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Slovo starosty

Skončil rok 2018. Byl to rok, kterým jsme si připomenuli 100. výročí
vzniku Československa. I my jsme si toto významné výročí průběžně připomínali - zasadili jsme Strom svobody, uložili časovou schránku, organizovali koncert Karlovarského symfonického orchestru,
výstavy, poprvé byla přeložena kronika města z doby vzniku Československa ….
Jsem rád, že o kulturní akce byl zájem, těšilo mě se s vámi na nich
potkávat a diskutovat.
Byl to také rok ekonomického rozvoje země, který se velmi pozitivně promítá i do finančních příjmů města. Právě stav ekonomiky
celé země má bezprostřední vliv na ekonomiku města a jeho rozvojových/investičních možností. Ekonomicky se nám dařilo, přehled
v číslech zveřejníme po uzavření hospodaření minulého roku, ale již
dnes však mohu sdělit, že v listopadu máme v rozpočtu o 11 mil. Kč
více, než jsme očekávali! Další pozitivní dopad ekonomické prosperity se promítá ve vysoké úspěšnosti získávání pohledávek od našich dlouholetých dlužníků. Je až překvapující, kolik dlouhodobě nevymahatelných pohledávek se stalo vymahatelnými či již dokonce
zaplacenými. Ekonomické prognózy pro nastávající rok předpovídají
obdobný vývoj, a tedy můžeme dále plánovat, realizovat, modernizovat …. Již dnes víme, že jsme byli úspěšní v získání dotace na přebudování budovy č.p. 653 v Dlouhé ulici na Dům služeb.
Zažili jsme velmi teplý a suchý rok. Zdrojů vody v krajině a zejména kolem našeho města moc není. Své vykonaly staletí těžby a letitá degradace technického díla přivádějícího vodu do Pulečka. I my
jsme měli těžkosti se závlahou zejména u nově vysázené zeleně.
Připravit se na období sucha je jedním z dalších úkolů města. Nejenže jsme aktivní v obnově přívodu vody do Pulečka (podrobněji
bylo uvedeno ve zpravodaji č. 10/2018), ale připravujeme i projekt
na podzemní zásobníky dešťové vody pro vybrané městské objekty
(KODUS, ZŠ Školní, DPS, Technické služby...).
V přípravě je i projekt na snížení energetické náročnosti objektů města např. MěÚ, MKS, Mateřské školy v Dlouhé ul. metodou EPC (splácení investice investora z úspor nákladů vzniklých realizací energeticky úsporných opatření).
Toto je jen výčet částí toho, co je plánováno. Život města je velmi dynamický, ne vše lze naplánovat, ne vždy se vše odvíjí dle přání a i přes
snahu eliminovat vznik negativních událostí, vždy nějaká nastane.
Starý rok skončil, nový začíná. Děkuji jednotlivcům, spolkům, organizacím města či zájmovým skupinám za to, co pro město udělali.
Poděkování patří také všem těm, kteří ve svém volnu jsou ochotni
organizovat zábavu, sport, turistiku, soutěže pro děti nebo „jen“ příjemně trávit chvíli volna se zábavou.
Městu přeji samé pozitivní události, mnoho finančních prostředků
pro plnění přání a potřeb občanů a vám - občanům přeji zdraví, štěstí
a minimum životních karambolů.
Váš starosta Alexandr Terek

Den se starostou

Den se starostou se koná 23. 1. 2019 od 16.00 do 17.30 hod.

Město získalo zpět pozemky kolem
kostela sv. Jiří, starosta za to obdržel
finanční odměnu
Zastupitelstvo města ocenilo práci starosty finanční odměnou ve výši
jeho měsíční odměny. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny byl
předložen na základě výsledku dlouhodobé práce vedoucí ke zpětnému bezúplatnému nabytí nemovitého majetku většího rozsahu do
vlastnictví města. V souvislosti s ozřejměním vzniku vlastnictví a dalšího nakládání s pozemkem tzv. odkaliště (snaha o nalezení možnosti
zpochybnění platnosti převodu na Nadaci Georgia Agricoly) byla na počátku roku 2017 provedena prohlídka dokumentace z let 1998 ve Státním oblastním archivu v Jindřichovicích. Následně byl v květnu 2017
požádán i Katastrální úřad o objasnění vzniku vlastnictví parcel k parcelám navazujících (např. p.č. 1247, 1209 - šlo o objasnění, zda město
nebylo rovněž vlastníkem a pokud ano zjistit, za jakých okolností došlo
k převodu na jiné osoby). Z dokumentace Oblastního státního archivu byl získán i zápis ze zasedání zastupitelstva města z 22. 1. 1998,
kterým bylo schváleno darování parcely tzv. odkaliště Nadaci Georgia
Agricoly. Dalším šetřením v dostupné fragmentové dokumentaci v dispozici MěÚ byly následně zjištěny další převody nemovitého majetku
ze strany města k této Nadaci. Jedná se o darovací smlouvu ze dne
21. 11. 2005, která převádí budovu (faru) a 13 pozemků o celkové velikosti 13.746 m2 (pozemky jsou situovány kolem kostela sv. Jiří).
Dalším dodatkem k této smlouvě bylo zjištěno, že zajištění vrácení
pozemků i fary v případě nerealizace její opravy zpět městu byl zastupitelstvem v roce 2006 zrušen. Město tak ztratilo vliv nad těmito pozemky. Nadace v roce 2008 všechny uvedené nemovitosti darovala
Karlovarskému kraji za účelem realizace projektu Česko - bavorského geoparku, ten se však nerealizoval. Prostudováním této smlouvy
bylo zjištěno, že tato smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, která
v případě nerealizace projektu zabezpečí vrácení uvedených pozemků
zpět Nadaci (nikdy ne městu). Starosta zahájil jednání ve věci realizace
vrácení pozemků s Karlovarským krajem a s Nadací. I přesto, že Karlovarský kraj tuto rozvazovací podmínku neuznával, podařilo se získat
zpět do vlastnictví města uvedené pozemky a to přímou cestou od Karlovarského kraje. Město tak získalo v listopadu bezplatně, bez potřeby
výdajů veřejných prostředků (např. za právní služby) majetek, který mu
patřil ještě v roce 2005.

Jednání zastupitelstva města bylo
vysíláno v přímém přenosu
V prosinci bylo poprvé vysíláno zasedání zastupitelstva města
v přímém přenosu prostřednictvím kanálu youtube. Další přenosy
ze zasedání budou již standardem, odkaz naleznete na webových
stránkách města v záložce „městský úřad - zastupitelstvo města“.

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva města nevyžaduje žádných opatření ve vztahu k ochraně osobních údajů. Jinak je tomu při
pořizování záznamu, který má být publikován trvale. Zde již dochází
ke zpracování osobních údajů a je nutné respektovat určité zásady.
Podklady pro jednání zastupitelů obsahují podrobnější informace
k osobám zejména u převodů majetku (zkoumá se bezdlužnost,
přestupky, v některých případech je uváděn žadatelem zdravotní
stav či majetkový poměr) a tyto údaje se mohou objevit v diskusi.
Tyto údaje však nejsou publikovatelné. Záznam ze zasedání zastupitelstva bude trvale zveřejněn na webu města po provedení úpravy/
výmazu osobních údajů v něm obsažených.
tajemník

Hasiči mají další nové vozidlo

tajemník

Poděkování

Děkujeme městu Horní Slavkov a všem sponzorům za jejich dary
a přízeň v roce 2018.

Děkujeme městu Horní Slavkov a všem sponzorům za jejich dary
Jana Patočková, P-H Klub Karlovarsko

a přízeň v roce 2018.

Nové auto dostali naši hasiči. Jedná se o dopravní automobil na
podvozku Ford Transit Custom, který je primárně určený k evakuaci
osob při mimořádných událostech. Zároveň bude sloužit například
pro dopravu hasičů na výcviky. Na pořízení nového vozidla získalo
město dotaci z programu Ministerstva vnitra ČR a z rozpočtu Karlovarského kraje. Dotace tak pokryla 100 % pořizovací ceny vozidla.
starosta

Informace o přestěhování prodejen
Jana Patočková

P-Hdo
Klub
Karlovarsko
Provozovny z domu služeb u fontány byly přesunuty
budovy
bývalé pošty. Provozovny jsou umístěny v rekonstruovaných místnostech bývalé české spořitelny.
V těchto prostorách naleznete služby kadeřnictví p. Löblové, drogerii p. Rýdlové a prodejnu oděvů p. Vargy.
Doprava občanů na hřbitov bude obnovena 10.4.2019.
Odbor správy bytových a nebytových prostor

Informace pro občany
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Investor těžby lithia pracuje na
jiném řešení dopravy z odkaliště
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města byl přítomen zástupce spol. SANACA industry a.s. v zastoupení spol. EDIFICE construction & consulting, s.r.o., která pracuje na řešení změny způsobu
dopravy při těžbě lithia z pozemku tzv. odkaliště.
Při posuzování vlivu na životní prostředí vyšla doprava nákladními
automobily jako přijatelná. S tím však důrazně město nesouhlasilo a jedinou variantu jako přijatelnou považuje dopravu vytěženého
materiálu dopravníkem k železnici a její následný odvoz po železnici.
Investor předpokládá, že by těžba mohla začít nejdříve rokem 2025
Zvýšený tlak města tak přinutil investora zabývat se změnou dopravy. Zástupce investora představil nové řešení, které spočívá:
a) v posunutí objektu separace dále od obytných domů na Svatopluku,
b) vybudování nové části železnice (vlečky) u Ležnice z důvodu neochoty vlastníka areálu bývalého Stasisu zpřístupnit areál pro
nakládku na železnici,
c) posunutí pásového dopravníku co nejdále od obytných objektů
na Svatopluku se zabalovacím pásovým dopravníkem pro omezení prašnosti i hlučnosti,
d) těžba by byla omezena časově - doprava v čase 08.00 - 17.00
hod, separace 24 hod. denně, těžba 16 hod. denně,
e) těžba by byla v případě nepříznivých klimatických podmínek zastavena v období od ½ prosince - ½ března,
f) při poruše dopravníku se nepočítá s náhradní dopravou nákladními vozidly,
e) počet nákladních vozidel by neměl překročit 12 za den.
Budeme dále sledovat a informovat vás o krocích investora.
starosta

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého 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 2019 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro
které budou připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Doplňte správný název filmu, ze kterého je uvedená hláška.
„Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny.“
A) Marečku, podejte mi pero
B) Pelíšky
C) Obecná škola
D) Pupendo
„Takhle se mává, takhle se bije!“
A) Tři veteráni
B) Obecná škola
C) Hoří má panenko
D) Tankový prapor
„Zase králíka, každej den máme králíka. Ani Pinďa to už nežere!
Viď, Pinďo, že už taky nechceš králíka?“
A) Slunce, seno, jahody
B) Slunce, seno a pár facek
C) Slunce, seno, erotika
Odpověď uveďte ve formátu 1. písmeno, písmeno, písmeno
2. úloha (3 body)
Doplň číselnou řadu
1, 2, 4, 7, 11, ?
3.úloha (5 bodů)
Místo písmen dosaďte číslice, aby platilo:
P
P A
P AC
P AC I
--------------4 3 2 1
V odpovědi uveďte P = , A = , C = , I = .
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Prezentace změny dopravy při těžbě
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Dům služeb u fontány i přilehlý park
projde přestavbou
Objekt, který využívali dosud drobní živnostníci a firmy již přestal vyhovovat. Poslední desetiletí byl využíván velmi málo,
stavební dispozice objektu zejména v patrech byla nevhodná a obecně o objekt
ze strany potencionálních uživatelů nebyl
zájem. Budova svou dispozicí vnitřních
prostor nemohla již nabídnout vhodné využití, a proto se radnice zabývala dalším
využitím.
V přízemní části budou podle projektu velké prosklené výlohy, občerstvení, kavárna.
Dojde i k terénnímu vyrovnání a vznikne tu
veranda. Další patro nabídne provozovny
drobných služeb, jako je kadeřnictví, pedikúra či manikúra, případně drobnou výrobu. V nejvyšším patře by pak mělo vznik-

Kůrovcová kalamita,
krize v lesnictví
a dopad na hospodaření
v městských lesích

nout coworkingové centrum, kde budou
k dispozici kanceláře, místa pro pracovní
schůzky či zasedací místnost. Současně
O kůrovcové kalamitě je slyšet už několik let
dojde ke změně parku u fontány.
(před šesti lety postihla i stříbrné smrky ve
Projekt byl hodnocený jako jeden z nejlépe
městě). Důsledkem je gradace kůrovce, nadzpracovaných. Město tak získá 20 milionů
produkce dřevní hmoty a pokles ceny (Lesy
na přestavbu, dalších deset dofinancuje ze
ČR prodávají dřevo i pod 400,-Kč/m3, což
svého. V první polovině příštího roku by se
je při dodržení všech požadavků při těžbě
mohlo začít se stavbou a zhruba ve 2. polovině roku 2020 se počítá s uvedením
kůrovcového dřeva pod náklady za zpracování 1m3 dřeva). Město vlastní lesy o velikosDomu služeb do provozu.
ti 461 ha v katastrálních územích Bošířany,
Naše město je prvním městem v kraji, které získalo na tuto přestavbu dotaci z proKrásno, Krásný Jez, Ležnička, Ležnice a Třígramu Ministerstva průmyslu a obchodu
domí. Tyto lesy obhospodařují naše TechSTUDIE ÚPRAV PARKOVÉ PLOCHY, HORNÍ SLAVKOV
nické služby. Po zjištění razantního snížení
RE:START.
VIzUALIzAcE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
výkupu kalamitního dříví bylo spočítáno, že
z prodeje dřeva není možné udržet neztrátoOdbor majetku a investic MěÚ
vý chod lesního hospodářství města. V současné době mají naše lesy pouze jednoho
dřevorubce (živnostníka), který těží pouze
kalamitní dříví podle potřeby a odborného
lesníka a hospodáře v jedné osobě.
Od května 2018 je vyváženo dřevo pro firmu STORA ENSO Planá (měsíční příjem pro
město resp. Technické služby s.r.o. tak činí
zhruba 50.000,-Kč). Výsledek střediska lesy
tak bude ke konci roku vyrovnané hospodaření a to při pouhé 28% výši roční těžby dřeva. Podařilo se zašetřit 1400 m3 dřeva, což je
500.000,- Kč při současných cenách, ale při
běžných cenách je to 1.000.000,- Kč. Takto
ušetřené dřevo přinese zisk v budoucnu po
zvýšení ceny dřeva na trhu.

Jaký dopad má kůrovcová kalamita na
hospodaření v lesích H. Slavkov?
Zásadní problémem je pokles ceny dřeva
až o 50 % a jeho omezená prodejnost (vetší
nabídka než poptávka). Za současné situace
bude udržován dobrý zdravotní stav lesa, těžATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, kancelář: Tepelská 137/3, Mar.
Lázně
ba
kalamitního dřeva, zalesňování a vyvážení
Ing. Vl. Dufek, tel.: 605 298 827, vl.dufek@seznam.cz; Ing. T. Prinz, DiS., tel.: 606 820 510, prinz@email.cz, Ing. N. Prinzová; 05/2018
dřeva pro externí subjekty. Zašetřené dřevo
bude těženo jen v nutném případě dokud se
nezmění situace na trhu. V současné době
není vhodná doba na vytváření zisku z prodeje dřeva - není jistý odbyt a cena dřeva je
poloviční.
Smrkové dřevo je nepostradatelné ve stavebnictví a nezbytné pro papírenský průmysl.
Lze proto očekávat, že po skončení kůrovcové kalamity dojde k prudkému navýšení cen
smrkového dřeva - při jeho současné maximální těžbě ho bude v příštích letech nedostatek. Lesy s velkou zásobou smrku pak
budou mít vysokou hodnotu.
Můžeme konstatovat, že máme lesy ve velmi
dobrém stavu s vydatnou zásobou dřeva. To
znamená, že když není dost dobré vytvářet
efektivně finanční výnos, tak vytváříme dřevVizualizace vzhledu parku podle projektu
ní zásobu, peníze ve dřevě do dalších let.
STUDIE ÚPRAV PARKOVÉ PLOCHY, HORNÍ SLAVKOV
VIzUALIzAcE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Ing. Jaroslav Hoť - lesní hospodář
Technické služby, s.r.o.

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, kancelář: Tepelská 137/3, Mar. Lázně
Ing. Vl. Dufek, tel.: 605 298 827, vl.dufek@seznam.cz; Ing. T. Prinz, DiS., tel.: 606 820 510, prinz@email.cz, Ing. N. Prinzová; 05/2018
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Policisté Karlovarského kraje radí:
používejte reflexní prvky a buďte
vidět.
Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. Během dne se mohou také ve větší míře
vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména chodci a cyklisté,
kteří jsou bráni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu.
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto
pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Když budete
vidět na dostatečnou vzdálenosti, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými následky.
Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se
bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na
níž není chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění této povinnosti
lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe
vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit si
mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků, nášivek či dalších
reflexních doplňků. Reflexní doplňky doporučujeme umístit viditelně,
zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu
i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla
viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55
m a pokud je jeho oděv doplněn reflexními označením, vidí jej řidič
na 200 m, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že řidič nedokáže zastavit
vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli, pokud mu náhle
vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

Ve dnech od 12.-14.10. 2018 se konalo 26. MISTROVSTVÍ SVĚTA
SKDUN V KARATE. Pořadatelem tohoto vrcholového závodu bylo
město Kišiněv v Moldávii, jež přivítalo přes 1500 závodníků ze 30 zemí
světa. Pod hlavičkou CAOKK vyrazilo reprezentovat ČR celkem 61
účastníků a členů realizačního teamu, z toho 55 z Champions teamu.
Téměř 32hodinová cesta autobusem byla velmi náročná, nicméně výsledek stál opravdu za to. Jsme velmi hrdi na to, že v této několikadenní těžké soutěži reprezentovalo naši Českou republiku a město Horní
Slavkov hned několik závodníků.
Za Champions team Chodov:
Štecová Kateřina - 1. místo - kumite individ. 12-13 let, -50kg
Pokorná Eliška - 2. místo kumite individ. minikadetky 12-13 let, -42kg
Pokorná Eliška - 3. místo kata individ. 12-13 let
Budajová Michaela - 3. místo - kumite tým juniorky 16-20 let
Budajová Michaela - 3. místo - kumite tým mix senioři
Budajová Michaela - 5.místo - kumite individ. ženy 18-20 let, + 58kg
Soukupová Natálie - 3. místo kumite individ. 10-11 let, +35kg
Kerbelová Barbora - 5.místo kumite individ. kadetky 14-15 let, -53 kg
Novou a jistě prestižní zkušeností byl tento světový šampionát pro
členy Champions teamu Horní Slavkov, působící při DDM a ŠD Horní
Slavkov. Na svůj první světový závod v karate vyjeli s českou výpravou
do daleké Moldávie sbírat cenné zkušenosti také: Sluka Kryštof, Salač
Hynek a Hřib Matěj.
O několik dní později 23.10.2018 odlétla menší výprava na MISTROVSTVÍ EVROPY WUKF V KARATE na Maltu do přímořského městečka
Ta‘Qali, kde se v konkurenci 31 států a okolo 2000 závodníků česká
výprava také neztratila. Skupinka 16 závodníků CAOKK spolu se svými
trenéry dokázala, že v Evropě patří v tomto sportu ke spičce a přivezla
mnoho cenných kovů. Tentokrát se šampionátu za Champions team
zúčastnily pouze 2 naše karatistky a výsledky jsou tyto:
Eliška Pokorná - 1. místo - kata minikadetky
Kateřina Štecová - 1. místo -kumite individ., +155 cm
Eliška Pokorná - 2. místo - kumite individ., -155 cm
Eliška Pokorná, Kateřina Štecová - 3. místo - kumite team rotace
Gratulujeme všem medailistům i ostatním zúčastněným sportovcům.
Velmi děkujeme všem štědrým podporovatelům, DDM a ŠD Horní
Slavkov, Karlovarskému kraji a především městu Horní Slavkov, které
na své mladé karatisty finančně myslí. Dále vedení CAOKK a trenérům
Champions teamu Chodov za přípravu našich závodníků a závodnic
na takovéto špičkové úrovni. A v neposlední řadě patří dík všem rodičům za podporu a trpělivost.

1 hodina

40,- Kč

Votrubec Jindřich, trenér Champions team Horní Slavkov

Lyžařský vlek
V následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká sněhová pokrývka, bude opět v provozu lyžařský vlek. Informace o provozu vleku
naleznete na webových stránkách města:
www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/.
PROVOZNÍ DOBA:
Pracovní dny:

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin
odpoledne 13:00 – 16:00 hodin
CENÍK JÍZDNÉHO:

Děti:

Dospělí:
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Další medailové úspěchy
mladých karatistů na prestižních
mezinárodních šampionátech

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

MŠ Duhová kulička
Na začátku prosince nás ve školce navštívil
Mikuláš s čertíky a andělem. Museli jsme
být celý rok moc hodní, protože jsme dostali
samé krásné odměny. Zazpívali jsme si koledy a řekli básničky. Nakonec nás Mikuláš pochválil za to, jak jsme šikovní a čertovi jsme
slíbili, že nadále zlobit nebudeme.
Ačkoliv je prosinec zimní měsíc a my už
máme hlavy plné sněhu a vánoc, tak se za
námi z teplých krajin přijeli podívat zástupci
z ptačí říše. A to nejen takoví, které můžeme
vidět i u nás z okna. Krásné vystoupení papoušků nám všem pozvedlo naši už tak pěknou vánoční náladu.
Mohli jste nás také vidět na několika představeních pro město. Vystupovali jsme před
první adventní nedělí na rozsvícení vánoční-

Strašidelná noc
ho stromečku. Zpívali pro babičky a dědečky
v domovech s pečovatelskou službou. Zúčastnili jsme se celonárodní akce Česko zpívá koledy. A připravili pro naše rodiče vánoční dílny, kde si s námi mohli něco pěkného
vánočního vyrobit. Například jsme vyráběli
ozdoby, pekli perníčky nebo pouštěli lodičky
ze skořápek. Společně jsme se pak všichni
rozloučili na vánoční besídce, kterou si jako
tradičně připravila každá třída. Naši nejmenší
si hráli na sněhuláky, další vítali po roce vánoce a starší děti měly připravené vánoční
pásmo. Předškoláci připravili písně a básně
o tom, jak se slaví vánoce ve světě.
Bylo toho mnoho a těšíme se na to, co nám
příští rok nového přinese.
Za Duhovou kuličku Ondřej Čavojský

MŠ U Sluníčka
Naše malá premiéra ve školní lavici ...
Jedno prosincové dopoledne jsme my předškoláci ze tříd Myšek a Berušek navštívili ZŠ
Nádražní ulice v Horním Slavkově.
Pozvali nás prvňáčci s paní učitelkou Nelou
Kosmákovou, aby nám ukázali, co všechno
už se naučili a hlavně abychom se podívali,
jak to v té škole vlastně vůbec chodí. A zjistili jsme, že se opravdu nemáme čeho bát.
Posadili jsme se do lavic k dětem a to jsme

si připadali, jako opravdoví školáčci. Splnili
jsme s nimi úkoly, co nám paní učitelka zadala a nechyběla ani pochvala. Na závěr hodiny
na nás čekala odměna. Byl to diplom a tužka, kterou si schováme, až do té první třídy
opravdu půjdeme.
Už teď víme, že se do školy moc těšíme...
Děti z MŠ U Sluníčka

Tato noc se uskutečnila dne 30.11. v ZŠ
v Nádražní ulici. Zúčastnily se třídy 2.A, 3.A,
5.A a 8.A. Starší žáci vytvořili skupinky s malými dětmi a soutěžili mezi sebou ve vyrábění
čertů, sportovních soutěžích a společenských
hrách. Vyráběli jsme perníčky a lepili je na
perníkovou chaloupku, každá skupina vytvořila svého čerta, v tělocvičně jsme proti sobě
bojovali v netradičních soutěžích. Po těchto
aktivitách bylo na čase se začít bát. Projít celou školu v noci bylo náročné i pro velké. Ale
bobříka odvahy jsme zvládli. Noc se všem
moc líbila a doufáme, že si ji ještě někdy zopakujeme.
Adéla Adamcová, Aneta Balogová,
Barbora Půtová

Halloweenská noc

Dne 16.11.2018 se v družině 1. Základní školy v Nádražní ulici uskutečnila Halloweenská
noc. Děti se začaly scházet v okolo 18. 00 hodin. Počkalo se , až dojdou všichni účastníci
a přinesou si věci na přespání a jídlo do tělocvičny. Poté se hrály hry. Starší děti (2.stupně)
připravily pro mladší děti hry – upír, hledání
pokladu, pantomimu, městečko Palermo.
Po hrách následoval Bobřík odvahy. Starší děti
se rozmístily po budově, zhasnula se světla
a mladší děti procházely „Stezku odvahy“, zatím co je starší děti strašily. Po diskotéce byl
půlnoční průvod okolo kostela.
Když jsme přišli z průvodu, mladší děti si šly
lehnout a starší děti si vyprávěly strašidelné
historky.
Ráno byla společná snídaně, úklid a poté si
rodiče odváděli děti domů.
Děti z družiny

U nás ve městě / Školství
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Naše země oslavila
100 let svého vzniku
Jaký byl život našich
předků?
Nahlédněme do kroniky města
Horní Slavkov…
Rok 1941
27.3. spáchala sebevraždu utopením ve zdejším rybníku Berta Bräutigam, bytem zde čp.
428. Sebevraždu spáchala společně se svojí
tříletou dcerkou: Motiv – styk s cizím mužem
s následky a to v době, kdy je vlastní muž ve
válce na frontě.
9.4. - velká sněhová vánice. Sníh nebere konce.
21.4. - začalo dláždění starého náměstí
a spojovacích uliček. Dláždilo se malými hranatými kostičkami. Dláždění prováděli invalidní důchodci a francouzští zajatci.
10.4. - přelétlo nad naším městem mnoho
našich bojových letadel. Letěli směrem na jih
a to do Srbska, kde začala válka proti nám.
29.5. – velmi silný déšť – vůbec celé léto vydatně pršelo, čímž úroda velmi trpěla.
4.6. – začala přístavba dívčí školy. Tato škola
byla přeměněna na hlavní školu (měšťanku).
Chlapecká škola byla změněna na národní
školu. Dosud byla chlapecká škola obecní
školou a dívčí byla dvedena jako obecní škola.
20.6. - z důvodu dláždění náměstí zrušeny staré schody k hostinci čp. 59. Nyní byly
schody umístěny stranou podél budovy hostince.
23.6.1941 začala válka s Ruskem.
18.7. je opraveno staré dláždění u pekařství
v domě čp. 57. Zmiňuji se o tom, protože tímto končí pro chlapce možnost hraní a pošťuchování kuliček – tradiční jarní pouliční hra.
Dosavadní obecní vlastnictví lesních porostů:
Katastr: Horní Slavkov 
349 ha 44 arů
Krásno
5 ha 44 arů
Třídomí	
9 ha 14 arů
16.8. – 13 válečných hrobů (1914 – 1918) je
sloučeno v jedem hrob, na kterém je osazen
pamětní kámen.
Je postavena nová cesta „Obere Friht“ a do
příkopu u této cesty je položena kanalizace.
V kanceláři starosty je položena parketová
podlaha.
Na zdejším hřbitově je pohřben ruský válečný zajatec ze zajateckého tábora v Tepličce
– nezůstalo pouze u tohoto jednoho, přibyli
další.
8.10. došlo k utržení části skály u zastávky
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u porcelánky. Provoz na silnici je přeložen.
Obec vykupuje následující pozemkové parcely od Anna Rohnmové z Třídomí: parcely
3706, 3727/2, 3728/2, 3729, 3730/2, 3733.
Další parcely se kupují od Marie Hübl, Karla
Schröcka – stavitele z Karlových Varů, Theresie Neidhart, Antona Weidla, Dr. Pöpperla
z Lokte a Juliuse Rosmeissla z Nadlesí.
Jsou rozmístěny ampliony obecního rozhlasu na Dolním Příkopě a Ležnické ulici.
Ředitel občanské školy Rudolf Prosch, bytem zde čp. 349, urovnal všechny písemnosti
v městském archivu a sestavil podrobný inventární seznam. Dr. Prosch si tímto činem
vysloužil velké uznání. Fungující muzeum je
rovněž jeho velkou zásluhou, jeho přičiněním

je naše muzeum v pořádku. K inventáři byly
pořízeny naučné popisky.
Doplněná poznámka neznámým autorem na
boku textu:
„Archiv a muzeum byly při jejich uzavření zcela špinavé, uvedená poznámka o zásluhách
Dr. Prosche není pravdivá“.
Archiv a muzeum jsou ve vzorovém pořádku.
Návštěvníky jsou obě zařízení kladně hodnocena. Dr. Prosch vede i „Městskou knihu“
(Kroniku).
Další doplněná poznámka neznámým autorem na boku textu:
„V této knize popisuje Prosch slavkovské
obyvatele jako nečisté lidi „špindíry“, kteří nejsou schopni udržet ve svých domácnostech
pořádek. Mimo to se Slavkovští oddávají incestu a proto jsou mnozí v Dobřanech (v blázinci).“
31.10. napadlo mnoho sněhu, na který musel býti nasazen sněžný pluh. Mnoho brambor, zelí a ovsa zůstalo nesklizeno. Ke sněhu
se přidal velký mráz. Co nezničil sníh, zničil
mráz.

Na počest narozenin vůdce proběhla sbírka kovových předmětů

Dle posledního sčítání má město 3 026 obyvatel. Město zaznamenalo úbytek obyvatel.
Úbytek je zapříčiněn tím, že mnozí z obyvatel
odchází za prací do Říše.
Z válečného tažení proti Polsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Anglii, Jugoslávii a Řecku
má do prosince 1941 město 8 válečných
obětí.
Obyvatelstvo přivítalo vstup Japonska do války proti Anglii a Severní Americe.
Město si pořizuje sněžný pluh
Rok 1942
Demontáž zvonů a jejich odeslání pro válečné účely
Z městských zvonic byly sejmuty tyto zvony:
1) Zvonek z Kostela sv. Anny, který sloužil
svému dosavadnímu účelu až od roku 1917.
Předtím byl umístěn v radniční věži, kde odbíjel hodiny a před touto službou byl používán
jako umíráček, vždy když byl odsouzenec
veden na popraviště – na městskou šibenici.
Naposledy zvonil tomuto účelu v roce 1751.
Nápis na tomto zvonu: „Santa Anna Mater
Maria“ odlit v roce 1656 v Praze. (průměr zvonu je 60 cm, výška 65 cm, velikost srdce 15
cm, váha 123 kg)
2) Modlitební zvon z věže Kaple sv. Josefa –
37 kg
3) Hodinový zvon z městské věže, který se
používal k odbíjení jednotlivých hodin. Tento
zvon obsluhoval strážce městské věže. K odbíjení hodin bylo používáno lano, které bylo
připevněno ke zvonu a vedlo až do věžního
bytu. Tímto lanem bylo zajištěno odbíjení
hodin. (průměr zvonu 109 cm, výška 75 cm,
srdce 21 cm, váha 663 kg)
4) Hornický zvon z městské věže. Tímto zvonem se odbíjelo střídání šichet horníků. Horníci nastupovali do práce dle zvonění. Tato
tradice byla i nadále udržována a zvon odbíjel

Historie

hodiny v 11 hodin dopoledne a v 7 a 8 hodin
večer. Také byl využíván při vypuknutí požáru.
Tento zvon měl povrch stříbřitého nádechu.
K odlití zvonu byla použita ruda z okolí Horního Slavkova. Ruda z našeho okolí obsahuje příměs jemného cínu. Tento zvon byl odlit
hornoslavkovským zvonařským mistrem
Joh. Albrechtem. (průměr 62 cm, výška 55
cm, srdce 12 cm. Odlit roku 1851, váha 124
kg).
5) Modlitební zvon ze zvonice – váha 1650 kg
6) Zvonek z Kostela sv. Jiřího
Hornictví v našem městě opět ožívá. Na
„Hublově dvoře“ je postavena důlní přípravna
a je vybudována železniční transportní dráha.
23.1 je zakoupen sněžný pluh od firmy Hoffmann Kriegelstein z Lokte
3.2. byly sejmuty ze zvonic naše zvony.
K 1.1. byly zavedeny tabákové lístky.
3.5. byly zavedeny bramborové lístky.
20.4. u příležitosti narozenin našeho vůdce
bylo město slavnostně vyzdobeno a konala
se městská slavnost.
Krásno je připojeno k našemu telefonnímu
úřadu.
26.4. útěk dvou francouzských vězňů ze zajateckého táboru u firmy Haas & Czjzek (po
několika dnech byli opět chyceni).
25.5. firma Haas & Czjzek slaví 150 let od
svého založení.
4.5. vojenský armádní koncert v sále hostince „Červený vůl“. Hraje armáda našeho kraje – hudební regiment č. 296 z Chebu – 40
mužů.
14.5. starosta Emanuel Hubl položil základní
kámen ke stavbě domu čp 517 „Dům nový
domov“ – dům obecních bytů.
6.4. krácení potravinových přídělů (způsobeno velkým počtem válečných zajatců a velkým územím obsazených zemí, jakož i zásobováním spřátelených států)

1.7. nákup nákladního vozu na svoz odpadků
– 780 říšských marek
Text ke stavbě domu s obecními byty:
Tento dům byl postaven v roce 1942 – ve
čtvrtém roce připojení našeho domova
k Velkoněmecké říši. Tato stavba se provádí
v těžké době, trvající velké války proti bolševismu. Stavba je symbolem tažení proti trvajícímu nedostatku bydlení. Nedostatek bytů
je důsledkem nevídaného hospodářského
a národního růstu našeho národa. Zajištění potřebného materiálu a pracovní síly je
v čase válečného období velmi problematické a pouze za přičinění pana starosty Emanuela Hubla, mohla býti tato stavba provedena. Tímto mu děkujeme. Projekt pro bytový
dům byl zajištěn společností „Nový domov“,
kdy tato realizaci domu zadala zednickému
mistru Aloisi Bureschovi z Chodova. Stavbyvedoucím byl Alois Floth z Horního Slavkova.
Starosta: podp. Hubl
Městský inspektor: podp. Wagner
Měsíc květen a červen jsou velmi chladné,
je málo deště a tím je i málo sena. Sklizeň
brambor a krmiva je i přesto na dobré úrovni.
Počasí o žních je nádherné.
U domu čp. 439 byl zřízen malý zelený parčík.
Centrální výkupna mléka je přeložena do
domu čp. 224
Říšský úřad přebírá domy čp. 94 a 95 – bývalá česká škola a dům čp. 497 – bývalý židovský dům. Říšská finanční správa zaplatí 8 000
říšských marek.
Na horním náměstí u bývalých rybářských
kádí jsou založeny nové zelené plochy.
13.7. se stala malá dopravní nehoda u domu
čp. 205 – auto p. Götzla z Krásna se střetlo
s vozem majitele ze Staré Role.
Městu byly nařízeny povinné odvody z kácení
v městských lesích.
8.9. shořely dva chudobinské domy na „cikánském plácku“, které byly postaveny pouze
z prken. Tyto domy pocházely z doby chudoby a nezaměstnanosti v Českém státě (majitelé Josef a Karl Köhler).
O posvícení, i když už tři roky probíhá válka,
slavkovské ženy napekly tradiční posvícenské koláče. Pro obveselení obyvatelstva dorazili komedianti. Pivo už je pouze 4 %.
V září jsou zavedeny přídělové lístky na tabák
i pro ženy. Tabák za ně mohou obdržet ženy
ve věku 25 až 55 let.
Dosud mělo město nočního hlídače, který hlídal město od 10 hodin večer do 5 hodin ráno.
Tento hlídač současně dohlížel na dodržování uzavírací hodiny v hostincích. Tato služba byla po skonu současného hlídače Wilh.
Schlosbauera zrušena.
V měsíci říjnu je postavena kanalizace od
domu čp. 338 až k domu čp. 349.
26.10. jsou i přes trvající tříletou válku navýšeny příděly potravin. Tomuto navýšení vděčíme vítěznému postupu našich vojenských
jednotek v Rusku, kdy plynule postupují až ke
Kavkazu. Tímto jsme získali možnost získat
úrodu z Ukrajiny. Toto vše naše obyvatelstvo
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s potěšením přivítalo a tím ještě více došlo
k posílení myšlenky konečného vítězství.
19.10. byl pořízen nový rozmnožovací stroj.
9.11 byl starosta Emanuel Hubl vůdcem vyznamenán za zásluhy při vzorném vedení
města. Obdržel válečný kříž 2. stupně.
10.11 – první sníh
Výdejem potravinových lístků je spotřeba
masa regulována a dokoupení masa není
možné. Z tohoto důvodu se v mnohých domácnostech rozšiřuje chov králíků.
Důsledkem třech dlouhých a studených zim
je stav zvěře v našich lesích velmi špatný. Po
letošní zimě je stav ještě horší.
Firma Dr. Ing. Joachima Ratkjense, se sídlem
v Sasku má zájem o těžbu wolframu v Horním Slavkově. Vytěžený kov by se zpracovával v obci Stříbrná.
21.7. je prodán dům čp. 258 panu Franzovi
Peterovi. Tento dům dosud soužil jako chudobinec.
10. a 11.12 byly u Ležnice nalezeny letecké
zápalné bomby.
Bylo dokončeno nové dláždění starého náměstí – cena 56 313 říšských marek.
21.12. byly na jatkách vydávány vánoční
kapři. Mnoho koupěchtivých zájemců stálo
frontu už od brzkého rána. Před vchodem
do městských jatek se nacházela žumpa pro

místní jatka. Tato žumpa byla zakryta trámy
a velkou deskou. Na této desce stálo asi celkem třicet netrpělivých lidí. Když se celá skupinka pohnula jedním směrem, deska s trámy se převážila a všech třicet lidí stojících
na této desce se ráčilo přemístit do žumpy.
Všichni návštěvníci žumpy byli následně vytaženi. No ti vypadali – co vypadali – ale jak
voněli. Všichni účastníci této koupele dobře
posloužili pro obveselení ostatních. Dobře, že
se nikomu nic nestalo.
Na našem místním hřbitově jsou pohřbeni
tito ruští váleční zajatci ze zajateckého tábora z Tepličky:
Sereta Max, Nikiti Alex
Aleksenko Wasily, nar. 27.12.16, + 15.4.42
Polenik Stefan, nar. 15.9.03, + 31.4.42
Zjubna Grigory, nar. 30.11.10, + 31.4.42
Similov Boris, nar. 6.6.04, + 5.5.42
Archipov Sergej, nar. 1.6.0, + 1.5.42
Nowikov Vasily, nar. 19.9.14, +14.5.42
Zurmas Fedor, nar. 17.2.02, + 11.5.42
Harburov Mitrofan, nar. 4.6.04, + 12.5.42
Trojanov Peter, nar. 1.5.06, + 14.5.42
Sokolov Iwan, nar. 02.10.04, + 15.5.42
Nichelov Andrej, nar. 1.12.07, + 18.5.42
Rok 1943
26.1. – slavnostní projev o Japonsku – před-

nesl nadporučík Kachlik z Karlových Varů.
30. 1. je u příležitosti založení Velkoněmecké
říše poskytnuto Říšským sociálním fondem
10 tis. říšských marek na podporu potřebným.
16.2. je městem koupena pozemková parcela č. 2132/2 od Josefa Otta
15.2 až 25.3. je nádherné jarní počasí.
18.1.43 je pro tažení pohřebního vozu pořízen
pár koní.
29. 3. starosta Emanuel Hubl nastupuje do
vojenské služby.
30. 3. Od „Nádražního hotelu“ je položena kanalizace.
24. 7. se ve „Velkém rybníku“ utopil ukrajinský
dělník jménem Kurylo Vasil. Pracoval u místního stavbyvedoucího Antonína Rippla.
Loketský okresní a finanční úřad se slučuje
se sokolovským úřadem a překládá se do
Sokolova.
12. 9. jsou britsko-americkým letectvem
bombardovány Karlovy Vary. Při tomto náletu zemřela rodačka z Horního Slavkova „paní
Klement“.
16. 10. město mělo dvakrát letecký poplach.
V říjnu je instalována nová siréna na protiletecký útok. Siréna je postavena v zahradě
domu čp. 431. Malá stará siréna zůstává na
domě obecní školy.

V závěru roku byly do kostela sv. Jiří osazeny
poslední zrestaurované výplně a vitráže
Kostel sv. Jiří má zpět všechny výplně oken
a vitráže. Letos budou restaurovány kamenné prvky.
Jsou tak už nyní komplet. V nedávné době
byla rovněž opravena střecha, kostel je tak
zabezpečený, aby v něm nedocházelo k dalším škodám. To nejzásadnější ho však stále
ještě čeká, s nadsázkou by se dalo říct, že je
tu stále práce jak na kostele.
„V rámci třetí etapy jsme osadili zbylé, ty
menší vitráže a výplně, střecha je relativně
bezproblémová. Jsem za to velmi rád, ale
pořád jsme v podstatě na začátku rekonstrukce kostela jako takového,“ potvrdil starosta města Alexandr Terek.
Všech 14 vitráží vyšlo na necelých 5 milionů
korun, celková rekonstrukce je odhadnuta
na zhruba 50 milionů a radnice neustále hledá možnosti, jak získat finanční prostředky
na další potřebné opravy. „Je zpracovaná
kompletní projektová dokumentace a každý
rok děláme to, co si z hlediska prostředků
můžeme dovolit,“ poznamenal starosta.
Z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, z nějž každoročně město žádá o dotaci, dostává pravidelně
kolem 700 tisíc.
K tomu přidává odpovídající částku ze svého rozpočtu. „Další cesta se nám otevírá
i v rámci programu pro strukturálně postižené kraje RE:START,“ upřesnil starosta Terek.
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V letošním roce přijde na řadu restaurování
kamenných prvků uvnitř i vně kostela.
Část finančních prostředků plyne i z veřejné
sbírky, kterou město vyhlásilo v roce 2016.
Do té přispívají nejen současní Slavkováci,
ale třeba i Němci, kteří tu žili a museli v poválečném období odejít. Přispívat je možné
do kasiček v recepci městského úřadu, v lékárně, v době konání akcí a také přímo na
transparentní účet, na kterém je v současné
době necelých 32 tisíc korun.

Kostel sv. Jiří je veřejnosti uzavřen, otevírá se jednou v roce u příležitosti slavností
tohoto světce. I do budoucna se počítá
s tím, že by restaurovaný kostel, který byl
odsvěcen a patří městu, sloužil jako kulturní centrum pro pořádání koncertů a jiných
slavnostních událostí. „Samozřejmě se ale
nebráníme ani možné spolupráci s církví,“
doplnil starosta.
sokolovsky.denik.cz

Kultura
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MKS PRO DĚTI

KINO

5. 1. 2019

11. 1. 2019

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 – PŘÍŠERÓZNÍ
DOVOLENÁ
Slovensko 2018, Animovaný / Komedie/
Rodinný, 97 min.
19:00 Kinosál
Režie: Genndy Tartakovsky
Vstupné: 55,- Kč, děti 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
USA 2018, Muzikál/ Romantický / Komedie, 114 min.
19:00 Kinosál
Režie: Ol Parker
Hrají: A. Seyfried, L. James, M. Streep, C.
Firth, P. Brosnan, S. Skarsgård, A. Garcia
Vstupné: 55,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

30. 1. 2019

TRAPAS NEPŘEŽIJU ANEB TEN ŘÍZEK
NEZVEDEJ
8:15 a 10:00 Divadelní sál
Hrají: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej
Rychlá pomoc slušného chování. Divadelní
představení nejen pro základní školy.
Vstupné: 50,- Kč

Křivánek, M. Ondřejička, Z. Němcová, D.
Kučová, J. Rejcha, I. Čornyjová-Höhnlová,
M. Ligmajerová, B. Bohuslav, V. Vála a E.
Konalinová
Divadelní komedie o mezilidských vztazích
v jednom malém městečku.
Vstupné: 70,- Kč v předprodeji/ 100,- na
místě
Předprodej zahájen 2. 1. 2019 v kavárně
MKS Horní Slavkov.

19. 1. 2019

17. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA HORNÍHO SLAVKOVA
Hrají: Timbre Music
Host: Petr Kotvald
Doprovodný program: KASINO, taneční
vystoupení, supertombola
Vstupenky v předprodeji v kavárně MKS.

3. 2. 2019

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA – TŘI
SNĚHULÁCI
15:00 Malý sál
Vstupné: 10,- Kč.

KULTURNÍ AKCE
KAŽDOU STŘEDU

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

MUZEUM
1. 12. 2018 – 27. 1. 2019

VÝSTAVA ŽEHLIČEK
Jak se žehlilo před sto i více lety? Historické unikáty, žehličky na uhlí, plyn a další
zajímavosti o historii žehlení ze sbírky
Jiřiny Sivákové a jejího muzea z Bečova
nad Teplou.
Muzeum otevírací doba:
Sobota – neděle
8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00
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

9. 1. 2019

DIVADELNÍ SOUBOR KONVALINKY SOUSEDÉ
19:00 Divadelní sál
Scénář a režie: Eva Konvalinová
Hrají: M. Špatenka, O. Střelcová, P.
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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

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.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

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

TECHNICKÉ SLUŽBY

MĚSTSKÝ ÚŘAD

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

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
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

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
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

Recepce (ústředna): 352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz
Alexandr Terek
starosta
alexandr.terek@hornislavkov.cz
724 796 727

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

PORUCHOVÉ LINKY

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.

SLUŽBA VYJADŘOVÁNÍ SE
K EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ
Na odkazu url: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/karlovarsky-kraj/ je
možné bezplatně žádat o vydání vyjádření
o existenci inženýrských sítí.

Příklad použití: Pokud někdo začíná stavět rodinný
dům, bude určitě k zahájení výstavby potřebovat
napojení elektrické přípojky, plynové přípojky,
vodovodní a kanalizační přípojky, apod. Aby
nemusel obíhat správce sítí jednotlivě nebo za tyto
služby platil, může si v aplikaci zadat pozemkovou
parcelu, ke které se to vztahuje, a potom jen označit správce sítí, od kterých potřebuje vyjádření.
Aplikace se s těmito správci elektronicky spojí,
nebo pokud na to ještě nemají připravený systém,
obešle dopisem. Vyjádření jednotlivých správců
sítí zpětně dojde na žadatele.

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
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Baníkovci se prosazují do
mládežnické reprezentace U15
ychovávat nové talenty je jedním z našich nejdůležitějších cílů. Proto jsme nesmírně rádi, když si mladí baníkovci svými výkony vyslouží
pozvánky do mládežnických reprezentací České republiky. Sokolovští
fotbalisté oblékají dres se lvem na prsou celkem pravidelně, ale poprvé se stalo, že během několika týdnů dostali pozvánku hned čtyři
fotbalisté ze žákovské U15. Na kempy nově vznikající reprezentace do
15 let (ČR U15) byli nominováni Václav Pastorek, Jan Macák, Tomáš
Mikleš a naposledy i Filip Lörincz. Pro FK Baník Sokolov je ročník hráčů 2004 mimořádně úspěšný. „Nikdy v historii se nepovedlo, aby byl
do reprezentace nominován víc než jeden hráč v jedné věkové kategorii. Letos se do kempů zapojili hned čtyři hráči, čímž jsme se přiřadili ke
špičkovým prvoligovým klubům – Sparta Praha, Slavie Praha, Viktoria
Plzeň nebo Baník Ostrava, které pravidelně dodávají do reprezentací
větší množství hráčů. Tito hráči byli vybráni do nejužšího celorepublikového výběru 25 hráčů nejmladší reprezentační kategorie U15,“
popisuje vedoucí trenér žákovských kategorií Marek Kratochvíl. Jde o
konkrétní výstup systematické práce s fotbalovou mládeží v Sokolově.
Hráče do kempů vybírají reprezentační trenéři ve spolupráci s trenéry
Regionálních akademii (RFA) FAČR, krajskými Grassroots manažery
a trenéry jednotlivých týmů, kteří hráče vybírají v mistrovských utkáních po celé ČR. Mezi reprezentační trenéry byl vybrán právě i Marek
Kratochvíl.
Mladí baníkovci Václav Pastorek, Jan Macák a Tomáš Mikleš se zúčastnili kempu v Třeboni (4. - 6. 10. 2018), Filip Lörincz se zúčastnil
6. - 8. 11. 2018 kempu U15 future v Uherském Brodě.
Fotbalový klub Baník Sokolov je jediným klubem v Karlovarském kraji,
který pro tento ročník získal statut Sportovního centra mládeže (výchova hráčů v dorosteneckých kategorií) a jedním z mála klubů v kraji, kteří drží také statut Sportovního střediska mládeže (pro žákovské
kategorie).

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
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Rádi nabídneme
i Vaši nemovitost
našim klientům

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

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

• 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

INZERUJTE

- zasklívání

VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI

- 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

t: 739 544 446

e: kalabova@mediaas.cz

PF 2019

www.hornislavkov.cz

