském školním roce se naše mateřská škola účastnila soutěže
ŠKOL(K)A JINAK 2018 od Svazu měst a obcí České Republiky. Jedná se o soutěž, do které se může přihlásit jakákoliv mateřská nebo
základní škola v České Republice. Soutěže se účastnily školky od
Aše až po Kyjov. Soutěží se v kategorii hlasování na facebookových
stránkách Svazu měst a obcí České Republiky a v kategorii hodnocení odborné poroty.
Zástupci z naší školky byli na začátku října pozváni do Kolovratského paláce v Praze, kde převzali cenu poroty za mimořádný přínos
pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí.
Jsme velice rádi, že naše práce byla takto oceněna a slibujeme, že
nepolevíme.
Ondřej Čavojský

MŠ U Sluníčka
Prague Cello Quartet
Dne 12.10 v pátek jsme my, starší děti ze školky U Sluníčka navštívily Pluhův dům, kde se konal koncert Pražského violoncellového
kvarteta- Prague Cello Quartet. A protože víme, co se sluší, nezapomněly jsme se na to patřičně vystrojit. Kluci měli kalhoty a košile,
někteří dokonce i kravaty a naše holčičky přišly oblečené v krásných
šatech nebo sukénkách.
Na koncertě jsme se ani chvilinku nenudily, nejdříve jsme uslyšely
písničku ze známého filmu Piráti z Karibiku, potom čmeláky, kteří se
předháněli, kdo z nich vydrží déle létat. Také jsme fandily motorkám,
jejichž zvuk tento hudební nástroj umí napodobit. Nakonec jsme
si vyzkoušely, jaké to je poslouchat hudbu se zavřenýma očima.
Schválně si to doma někdy zkuste, je to prima.
My jsme byly z koncertu opravdu nadšeni a těšíme se na další taková krásná představení.
Tereza Urbánková

Dne 18.10.2018 se zúčastnili žáci šesté a sedmé třidy ZŠ Nádražní
okresního kola ŠkoFL7 ve futsale v Lomnici. Po jednoznačném vítězství postoupili do krajského kola. Družstvo tvořili tito žáci: Horvát
Jan, Bachar Petr, Pavlík Jan, Fuks Vladimír, Hlíza Martin, Rypar Jakub, Rypar Pavel, Jelen Tomáš. Držíme jim palce.
Mgr Ondřej Lukeš a Lenka Kerbelová

Dne 27.9.2018 se naše škola vydala na zahraniční zájezd. Již podruhé jsme navštívili Freizeitpark v Plohnu. Zúčastnilo se 60 žáků pod
dozorem 6 pedagogických a nepedagogických pracovníků. Všichni
si za příznivého počasí užili různé atrakce. Poznali jsme jinou zemi
a vraceli jsme se plni nových zážitků a dojmů. Těšíme se na další
akci pod vedením Mgr. Ondřeje Lukeše.
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ZUŠ
Pražský violoncellový
kvartet nadchnul
mladé posluchače
V závěru měsíce října navštívili žáci ZŠ
Školní a MŠ Horní Slavkov a Krásno dopolední koncerty Pražského violoncellového
kvarteta. Čtveřice mladých cellistů zahrála originální úpravy nejen nejznámějších
klasických skladeb, ale také filmových
melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Koncerty se setkaly s mimořádným ohlasem především všech dětí, které
tento den Pluhův dům navštívily, kladně
hodnoceny byly i přítomnými pedagogy.

města Horní Slavkov, které podpořilo druhý
ročník Akademie.
V listopadu se žáci ZUŠ účastní Slavnostního vyhlášení nejlepších žáků Karlovarského kraje, za naši školu se jimi stal Oldřich Červenka (1.místo v celostátním kole
soutěže ve Hře na bicí nástroje), dále Matěj Rothbauer (1. místo v celostátním kole
soutěže ve Hře na fagot a zároveň 1.místo
a titul laureáta soutěže v Mezinárodní soutěži Pro Boheima Ostrava), oceněni budou
také žáci výtvarného oboru v Lokti a to
za výtvarné projekty „Mazlíčci“ a „Křehce
a něžně“ (získaly stříbrné a bronzové pásmo v celostátní přehlídce výtvarných oborů
ZUŠ ČR). Vyhlášení se uskuteční 7.11.2018
v klášteře Teplá.
Žáci ZUŠ se také účastní Festivalu Základních uměleckých škol Karlovarského kraje,
který se uskuteční ve dnech 19. – 21. listopadu 2018 v Městském divadle Karlovy

Vary, za naši školu zde budou účinkovat
žáci tanečního oboru, pěveckého sboru
Melodie a orchestru ZUŠ band.
Srdečně zveme také na ojedinělou akci Pecha Kucha, která se uskuteční 29. listopadu
od 19,00 hodin v sále Pluhova domu. Tento
mezinárodní projekt představuje prezentace významných osobností a úspěchy
rodáků města Horní Slavkov, v průběhu večera nebude samozřejmě chybět hudební
doprovodný program.
Pomalu se blíží prosinec, který nabídne
tradiční koncerty a akce Základní umělecké školy, chybět nebudou tradiční vánoční
koncerty žáků hudebního oboru ZUŠ, Roháči na Pluháči, Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby nebo Předvánoční setkání
v Pluhově ulici - o všech termínech Vás
budeme informovat na stránkách zpravodaje.
Bc. Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ

Slavnostní zahájení druhého ročníku Akademie umění a kultury
V současné době vzhledem k úspěchu
odehraných koncertů hledáme termín celovečerního koncertu PCQ v lednu nebo únoru 2019 v koncertním sále Pluhova domu.
Zahájena byla také další sezona kruhu přátel hudby v atriu loketské knihovny, další
koncert se uskuteční 8. listopadu 2018,
vystoupí zde klavíristka a především skladatelka Darja Moiseeva, dále houslistka
Eliška Kukalová, zpěvák Jan Kukal a pod
vedením Mgr. Ivety Poslední pěvecký sbor
Melodie Horní Slavkov/Loket a Harmonie
Kraslice.
V říjnu 2018 byl slavnostně zahájen druhý
ročník Akademie umění a kultury, osobně
jsem velmi rád za početnou účast a zájem seniorů o tento typ vzdělávání v ZUŠ
a pochopitelně si vážím finanční podpory
Školství / Sport

V listopadu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
8. 11.
Darja Moiseeva a hosté		
atrium knihovny Loket
19. 11. Večer tance - Festival ZUŠ KK
MDKV 			
20. 11. Interní koncert ZUŠ 		
Pluhův dům 		
21. 11. Slavnostní koncert - Festival
ZUŠ KK MDKV 		
20. 11. Interní koncert ZUŠ 		
Pluhův dům 		
29. 11. Interní koncert ZUŠ 			
Taneční sál Loket		
29. 11. Pecha Kucha – osobnosti města HS Pluhův dům 		

18,30 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.
18,00 hod.
18,00 hod.
19,00 hod.

Připravujeme:
4. 12.
Vánoční koncert žáků ZUŠ 		
6. 12.
Tvorba nás baví 2			
13. 12. Roháči na Pluháči 		
15. 12. Předvánoční setkání v Pluhově ulici
17. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby

18,00 hod.
17,30 hod.
18,30 hod.
15,00 hod.
19,00 hod.

Pluhův dům 		
Taneční sál Loket		
Pluhův dům 		
historické centrum HS
hrad Loket 		
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MKS PRO DĚTI
17. 11. 2018

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Dánsko / Lucembursko 2018, Animovaný
/ Komedie / Rodinný, 90 min.
19:00 Kinosál
Režie: Christoph Lauenstein
Vstupné: 55,- Kč, děti 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

19. 11. 2018

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE – DIVADLO D5
10:00 Divadelní sál
Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa se vypraví
do pohádky a zažijí tam neopakovatelná
dobrodružství.
Vstupné: 45,- Kč

KULTURNÍ
AKCE
28. 10. – 30. 11. 2018

HORNÍ SLAVKOV 1918 – 2018
Vestibul MKS
Výstava fotografií Horního Slavkova v uplynulých 100 letech.

7. 11. 2018

VÝTVARNÉ DÍLNY NEJEN PRO SENIORY
16:00 1. patro MKS
Tvořivé dílny, při kterých si vyzkoušíte
různé výtvarné techniky.
30,- Kč za lekci

9. 11. 2018

STRAŠIDELNÁ STEZKA
17:00 Lesopark
Strašidelná stezka lesoparkem pro děti
i dospělé. Lampión nebo lucerničku s sebou. Start u hlavní brány lesoparku.

MUZEUM
28. 10 – 30. 11. 2018

TADY NOVÁ REPUBLIKA
Výstava k 100. výročí vzniku Československé republiky.
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
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

KINO
23. 11. 2018

CHATA NA PRODEJ
Česko 2018, Drama / Komedie, 77 min.
19:00 Kinosál
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: I. Chýlková, D. Vávra, T. Voříšková, J.
Bárdos, J. Synková, J. Kačer, J. Strejcovský, aj.
Vstupné: 55,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

14. 11. 2018

ANI ZA MILION
19:00 Divadelní sál
Scénář: Roman Vencl a Michaela Doleželová
Hrají: Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer/
Marcel Vašinka
Brilantní detektivní komedie, ve které je
všechno jinak.
Vstupné: 160,- Kč v předprodeji / 210,- Kč
na místě
Předprodej zahájen 5. 11. 2018 na kavárně
MKS.

1. 12. 2018

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
od 14.00 na náměstí
Vánoční trhy, mikulášská nadílka, dílničky,
vánoční polévka
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Kultura

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

MĚSTSKÝ INTERNET

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

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

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.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

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:
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
evidence a podpory - 950 161 216
zprostředkování zaměstnání - 950 161 219
hmotná nouze - 950 161 220, 950 161 221
státní sociální podpora - 950 161 231

SBĚRNÝ DVŮR

MĚSTSKÝ ÚŘAD

TECHNICKÉ SLUŽBY

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
zimní období – od 1. 11. do 31. 3.
PO, ST, PÁ: 7:00–10:45, 11:30–15:00
ÚT, ČT: 7:00–10.45, 11:30–17:00
každá první sobota v měsíci: 8:00–12:00

Důležité kontakty

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

MOBILNÍ ROZHLAS

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

KONTAKTY NA MĚÚ

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

Recepce (ústředna): 352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz
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
Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
hana.gregorova@hornislavkov.cz
352 350 685, 602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661, 602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz
352 350 676, 602 284 661
Bc. Pavlína Hadáčková
vedoucí odboru správy bytových
a nebytových prostor
pavlina.hadackova@hornislavkov.cz
352 350 686, 725 430 562

13

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
-K
0,
00
9.
29
1.

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.

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

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

www.hornislavkov.cz

