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Slovo starosty
Vítám vás opět u mého slova starosty.
V minulém vydání jsem věnoval tento
svůj sloupek kostelu sv. Jiří. Památce,
která je jedna z nejcennějších ve městě. Dnes doplním ještě pár informací
k jeho opravě. Zastupitelstvo v minulém
měsíci schválilo projekt Revitalizace areálu kostela sv. Jiří a podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z Podpory regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Celkové rozpočtované náklady na revitalizaci areálu jsou v současné době vyčísleny na cca 78,7 mil. Kč vč. DPH. Revitalizace je tak
rozdělena do čtyř samostatně realizovatelných etap. První etapa
zahrnuje část stavebních prací na objektu kostela a kostelní věže,
přístavbu WC, zpevněné plochy parkovišť, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizaci a související terénní a sadové úpravy. Celkové rozpočtované náklady jsou 27,3 mil. Kč vč. DPH.
Druhá etapa zahrnuje část stavebních prací na objektu kostela
a kostelní věže, zpevněné plochy v okolí kostela. Celkové rozpočtované náklady jsou 27,2 mil. Kč vč. DPH.
Třetí etapa zahrnuje opravu hřbitovní zdi a opěrných stěn, dodávku varhan a vybavení kostela audiovizuální technikou. Celkové rozpočtované náklady jsou 17,6 mil. Kč vč. DPH.
Poslední etapou je stavba parkoviště a oprava opěrné zdi tohoto
parkoviště. Celkové rozpočtované náklady jsou 6,6 mil. Kč vč. DPH.
V roce 2019 bude zažádáno o dotaci z programu MMR na realizaci
1. etapy. Maximální výše dotace je 60 % nákladů, tj. cca 16,3 mil. Kč.
Spoluúčast města by pak činila přibližně 11 mil. Kč. Předpoklad realizace v případě získání dotace je již v roce 2020. Musíme doufat,
že to vyjde. Bez dotací budeme kostel, včetně jeho okolí, opravovat
několik dalších let možná desetiletí.
Kulturním dědictvím však není jen kostel sv. Jiří. V listopadu loňského roku jsme se získáním starších smluv dostali zpět k našemu
majetku - k děkanství a pozemkům kolem kostela. Stav děkanství je
víc než tristní. Společně se žlutou budovou Základní školy v Nádražní ulici jsou tyto městské budovy v nejhorším stavu. Školní budova
trpí statickými problémy u podlah a děkanství havarijním stavem
střešního pláště. U děkanství v letošním roce proběhne projektová
příprava financovaná z individuální dotace Karlovarského kraje (dotace činí 700 tis. Kč). První etapou rekonstrukce tedy bude odstranění havarijního stavu střešního pláště a krovu budovy děkanství.
Konkrétně stavebně historický průzkum a statický návrh sanace
věnce krovu, popř. všech nosných částí budovy, neboť dle prohlídky
současného stavu již většina stropů pozbyla nosnou funkci. Posuzován bude i stav obvodových zdí. Realizace by měla proběhnout
v roce 2020.
Další památkou, která již potřebuje restaurování je socha sv. Floriána
na nám. Republiky. Ta bude restaurována dle schváleného restaurátorského záměru. Po sejmutí sochy bude provedeno vyhodnocení
stavu podstavce a schodiště - tyto části vykazují značné poruchy
způsobené kořenovým systémem původních stromů v blízkosti
sochy. Kořeny pokácených stromů budou muset být odstraněny,
základ pod podstavcem prohlouben a připraven na opětovné vrácení restaurované sochy. V závěru budou vysazeny vhodné kultivary
kaštanů. Podoba nejbližšího okolí sochy tak bude odpovídat stavu,
jak jej známe z historických fotografií. Realizaci předpokládáme
v tomto roce.
Často dostávám dotazy, co město dělá s kostelem sv. Anny v ulici
Nové Město. Tento kostel není v majetku města, ale církve. Ta postupně provádí jeho rekonstrukci a město na ni každoročně finančně přispívá - letos částkou 40 tis. Kč.
Váš starosta Alexandr Terek

Město poděkovalo dárci krve

PŘIHLÁŠKA
DO 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE

ROZKVETLÉ OKNO
Okno v bytě 			



Okno v rodinném domě



Jméno a příjmení majitele (nájemce):
...............................................................
...............................................................
Přesná adresa:
...............................................................
...............................................................
Na květnovém zasedání Zastupitelstva města obdržel pan Miroslav
Novák z rukou starosty města osobní poděkování a finanční dar za
více jak 100 dobrovolných bezpříspěvkových odběrů krve. Pan Novák byl také oceněn Zlatým křížem Českého červeného kříže.

Specifikace umístění okna/balkónu:

starosta

...............................................................

Poděkování

Chceme poděkovat jménem
Aničky dětem ze ZŠ ve Školní ulici za dar 11 000 Kč, který
jsme použili na zakoupení židličky, kterou už nutně potřebovala
– viz foto. Moc si tohoto daru
vážíme a děkujeme.

...............................................................
...............................................................

...............................................................
Přihlášku odevzdejte do 16. 08. 2019 na recepci
Městského úřadu v Horním Slavkově, nebo v kanceláři
číslo 206 (sekretariát starosty), případně zašlete
na e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz

Nově můžete třídit i kovový odpad
Kovové obaly je možné odkládat do žlutých plastových kontejnerů.
Koncový zpracovatel odpadu si kovy vytřídí na třídící lince.

rodiče Hana a Jiří Kunických

Doprava občanů na hřbitov
Od 10. dubna 2019 byl opět zahájen PRAVIDELNÝ ODVOZ OBČANŮ
NA HŘBITOV. Odvoz bude probíhat tradičně každou středu v 10. hod
z autobusového nádraží hasičskou dodávkou.

Den se starostou
Den se starostou se koná 12. 6. 2019 od 16.00 do 17.30 hod.

U nás ve městě

PŘÍKLAD KOVOVÝCH OBALŮ:
• plechovky od nápojů a potravin
• nádoby od kosmetiky
• plechové nádobí
• kovové tuby
• alobal
• kovové zátky
• víčka
• krabičky
• hřebíky
• šrouby
• kancelářské sponky apod.
Na sběrné dvory lze kromě těchto
menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy,
hrnce, vany, kola a další objemnější
předměty. Samostatnou kapitolou
jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
odbor výstavby a životního prostředí MěÚ
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Město se snaží převzít do vlastnictví
a opravit hrobku zakladatelů porcelánky
V lednu roku 2011 byla naše porcelánka uzavřena. Oživit se ji pak pokusila pražská firma
Sideline, v únoru 2014 však stála před exekucí a její majetek se nakonec rozprodal v dražbě.
O hrob nebylo již několik let předtím porcelánkou řádně pečováno, její stav se zhoršoval až
do současného havarijního stavu.
Město k úctě významné osoby Horního
Slavkova začalo pátrat po vlastníkovi
hrobky s nabídkou darování nebo odkupu hrobky do vlastnictví města. Bylo
však zjištěno, že ani samotná porcelánka
neměla hrobku v majetku a tak tedy nemohla být předmětem převodu majetku
porcelánky v exekuci na nového majitele.
Porcelánka platila nájem hrobového místa pouze z piety. Velkou neznámou je, kdo
oním vlastníkem vlastně je.
Město v letošním roce provede opravu
opěrné zdi a jako její součást i opraví vyzdívku za hrobem zakladatelů porcelánky.
odbor majetku a investic MěÚ

Trocha historie porcelánky Haas & Czjzek

Ve zdejší krajině se zrodila vůbec první porcelánka na českém území. Tajemství čínské
výroby porcelánu nedalo Evropanům dlouho spát a pokusů o jeho napodobení byla celá
řada. Snahy najít cestu k domácí výrobě tohoto exkluzivního zboží se nevyhnuly ani českým zemím. Vůbec první historicky doložený úspěšný pokus o výrobu porcelánu v tomto
kraji pochází z vesničky Háje, původně zvané Rabensgrün, ležící čtyři kilometry jižně od
Horního Slavkova. Na svědomí ho měl zdejší povozník Franz Anton Habertitzl, který ve vsi
zahájil první pokusy s výrobou porcelánu již v roce 1789. Kvůli finanční nákladnosti výroby
ale založil následně družstvo, ve kterém měli podíl také okolní statkáři. Když ale Habertitzl
v roce 1792 zemřel, družstvo se pokouší místo primitivní výroby v Hájích založit novou
porcelánku v Bečově. Nepodařilo se mu ale uspět s žádostí o udělení zemského privilegia
a tak se někdy kolem roku 1793 rozpadá a s ním definitivně končí i výroba v Hájích. Nicméně z produkce této firmy se nezachovaly žádné artefakty, takže o její výrobě dnes nelze
uvést nic bližšího.
Za první skutečnou porcelánku tak je považována až manufaktura v Horním Slavkově,
která vznikla v roce 1792 z iniciativy důlmistra císařských dolů na stříbro a cín na penzi
Johanna Georga Pauluse, nicméně z počátku i jeho žádost o privilegium na výrobu porcelánu dvorní komerční rada ve Vídni zamítla. Střep byl totiž nekvalitní a více než porcelán
připomínal kameninu.
Po několika letech nakonec Paulus s podnikáním končí a firmu prodává Louise Sofii Greinerové. Zásadní změna se stává až v roce 1803, když se do rodiny majitelky firmy přižení
slavkovský lékař Johann Georg Lippert. Ten totiž po smrti majitelky odkupuje od ostatních
členů rodiny jejich podíly, a k podnikání si přizval důlmistra Wenzela Haase. Společně pak
dosahují zásadního zvýšení kvality výroby a již roku 1812 tak firma získala potřebné privilegium pro výrobu porcelánu. Již o několik let později pak za své výrobky sklízí řadu ocenění
na různých výstavách.
Po smrti Georga Lipperta ale dochází k řadě neshod mezi dědici a Haasem. Wenzelův syn
August Haas nakonec odkoupil od Lippertových dědiců jeho podíl, a stal se jediným majitelem firmy. V roce 1857 v ní zaměstnal Johanna Czjzka z Vídně, který později s Augustovým
synem Georgem vybudoval později slavnou firmu Haas & Czjzek. Roku 1871 už v Horním
Slavkově a Chodově zaměstnávali asi tisíc dělníků. V meziválečném Československu patřila firma k největším výrobcům porcelánu.
Až do znárodnění po roce 1945 firma fungovala pod názvem Haas & Czjzek, který se jí
znovu vrátil po privatizaci v roce 1992. U příležitosti 200 let od založení firmy byla porcelánka, nacházející se dva kilometry severozápadně od města při silnici na Loket, prohlášena
kulturní památkou. V roce 2009 ji koupil ruský oligarch s cílem vyvážet luxusní porcelán do
Ruska. V lednu roku 2011 však byla fabrika uzavřena. Oživit se ji pak pokusila neznáma
pražská firma Sideline, v únoru 2014 však stála před exekucí a její majetek se nakonec
rozprodal v dražbě.
Zdroj: wikipedia.org
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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.
PLUSÍKOV
Bylo, nebylo městečko Plusíkov. Obyvatelé města měli rádi matematiku. Vše, co
dělali nebo používali, muselo mít matematický význam. Proto i jejich SPZ na autech byly matematické (ABAKU) příklady.
Obyvatelé Plusíkova vlastní asi 2 % všech
aut. Obyvatelé Plusíkova jezdí mezi námi.
Potkáváme je. Dokážete řidiče z Plusíkova najít ve svém okolí?
Pravidla matematických SPZ - ABAKU příkladů.

1. V Abaku používáme pouze celá kladná (přirozená) čísla
2. Konkrétní matematická znaménka mezi čísly si představujeme
3. Příklad rovnosti čteme vodorovně zleva doprava, nebo
svisle shora dolů (platí) 23 – 6 = 17 (neplatí) 17 = 23 – 6;
4. Početní operace: +, –, ×, ÷, druhé a třetí mocniny a druhé a třetí odmocniny celých kladných čísel
5. Nemůžete použít číslo 0 jako samostatné číslo. Výsledkem příkladu nemůže být číslo 0
6. Každý příklad musí obsahovat právě jednu početní operaci

11 – 6 = 5
1 bod
3 body
5 bodů

6 x 8 = 48
3 SPZ z Plusíkova (ČR)
5 SPZ z Plusíkova (ČR)
10 SPZ z Plusíkova (ČR)

Bod navíc dostanete za minimálně 3 SPZ
jiného státu.
Čím více cizích států najdete, tím více
můžete získat bodů. Určitě se dají najít
státy jako je Německo, Slovensko, Rusko, …
Fotografie musí obsahovat celou SPZ
(uvedeno v příkladu viz výše).
Správné odpovědi za měsíc duben:
1. Tramvaj
2. Pampeliška
3. Anakonda (poslední písmena, čteno
v protisměru pohybu hodinových ručiček)
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský

Vize veřejných prostranství v Horním Slavkově:
genius loci, tradice a tvorba veřejných prostor v malých obcích
Současný vzhled českých vesnic a městeček je výslednicí často protichůdných historických a krajinných jevů či celkově měnícího se přístupu k veřejnému urbánnímu prostoru. Dříve spíše praktický přístup
k veřejnému prostoru nahradila i na vesnici potřeba “esteticky” hodnotného území pro setkávání, konání akcí nebo jiných aktivit komunitního života, nikoliv však “tvrdě” hospodářsky využívaného území.
Projekt Místa zblízka, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí a je
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, se snaží během práce s místními
obcemi postihnout podstatné rysy venkovského a maloměstského
veřejného prostoru a ukázat sadu zásadních principů, jak o taková
prostranství pečovat. Cílem takové péče je, aby nebyl narušen “genius loci” potenciálně hodnotných urbanistických a krajinných celků
a zároveň, aby jeho využívání odpovídalo lokálním specifikům a potřebám místních. Experti z projektu Místa zblízka se snaží těmito
principy ukázat vhodné způsoby tvorby celků nových a revitalizace
stávajících, které byly v historii zanedbány nebo nevhodnými zásahy
zásadně poškozeny. Jejich doporučení si nekladou za cíl určovat, co
by měli lidé striktně dodržovat. Spíše by rádi ukázali smysl určitých
postupů a pokusili se nastolit mezi lidmi v naší obci diskuzi a potřebu sdílená prostranství smysluplně a udržitelně spoluvytvářet.
Veřejné prostory, kterými se u nás budou zabývat, chápou jako místa, která jsou veřejnosti přístupná, slouží široké skupině lidí a mohou
být užívána k veřejným účelům. První veřejné setkání týkající se revitalizace proběhne 17.6. 2019, sraz v 15 hodin před městským úřadem v Horním Slavkově. Tímto setkáním vás provedou architektka
a krajinný ekolog z projektu Místa zblízka. S nimi projdeme obec,
povíme si o jejím současném stavu a využívání, zamyslíme se nad
možnostmi revitalizace.
Setkání v Horním Slavkově bychom rádi věnovali všem, kteří mají zájem kultivovat veřejný prostor kolem sebe, chtějí ho pochopit jako celek a zároveň porozumět jeho komplexnosti skrze jednotlivé detaily,
které člověk svými zásahy může přetvářet.
mistazbliska.cz

POZVÁNKA K SETKÁNÍ
NAD REVITALIZACÍ OBCE
Není vám jedno jak bude vypadat vaše obec za pár let
,

?

Chcete nám říci co vám zde chybí a co naopak máte
,

rádi

?

Zajímají vás doporučení odborníků na architekturu

a krajinnou ekologii pro Horní Slavkov

?

Přijďte na

komentovanou procházku obcí a následnou diskusi s
odborníky

.

Sraz 17 6 2019 v 15h před městským úřadem
.

.

v Horním Slavkově
Těšíme se na vás
Nemáte čas

.

!

Napište nám svůj podnět na email

?

pavlazblizka gmail com nebo starosta hornislavkov cz
@

.

@

.

Na základě diskuse a vašich podnětů pak bude
přítomnými odborníky vypracován návrh jak změny v
,

obci konkrétně řešit Návrh řešení bude představen na
.

setkání 26 8 2019 od 15h v prostorách městského
.

.

ú ř a d u v H o r n í m S l a v k o v ě k a m vá s t é ž s r d e č n ě z v e m e
,

.

Více in fo u pana starosty Tere ka.
Akce j e součástí projektu Místa z blízka
www.mist az blizka.cz

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů - žádat můžete na radnici
Domácnosti, které nemají našetřené prostředky na výměnu starého
kotle na tuhá paliva budou moci požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná, splatnost
je až 10 let, maximální měsíční splátka je 2 tis. Kč, maximálně lze
získat 200 tis. Kč. Občané, kteří by měli zájem o financování prostřednictvím půjčky od obce se mohou předběžně registrovat (telefonicky, osobně, mailem) na MěÚ u odboru výstavby a životního
prostředí.
Jak to bude fungovat?
1. Občan kontaktuje kotlíkového specialistu - odbor výstavby a životního prostředí MěÚ
2. Na Krajském úřadě požádá o kotlíkovou dotaci
3. Kraj schválí žádost a poskytne dotaci
4. Občan požádá na MěÚ o bezúročnou půjčku na výměnu kotle pomůže specialista
5. Občan vymění kotel za nový ekologický
6. Občan obdrží dotaci z kraje = 1. splátka obci
7. Občan zbývající peníze bezúročně splácí obci
Odbor výstavby a životního prostředí
Kontakt: Bc. Lenka Krejsová
Tel.: 352 350 670
E-mail: lenka.krejsova@hornislavkov.cz

U nás ve městě

Další informace:
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=84
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66
https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/
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Skauti z Karlovarského kraje prchali přes hranice.
Slavkovští to zvládli nejlépe.

Místo pohádek střet se skutečnou vlastní
historií měli možnost prožít skauti z Karlovarského kraje, když si přípravu krajského kola
Svojsíkova závodu vzal pod svou taktovku
ředitel nejmenovaného muzea v našem kraji.
Na úvod skauti absolvovali výpravu za naučnou stezkou Jáchymovské peklo vedoucí po
pozůstatcích uranových dolů a lágrů z 50. let
minulého století. Pracovních táborů, kde režimu nepohodlní těžili v nehumánních podmínkách uranovou rudu pro Sovětský svaz. Mezi
nimi i celá řada skautských osobností umístěných sem ne zřídka právě za svou snahu
vést mládež v duchu skautské myšlenky. Dojem „pekla“ si skauti kromě místního muzea,
terénní expozice a informačních tabulí odváželi také ze samotné cesty, po které v dubnu,
kdy tu většina byla, tekl potok, když tu zrovna
neležel sníh. Pro dokreslení celé situace pak
v rámci zápisu z výpravy dohledávali právě
ony skautské osobnosti, jejich osudy a důvody pro jejich odsouzení, aby se na závěr sami
rozhodli, zda by v takové situaci volili možnost uvěznění nebo raději emigraci.
… 3. května vyrazili jsme do Staré Vody, vísky
nedaleko od Lázní Kynžvartu. Zde v konspiračním bytě čekali již na nás bratři, by nám
předali mapu k cestě do tábora. Bylo tu vi-
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dět více skupin takových, jako jsme byli my,
a všechny měly stejný cíl, protože pohánělo
nás stejné přesvědčení. Tábor byl na hodinu
cesty vzdálený svižným pochodem. Neloudali jsme se, bylo chladno a večer se krátil.
Do tábora dorazili jsme všichni zavčasu tak,
abychom stihli rozbít ležení a na lihovém vařiči, co přezdívá se mu „postýlka“, sobě připravili večeři z rýže a čeho jiného jsme pobrali.
Chladná noc nás brzy zahnala ke spaní.
Druhého dne odvážili se bratři rozloučit
s námi ještě státní i skautskou hymnou na
velkém nástupu. A pak už se jednotlivé skupiny s převaděči odebíraly k poslední části
naší cesty. Nemohli jsme jíti všichni pospolu,
tak mnoho nás bylo. Než dostala se na řadu
naše skupina, změnil se padající déšť ve sníh.
Přesto jsme vyrazili. Hned kousek za táborem
museli jsme si natáhnout přes potok lanový
most, protože jiné lávky tu nebylo. Přes další
nesnáze postupovali jsme dál lesem. V jednu
chvíli museli jsme se polním telefonem nad
slepou mapou domluvit na místo setkání tak,
aby odposlechnout jej nebylo možno.
Když jsme uprostřed lesa dorazili k hranici,
museli jsme ještě překonat zeď, plot a minové pole mezi nimi. Kousek za ní potkali jsme
skupinku skutečně ošklivě poraněnou pře-

konáváním překážek, i poskytli jsme jí první
pomoc a pokračovali dál. Po pár stovkách
metrů narazili jsme na německo-americkou
hlídku, která nás po vyplnění nezbytných
formulářů, též anglicko-německých, nechala odvézt na svou základnu. Tady konečně
mohli jsme se schovat před deštěm a zimou
a dostali i něco teplého do žaludku. A tehdy
teprve začali jsme se uvědomovat, že jsme to
dokázali, že jsme pryč, za hranicemi, ve svobodném světě…
V neděli ráno naše skautské družiny, které
všechny úspěšně překonaly strastiplnou cestu, čekal již zase svobodný nástup bez pocitu
ohrožení. Věnovali jsme minutu ticha z něj
těm, kteří to štěstí neměli.
A jak vlastně ta naše slavkovská družina dopadla? Kdo si vzpomene, je to ta družina, co
v roce 2016 vyhrála krajské kolo a postoupila
do celostátního v kategorii menších dětí, do
jedenácti let. O dva roky později na jaře 2018,
na dalších závodech menších dětí, část této
družiny své prvenství obhájila. A letos, tentokrát již mezi většími skauty do šestnácti let,
potvrdila své kvality.
Junák - český skaut,
středisko Arnika Horní Slavkov

Akademie umění a kultury byla slavnostně ukončena
V měsíci květnu 2019 byl ukončen 2. ročník Akademie umění a kultury. V koncertním sále Pluhova domu při slavnostním večeru obdrželi všichni účastníci certifikát o absolvování Akademie
a tričko s logem Akademie, v rámci slavnostního
večera nechybělo vystoupení žáků hudebního
oboru ZUŠ. V říjnu 2019 bude zahájen již 3. ročník Akademie opět v historických prostorách Základní umělecké školy.
Pěvecký sbor Melodie se účastnil celorepublikového finále soutěže
pěveckých sborů ČR v Litomyšli, kde získal stříbrné pásmo a zároveň
ocenění poroty za provedení písně Whisper. Gratuluji všem zpěvákům
i jejich vyučující a děkuji za reprezentaci měst Horní Slavkov a Loket.
Školní rok se pomalu blíží ke svému konci, přesto bych rád pozval veřejnost na červnový gala koncert, který se uskuteční 6. 6. 2019 v divadelním sále MěKS. Na tomto koncertě vystoupí domácí orchestr ZUŠ
band pod vedením M. Rothbauera a dále pozvaní hosté – orchestr ZŠ
a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary a také Bigband Šmeralka pod vedením
Milana Krajíce. Věřím, že půjde o výjimečný kulturní zážitek, vstupenky
na koncert můžete zakoupit v kanceláři ZUŠ (tel. 728 342 693 nebo
607 691 405).
Svá závěrečná vystoupení a koncerty chystají na červen také žáci Přípravné estetické výchovy, hudebního a tanečního oboru, chybět nebudou závěrečné výstavy výtvarného oboru v Horním Slavkově, Lokti
i Krásně nebo koncert absolventů ZUŠ.
Těším se s Vámi na viděnou na uvedených kulturních akcích.

V červnu Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
10. 6. 16,30 hodin
V Zahradě – výstava VO
11. 6. 18,00 hodin
Závěrečný koncert ZUŠ 
12. 6. 17,00 hodin
Závěrečné vystoupení PEV
14. 6. 16,30 hodin
Člověk – výstava VO + koncert
17. 6. 18,00 hodin
Závěrečný koncert ZUŠ 
18. 6. 17,00 hodin
Závěrečné vystoupení PEV + výstava VO
19. 6. 18,00 hodin
Závěrečný koncert tanečního oboru 
20. 6. 19,00 hodin
Absolvenstký koncert
22. 6. 16,00 hodin
Koncert orchestru ZUŠ band a orchestru Lauf

ZUŠ Loket
atrium MK Loket
ZUŠ Loket
ZUŠ Krásno
Pluhův dům
Pluhův dům
MěKS HS
Pluhův dům
Amfiteátr Loket

Bc. Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

SLUŽBA PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZDARVOTNÍM HENDIKEPEM ZŘIZOVANÁ
U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
Osoby, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž
záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, mají možnost požádat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje o zařazení na seznam osob vedený u operačního a informačního střediska Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje.
Kdo je osobou, která může používat zvláštní způsob tísňového volání
nebo při jejíž záchraně může být nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy?
Právo požádat o zařazení na seznam osob mají všechny osoby s těžkým zdravotním handicapem, e jedná se zejména o:
• Osoby se sluchovým postižením.
• Osoby se závažnou poruchou řeči.
• Osoby nevidomé.
• Osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrickém
zdravotnickém přístroji (př. elektrický plicní ventilátor, kyslíkový koncentrátor, elektrická zdravotnická odsávačka, domácí hemodialýza,
mechanická srdeční podpora atd.).
• Osoby se závažným omezením schopnosti pohybu (kvadruplegici, paraplegici).
Kdo bude využívat údaje vedené v seznamu osob?
• Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.
• Operační středisko zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.
K čemu seznam osob slouží?
• Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové
linky automaticky zobrazí specifické potřeby pro komunikaci s danou
osobou, např. u osoby se sluchovým postižením nebo se závažnou
poruchou řeči umožní operátorovi komunikovat prostřednictvím SMS
zpráv.

Skaut / Školství

• Při řešení mimořádných událostí, např. požár domu, povodně, dlouhodobý výpadek elektrické energie aj., mohou operátoři tísňové linky
proaktivně kontaktovat osoby vedené v seznamu osob a zjistit jejich
aktuální stav a potřeby, reagovat na ně a případně proaktivně vyslat
síly a prostředky určené pro zajištění včasné pomoci osobám vedeným na seznamu.
Kdo a jakým způsobem může požádat o zařazení a vyřazení na seznam osob?
• O zařazení do seznamu osob může požádat osoba se zdravotním postižením nebo její zákonný zástupce. Hasičský záchranný sbor zařadí
osobu se zdravotním postižením do seznamu osob na základě žádosti a ze seznamu osob ji na její žádost nebo žádost jejího zákonného
zástupce bez zbytečného odkladu vyřadí.
• Součástí žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů osoby
se zdravotním postižením v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa
hlášeného pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, popřípadě
též adresa místa, kde se dlouhodobě zdržuje, a druh zdravotního postižení. Součástí žádosti je i telefonní číslo žadatele. Platnost souhlasu skončí vyřazením osoby ze seznamu osob. Pro efektivní využití seznamu osob je součástí žádosti dále i informace o možném způsobu
komunikace a případném omezení schopnosti pohybu žadatele.
• Žádost o zařazení a žádost o vyřazení ze seznamu osob lze podat hasičskému záchrannému sboru kraje příslušnému podle místa trvalého
pobytu osoby se zdravotním postižením poštou na adresu: Hasičský
záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy
Vary nebo elektronicky na e-mailovou adresu: sterikova@hzs-kvk.cz.
Žádost o zařazení na seznam osob a více informací naleznete na: http://
bezport.kr-karlovarsky.cz/informace/nova-sluzba-pro-osoby-se-specifickym-zdravotnim-postizenim
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ZŠ Nádražní
Projekt Techmania

ZŠ Nádražní
Sportovní akce

Dne 17.4.2019 se žáci 7. ročníku Základní školy Horní Slavkov, ulice Nádražní, zúčastnili projektu v rámci fyziky s názvem Objevování
fyzikálních zákonů v Techmanii Plzeň. Cílem projektu bylo formou
vlastního prožitku – zkušenosti seznámit žáky se zákonitostmi hydromechaniky, vlastností plynů v kapalném skupenství, využití účinků
síly jako fyzikální veličiny. Žáci plnili zadané úkoly týkající se aktuální
laboratorní práce, vyzkoušeli stávající i nové expozice a shlédli ,,živou´´ show o vlastnostech tekutého dusíku, kde měli možnost osobní
asistence u pokusů, které s radostí využili.
Výlet se nám moc líbil, byla to pro nás příjemná změna výukového
prostředí, hlavně praktická. Tím největším zážitkem pro nás zůstal
mohutný výbuch PET lahve, jako završení pokusů s dusíkem, který
bychom ve školním prostředí ani nemohli zažít.

V uplynulých dnech se naši žáci zúčastnili hned několika sportovních
akcí, kde dosáhli pěkných výsledků
24. 4. 2019 - MCDonalds Cup
okrskové kolo ve fotbale, které se konalo na ZŠ, Školní 786, Horní
Slavkov – starší žáci se umístili na 2. místě, mladší žáci se umístili
na 1. místě

Bc. Lucie Jílková

25. 4. 2019 - Volejbal
okrskové kolo ve volejbale, které se konalo v Sokolově – děvčata se
umístila na 2. místě

26. 4. 2019 - minikopaná
okresní kolo , které se konalo na Baníku Sokolov – hoši se umístili
na 3.místě

7. 5. 2019 - MCDonalds Cup
okresní kolo ve fotbale , které se konalo na Baníku Sokolov žáci se umístili na 3. místě. Od druhého místa a postupu do krajského
kola je dělil pouze jeden gól.
Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Ondřej Lukeš
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Základní škola Šance bude sloučena ZŠ Školní
se Základní školou ve Školní ulici
Výtvarná soutěž „Voda pro všechny“
Dne 13. 05. 2019 rozhodlo zastupitelstvo města o sloučení Základní
školy Šance do Základní školy ve Školní ulici. Ke sloučení dojde k 01.
08. 2019. Budova Základní školy Šance bude sloužit i nadále k výuce
žáků této školy.
Důvodem sloučení je zejména demografický vývoj obyvatelstva města. Město jako zřizovatel škol zadal v roce 2018 zpracování Prognózy vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Horního Slavkova
a Krásna do roku 2030. Prognóza potvrdila současný trend, tedy snižování počtu dětí v základních školách ve městě. Z této Prognózy je
také patrné, že populace bude stárnout, a že již v nadcházejících letech
bude docházet k výraznějšímu snížení počtu dětí ve školách bez vyhlídky opačného trendu. Základní školy jsou tak dnes, a v dalších letech
ještě více, kapacitně naddimenzovány.
Prognózu zpracovávala Katedra demografie, fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Uvádí se v ní, že „počet dětí
předškolního věku i dětí ve věku obvyklé docházky do základní školy by
se měl během období prognózy postupně snižovat. Potřebná kapacita
mateřských školek bude tedy záviset především na vývoji zájmu rodičů
o umístění svých dětí a na eventuální povinnosti přijímat děti již od 2
let věku. Co se týče základních škol, v dalších letech by tedy mělo být
dostačující (při kapacitě nejvýše 30 žáků ve třídě) otevírat v každé ze
Základních škol v Horním Slavkově (Nádražní i Školní) pouze jednu třídu
prvního ročníku. Vývoj počtu dětí v Základní škole Šance pro děti ze speciálními vzdělávacími potřebami není dost dobře možné prognózovat.
V nejbližších letech dojde k určitému zvýšení počtu mladých osob (15
- 19letých), ke konci období prognózy však jejich počet opět poklesne
zhruba na současnou úroveň. Počet osob v produktivním věku bude
klesat po celé období prognózy. Současně dojde ke stárnutí pracovní
síly, neboť počet 25 - 34letých se sníží o zhruba 40 %, zatímco počet 50
- 59letých vzroste. Poměrně výrazné bude zvýšení počtu seniorů (osob
65letých a starších). Opět nebude rovnoměrné: počet 65 -74letých osob
se prakticky nezmění, zatímco počet 75letých a starších se téměř zdvojnásobí“.
Celou Prognózu vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Horního Slavkova a Krásna do roku 2030 naleznete na:
https://www.hornislavkov.cz/evt_file.php?file=1845

Se žáky 3. B jsme se zapojili do celostátní výtvarné soutěže, jejímž
letošním heslem bylo „Water for All - Voda pro všechny“, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství.
Soutěž má smysluplný význam, neboť chce dětem ukázat vodu ze
všech úhlů pohledu - ať už jako obnovitelný živel nebo důsledky jejího
nedostatku a důležitosti umění s ní zacházet.
Porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, obdržela 2 500
obrázků a fotografií s danou tématikou z téměř 250 škol z celé České
republiky. Dne 15. dubna 2019 komise vybrala 80 finalistů (42 obrázků a 38 fotografií). Následně vyhodnotila nejlepších 10 prací v každé
kategorii.
Díla našich žáků ze 3. B, a to Terezie Janotové, Marka Pösingera
a Františka Hudáka se nacházejí mezi nejúspěšnějšími výkresy z celého Karlovarského kraje.
Nominovaná díla budou prezentována na výstavě v Národním zemědělském muzeu od konce dubna do konce července 2019.
Mgr. Jitka Houšková

Vývoj počtu obyvatel Horního Slavkova
Rok
Počet obyvatel

tajemník

1991
6101

2001
5972

2011
5617

2018
5414

Zdroj: Český statistický úřad

VYHODNOCENÍ
NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
V letošním roce budou, jako každý rok,
oceněni nejlepší žáci Základních škol,
kteří z rukou starosty města převezmou
ocenění.
Vyhlášení proběhne v Pluhově domě
20. června od 16:00 hodin.
Na tuto akci je srdečně zvána i veřejnost.

Školství
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Dům dětí a mládeže
Máme před sebou poslední měsíc školního roku. Je neuvěřitelné, jak rychle nám to uteklo. Děti se již nemohou dočkat prázdnin a všech radostí co jsou s nimi spojeny.
Ještě dříve než zazvoní poslední školní zvonek, však přijde slavnostní ukončení naší zájmové činnosti, a to na tradiční Zahradní slavnosti, která proběhne dne 14. 6. 2019 od 15:00 hodin na
naší zahradě a srdečně na ni zveme širokou veřejnost. Na akci
se představí účastníci zájmového vzdělávání se svými vedoucími. Je zde možno zakoupit drobné občerstvení a součástí akce
jsou prodejní výstavy výrobků tvořivých a estetických zájmových kroužků. Již z předchozích let víme, že akce je návštěvníky
velmi oblíbená. Přijďte se společně s námi rozloučit se školním
rokem, nebudete litovat.
V době od 12. 5. 2019 do 23. 6. 2019 probíhá na statku Bernard
v Královském Poříčí výstava keramických výrobků, účastníků
současných i minulých, ze zájmového kroužku Keramika, pod
vedením paní Jany Pagačové. Výstavu zaštítila paní Jitka Sobotková, ve spolupráci s paní Janou Pagačovou a paní Zdeňkou
Konárovou, kterým tímto velmi děkujeme. Pokud hledáte místo,
které Vás uklidní, potěší a provede celým rokem, neváhejte a na
výstavu „Čtvero ročních období“, dorazte.
Na letní prázdniny jsme připravili, výjezdový pobytový tábor
Svatý Štěpán, který se uskuteční v termínu od 4. do 14. 8. 2019.
Letos na téma Faktor strachu. Těšíme se na spousty krásných,
dobrodružných zážitků.  Z důvodu oprav v DDM a ŠD se bude
o letních prázdninách konat pouze jeden turnus příměstského
tábora „Před zvoněním“ v termínu od 26. 8. do 30. 8. 2019. Pro
konání příměstského tábora je potřeba minimálně 8 přihlášených dětí. Příměstským táborem děti provedou paní Dagmar
Janáčková a Vítek Čtvrtečka. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři DDM a ŠD Horní Slavkov. Uzávěrka přihlášek na letní akce je
15. 6. 2019!
Za DDM vedoucí pedagog volného času Bc. Martina Dandová,
DiS.

Školní družina

Školní rok uplynul jako voda a my jsme v posledním měsíci, skoro již letním. Myšlenky ubíhají k hlavním prázdninám, které se
kvapem blíží. Ale my stále nepolevujeme.
V naší školní družině, jak jistě spousta z vás ví, bojujeme mezi
odděleními o putovní pohár školní družiny. V měsíci dubnu získalo tento pohár 2. oddělení paní vychovatelky Ciperové. A to za
zapojení oddělení do akce Čarodějnické rejdění, které proběhlo
dne 30.4.2019. Na konci měsíce května jsme uspořádali soutěž
znalostní. Vítěze se dozvíte v dalším čísle zpravodaje.
V květnu jsme potěšili babičky a dědečky v obou budovách
Domů s pečovatelskou službou Kopretinovým tanečním vystoupením.
Aktuálně se pilně připravujeme na Zahradní slavnost, na které
se umělecky představíme. Chcete vědět, zda budeme zpěváky,
herci, či tanečníky??? Přijďte se na nás podívat a uvidíte sami.
Na závěr školního roku chystáme pěší výlet s opékáním vuřtů.
Kam? To si necháme jako překvapení pro naše žáky.
Za ŠD vedoucí vychovatelka M. Ciperová

Sledujte nás
Sledujte naše facebookové stránky, kde naleznete i foto dokumentace z proběhlých akcí.
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Další úspěch našich karatistů na
mistrovství ČR CAOKK
Dne 23. 3. 2019 se konal v Hale míčových sportů v Karlových Varech již pátý ročník CAOKK Czech Open v karate. Tohoto evropského poháru a otevřeného mistrovství České republiky CAOKK
se zúčastnilo 400 závodníků z 8 států (ČR,Slovensko, Polsko, Německo, Anglie, Rusko, Lotyšsko, Ukrajina).
Jsme rádi, že v této nadmíru silné konkurenci se neztratili naši mladí
závodníci, kteří počáteční základy tohoto bojového sportu získávali v ZK Karate, pracujícím při DDM a ŠD Horní Slavkov. Champions
team, pod kterým nyní trénují a závodí, obhájil v Karlových Varech prvenství mezi 38 zúčastněnými týmy. Získal na tomto mistrovství celkem 19 medailí a stal se jistě právem nejlepším týmem šampionátu.

Medailová umístění závodníků jmenovitě:
Rutová Adéla – 1x zlato
Ruta Lukáš – 2x zlato
Salač Hynek – 2x zlato
Sluka Kryštof – 1x zlato
Pokorná Eliška – 7x zlato, 1x bronz
Kerbelová Barbora – 2x zlato, 3x bronz
Soukopová Natálie – 1x zlato
Štecová Kateřina – 3x zlato, 1x stříbro, 1x bronz
Štec Michal – 1x stříbro
Některé z výše jmenovaných čekají v nejbližší době hned dva velmi
prestižní šampionáty: 8.WUKF Mistrovství světa na Slovensku v Bratislavě (20-23. 6. 2019) a 27.SKDUN Mistrovství světa Shotokan karate v KV Areně v Karlových Varech (11.-13. 10. 2019). Těm, kteří se
zúčastní, držíme palce a děkujeme za vzornou reprezentaci svého
teamu, našeho města i ČR. A těšíme se na vaši případnou podporu
v říjnu v KV Areně.
Jindřich Votrubec, Champions team Horní Slavkov

Kronika města
z let 1895 - 1906
1895
Zemřel Josef Neidhart – dlouholetý člen zastupitelstva a rady města. Sportovní spolek
věnuje městu pětiramenný lustr (první, jediný
a poslední dar). Je rozhodnuto o novém uspořádání hřbitova. V srpnu je hřbitov nově otevřen. 7. září zemřel Johann Otto – velitel hasičů a dlouholetý člen rady města. Velký požár
stodol ve spodní části města. Pro postižené
požárem ve městě, jakož i obyvatele Čisté (do
roku 1948 Město Litrbachy), byla uspořádána
8. října sbírka.
1896
Majitel továrny ve Svatavě Josef Schmieger –
rodák z Horního Slavkova byl zastřelen. Jeho
nástupce Franz Schmieger byl jmenován čestným občanem našeho města. 1. října zemřel
v Blatnu (okres Chomutov) dřívější starosta
města Florian Vogel. Škola je rozdělena na
dvě části. Jednu část tvoří chlapecká národní
a měšťanská škola a druhou část tvoří dívčí
národní a měšťanská škola (zavedený školní
systém byl dělen na národní školu – docházka
5 let a tzv. měšťanku – docházka 3 roky). Ředitelem dívčí části školy se stal učitel měšťanské
školy v Sokolově pan Michal Lanzendörfer.
1897
16. března je Josef Iessl jmenován vrchním
lesníkem. Zemřel tajemník města (tajemník byl
nejvyšším úředníkem radnice, byl funkčně podřízen pouze starostovi a byl jmenován zastupitelstvem). Byla podána petice proti jazykovému nařízení premiéra Badeniho. (Kazimír Felix
Hrabě Badeni – předseda vlády Předlitavska.
„Předlitavsko“ v letech 1867-1918 s hlavním
městem Vídní je neoficiální název pro Rakousko, vzniklo v roce 1867 jako výsledek tzv. rakousko-uherského vyrovnání. Druhá část bylo
„Zalitavsko“ neboli Uhersko, obě části od sebe
oddělovala řeka Litava. Jazykové nařízení z 5.
dubna 1897 bylo na české straně nejdřív přijato jako satisfakce. Badeni zaváděl důležitou
změnu. Úřady měly kdekoliv v Čechách a na
Moravě, tedy v německém a smíšeném území
vést jednání nejen německy, ale také česky.
Státním úředníkům se ukládala čtyřletá lhůta,
během které se měli druhý jazyk doučit. Čeští
úředníci většinou již německy uměli, ale úředníci v oblastech německy hovořícího obyvatelstva toto nařízení považovali za diskriminační.
Nařízení vyvolalo mnoho protestů a Badeniho
vláda padla). Z důvodu politických událostí
zavádí zastupitelstvo obecní opatření. Zdejší
školní zastupitelstvo je z třetí školní skupiny
převedeno do čtvrté školní skupiny. 3. srpna je
na zasedání zastupitelstva zvolen pan Günter
Prahse tajemníkem. Na zasedání 14. prosince
je zastupitelstvem odsouhlasen vstup do „Svazu německých měst“.
1898
Firma Haas & Czjzek zakládá penzijní a podpůrný fond pro zaměstnance, úředníky, vdovy
po dělnících a pro pozůstalé sirotky. Uskuteč-

Historie

ňuje se cesta pana starosty do Vídně ve věci
železnice. Ve Vídni je přijat na audienci u jeho
Veličenstva. Na zasedání zastupitelstva dne
2. září je rozhodnuto o opětovném vybírání
městských daní. Část zařízení archivu
a registračních kartoték je prodána do papírny
v Nejdku.
1899
Bylo provedeno slavnostní posvěcení praporu
c.k. střeleckého spolku. Zemřela vdova po staviteli Grosserovi, která vždy přispívala do nemocnice pro chudé (chudobinské nemocnice).
Zemřel místní lékař Wenzl. Pánové Hans Czjzek a Georg Hass jsou povýšeni do šlechtického stavu. V prvním týdnu v říjnu je provedeno
slavnostní první „kopnutí“ základu železnice.
Na zasedání zastupitelstva dne 28. listopadu
děkan Hoyer podal návrh na založení městské
záložny. Ředitelem občanské školy panem
Wilibaldem Krausem bylo založeno městské
muzeum.
1900
Na funkci starosty rezignoval Friedrich
Schmied. Vedením úřadu byl pověřen člen rady
pan Rossmeissl. Na zasedání 2. července byl
zvolen starostou pan Johann Steinbach. Ředitel dívčí školy odchází na odpočinek. Na jeho
místo nastupuje dosavadní učitel občanské
školy Johann Hahn, který na této škole působí od roku 1883. Pan Wetzler z Chebu kupuje
Ungerovu továrnu a zřizuje zde tkalcovnu koberců. 3. listopadu shoří stodola pod špitálním
kostelem.
1901
K 1. lednu má město 4 072 obyvatel. Dne 27.
dubna hoří v hostinci „U vola“ a „Schröckově
domu“. Zakládá se „Dolní nádražní ulice“. Na
zasedání 3. prosince je pan Eduard Steinwasser zaměstnán jako městský pokladník. 7.
prosince je otevřena železnice na trase mezi
Loktem a Krásným jezem.
1902
Lékárník pan Alois Mertn je zvolen starostou.
Volfův dvůr je propachtován Ferdinandu Köhlerovi z Čisté. Ignaz Seidl je zvolen pomocným
správcem lesa za nemocného správce lesa
Dopplera. Je postavena „Horní nádražní ulice“.
Za cenu 836 korun je stavitelem Waldertem
rozšířen protipovodňový most u špitálního
kostela. Hlavním hajným Schneidrem z Lokte
je za cenu 500 korun provedena nová systemizace městského lesa. 8. července shoří domek
pro kočího u Waldmanovy továrny. Zemřel
Franz Voit, který zde dlouhodobě záslužně působil jako učitel národní školy.
1903
Dolní nádražní ulice je uzavřena pro automobilový provoz. Josef Siart, narozen 18.5.1873
je jmenován strážníkem. Starý velitel strážníků
Pschürer zemřel. Z Hubkovy uličky do Hahnovy uličky bylo vyměněno poškozené vodovodní
potrubí. Z děkanského kostela bylo prodáno
8 obrazů do Prahy. Obrazy byly údajně namalo-

vány Brandlem. Je provedena renovace děkanského kostela. Je provedena sbírka pro občany
Města Literbachy, kteří vyhořeli. Vybráno bylo
512 korun. Zemřel Franz Rossmeisll, dlouholetý člen zastupitelstva a rady. Pivovar přechází
1. ledna pod správu města. Josef Floth je zaměstnán jako četník.
1904
1. ledna je otevřena městská záložna. Vedení
městské záložny se skládá ze starosty Mertna, děkana Hoyera, školních ředitelů Krause
a Hahna, ředitele továrny Neidharta. Výbor záložny tvoří pánové Hans Neidhart, Franz Siart,
Hans Schenk, Franz Lochner, Karl Franz, Franz
Willander a Wenzl Küttner. Lovecký spolek
odsouhlasí každoroční pachtovné za honitbu
v částce 422 korun. Zástupcem obce ve všech
právních věcech je ustanoven Dr. Schebek
z Lokte. Waldamova továrna je prodána pánům Sommerovi a Natschakovi z Lokte. Na
zasedání 14. června je starostovi Aloisu Mertnovi bezúplatně propůjčeno občanské právo
(udělení občanského práva bylo povýšením
do měšťanského stavu. Občanské právo bylo
právo svobodného měšťana, které se udělovalo jen těm, kdo měl ve městě nemovitý majetek, platil daně a podílel se na obraně města.
Měšťanské nebo domovské právo bylo dlouho základem pro občanství ve státě. Dotyčný
získal právo volit a být volen. Volební systém
však do roku 1907 diskriminoval zejména dělníky a ženy. Volební právo a váha hlasů voličů
byla posuzována podle jejich příjmu, z daní či
majetku. Muži měli plné volební právo od roku
1907, ženám bylo přiznáno až v roce 1919. Do
všech samosprávných orgánů se volilo každé
tři roky v obcích, okresech a zemích). Vdova po
továrníkovi Schmiegrovi ve Svatavě darovala
zdejším chudým 600 korun.
1905
Pan Alois Mertn je opětovně zvolen starostou.
Do života je uvedena nová škola pro následné
živnostenské vzdělávání. Výbor této nové školy tvoří pánové: starosta Mertn, ředitel Kraus,
ředitel Hahn, Josef Hahn, Rudolf Potuschak,
Georg Glassl a Johann Langhammer. Uvažuje se o přestavbě městských jatek. V noci z 6.
na 7. června shoří „Panský mlýn“. Zemřel pan
Anton Otto, člen zastupitelstva a rady. Ve městě došlo k násilnému přepadení, a tím vzrostl
velký zájem o cvičnou střelbu. Městským lékařem je zvolen Dr. Wenzel Siebenhüner, který
dosud působil jako nemocniční lékař v Karlových Varech. Na zasedání 11. prosince je přijata petice na zavedení všeobecného a rovného
volebního práva. Na stejném zasedání je učitel
Friedrich Sturm ustanoven vedením pěveckého sboru.
1906
Zdejší vodohospodářský spolek (družstvo)
obdrží subvenci (hmotná podpora z veřejných
prostředků – v tomto případě ze zemského
úřadu. Dnes bychom hovořili o dotaci). Firma
Haas & Czjzek vybudovala vlečku, aby získala přístup k železnici. Přestavují se městské
jatka. Je zvolen nový výbor městské záložny.
Moritz Stark je zaměstnán jako městský úředník. Město je připojeno k okrskové telefonní
síti. Úřad starosty a záložna zřizují telefonní
stanici.

11

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
ČERVEN

VÝSTAVA – KŘÍŽE V HORNÍM SLAVKOVĚ
Vestibul MKS
Do konce měsíce června je denně volně
přístupná výstava dokumentující kříže,
které byly a jsou v Horním Slavkově.

19. 6. 2019

Závěrečný koncert tanečního oboru ZUŠ
18:00 divadelní sál

26. 6. 2019

ŠKOLNÍ AKADEMIE
17:00 Divadelní sál
Tradiční zakončení školního roku ZŠ Nádražní ulice.
Vstupenky prodává ZŠ.

28. 6. 2019

DISKOTÉKA „HURÁ PRÁZDNINY“
14:00 Taneční sál
Dj Vojta
Vstupné 10,- Kč

28. 6. 2019

OLDIES PARTY „QUEEN“
21:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné 50,- Kč

MUZEUM

19. 6. – 25. 8. 2019

VÝSTAVA - SCHLAGGENWALD
Výstava předmětů a fotografií ze sbírky
Zdeňka Heppnera.
Otevřeno ST – NE 9:00 – 12:00 12:30 –
17:00

30. 6. 2019

III. ROČNÍK COUTRYÁDY
KARLOVASKÉHO KRAJE
15:00 Náměstí
Přehlídka kapel hrajících folk a country po
celé odpoledne.

Junák - český skaut,
středisko Arnika Horní Slavkov, z.s.
srdečně zve všechny na

POHÁDKOVÝ LES
v sobotu 15.6.2019 od 14:00 do 16:00 hodin
Prodej vstupenek od 1.6. do 13.6.2019 v Kavárně MKS
Finanční zajištění akce: MŠMT a Město Horní Slavkov
12

cena: 50,- Kč
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

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

TECHNICKÉ SLUŽBY

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

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.

HLÁŠENÍ ZÁVAD / PODNĚTŮ
Mobilní aplikace ZmapujTo

Závady či jiné podněty můžete radnici hlásit
prostřednictvím svého mobilu. Stáhněte si
mobilní aplikaci ZmapujTo, která Vám umožní pořizovat fotohlášky s Vašimi podněty na
zlepšení života v našem městě. Fotohlášky
jsou předávány kompetentním osobám k vyřízení a Vy budete o všem informováni.

ÚŘAD PRÁCE
POBOČKA HORNÍ SLAVKOV

Provozní doba:
PO, ST: 		
08:00–12:00 13:00–17:00
ÚT, ČT, 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

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.

KONTAKTY NA MĚÚ

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
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

MĚSTSKÝ ÚŘAD

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

Požadujeme

· zázemí silné a úspěšné společnosti
· nový, moderní výrobní závod
· mladý a přátelský pracovní kolektiv 12 pracovníků
· motivační finanční ohodnocení

· vzdělání - minimálně vyučení nebo maturita
· pracovitost, spolehlivost
· komunikační schopnosti
· uživatelské znalosti práce s PC

Kontakt
Petr Ott · ott@czechsilicat.cz · 775 308 999
Své životopisy zasílejte emailem nebo přijďte osobně v pracovních dnech od 12 do 13 hod.
Czech Silicat s.r.o. · Hasičská 1017, Horní Slavkov 357 31

www.czechsilicat.cz

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

OTEVÍRACÍ DOBA

OTEVŘENÍ VLASTNÍCH KOMERČNÍCH PROSTOR REALITNÍ
A INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI MIXX REALITY s.r.o.
ul. Dlouhá 927, 357 31 Horní Slavkov

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

pondělí

9 – 17 hod

úterý

9 – 17 hod

středa

9 – 17 hod

čtvrtek

9 – 17 hod

pátek

9 – 17 hod

sobota + neděle dle dohody

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

Firma NADE s.r.o.
se sídlem Hlavní 560 Krásno

Hledá do svého týmu:
zámečníky, svářeče, obráběče, konstruktéra

Kontakt:
Michaela Syrovátková
personální oddělení

syrovatkova@nade.cz
604 211 220

www.hornislavkov.cz

