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Město Horní Slavkov
pořádalo
10. Reprezentační ples
(čtěte na straně 6)

úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami únorového zpravodaje města.
Vánoční a novoroční oslavy již máme za sebou a opět nás čeká běžný rok se všemi radostmi, starostmi a samozřejmě i s mnoha pracovními úkoly.
Rozpočet města na tento rok je již schválen, zatím však neobsahuje
údaje o připravovaných investičních akcích. O investicích města se bude
rozhodovat na únorovém zasedání zastupitelstva města.
Měsíc leden nám oproti minulému roku nenadělil tolik sněhu, ale souběhem tání a dešťových srážek došlo opět k zatopení a zneprůjezdnění
úseku komunikace na Bošířany. Bohužel práce, které byly uskutečněny
v minulém roce, se neprojevily tak, jak bychom si představovali. V letošním roce budeme muset vynaložit větší úsilí i více finančních prostředků, aby se již podobná situace neopakovala. Chtěla bych moc poděkovat
našim hasičům, kteří se ihned po zjištění situace snažili pomoci k vylepšení nastalého stavu. Jejich pomoc nejen při této události zaslouží velikou pochvalu.
Dík také patří technickým službám, které se, spolu s pracovníky veřejně prospěšných prací zaměstnaných pod naší radnicí, s velkým vypětím
snaží zmírňovat následky povětrnostních vlivů na sjízdnost a schůdnost
komunikací.
V minulém roce jsme otevřeli zrekonstruovaný lyžařský vlek, avšak sněhová nadílka poté lyžaře příliš nepotěšila. Bohužel shodně tomu je zatím také v roce letošním. Až v polovině ledna napadlo první větší množství sněhu, které však stále nebylo dostačující pro trvalejší provoz vleku.
V pondělí 16. ledna byl sice vlek spuštěn, ale po lyžování došlo k obnažování terénu, což by bylo pro další lyžování nebezpečné. Podobné problémy jsou s připravenými kluzišti v ulici Přilehlá a na hřišti U rakety. Zima
je však ještě před námi a já doufám, že nám ještě trochu pravé zimní pohody přinese, abychom vlek i kluziště mohli využívat.
O otevření vleku a připravených kluzištích se více dozvíte na webových
stránkách města a v městském rozhlase.
Starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová

městský úřad informuje
SOCIÁLNÍ REFORMA SE DOTKLA TAKÉ NAŠEHO ÚŘADU
V souvislosti s tzv. sociální reformou došlo k zásadním změnám také na
našem městském úřadě. K datu 1. 1. 2012 byl sloučen odbor sociální, školství a kultury s odborem správním a vnitřních věcí. Výplaty všech dosud
vyplácených sociálních dávek, které zaniklý odbor sociálních věcí zajišťoval, přešly pod Úřad práce České republiky, pracoviště Horní Slavkov (jeho
umístění zůstává beze změny, nadále sídlí v prostorách zaniklého odboru
sociálního, školství a kultury MěÚ Horní Slavkov). Městský úřad Horní
Slavkov tak již od 1. 1. 2012 žádné sociální dávky nevyplácí.
Městský úřad Horní Slavkov je ale nadále povinen zabezpečit výkon dalších agend, které se k sociální oblasti vztahují. Tyto kompetence nově přešly na odbor správní a vnitřních věcí, a jde především o oblast sociálně
právní ochrany dětí, agendu opatrovnictví osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům, sociální práci s jednotlivci, rodinami a skupinami v nepříznivé sociální situaci a z toho vyplývající sociální
poradenství. Sociální činnosti zajišťujeme i pro město Krásno a obec Nová
Ves.
Zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí bychom velmi uvítali
spolupráci s veřejností, neboť každý je oprávněn upozornit na skutečnosti,
které by mohly být příčinou nepříznivého vývoje dětí (jejich rodiče neplní
povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, děti jsou ohrožovány násilím, zanedbávají školní docházku, požívají návykové látky apod.). Sociální pracovnice se o všech takto ohrožených dětech nemusejí při výkonu své
činnosti včas dozvědět.
Odbor správní a vnitřních věcí MěÚ

Den se starostkou
se uskuteční v pondělí 6. února od 14 do 16:30 hodin v kanceláři starostky
města. Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti a připomínky,
podělte se o své nápady!

Zasedání městského zastupitelstva
se bude konat ve středu 29. února, začátek jednání je plánován na 16 hodinu.

Blahopřejeme
našim jubilant m

1. sportovní ples
města Horní Slavkov
Sobota 24. 3. 2012 od 20 hodin
Vstupné 150 Kč,
vstupenky můžete zakoupit
na recepci na radnici

Hudba kapela Karlex
Program:

Gratulujeme panu Jiřímu Čejdovi a panu Jiřímu Švejdovi,
kteří v minulých dnech oslavili krásné osmdesáté narozeniny.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

vyhlášení nejlepších sportovců
videodiskotéka DJ Dan
taneční vystoupení
tombola
Návrhy kandidátů mohou předkládat občané, sportovní sdružení a další
zájmová sdružení osobně na sekretariátu radnice nebo písemnou formou.
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z radnice
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ﬁnanční odbor upozorňuje

Kontakty na MěÚ

Složenky k úhradě poplatků už nebudou rozesílány!
Tato sankce bude použita s ohledem na výši
Připomínáme všem občanům města Horní Slavkov, že v roce 2012 již nebudou zasílány složen- a stáří dluhů (například budou navýšeny dluhy
ky na poplatky za odpady, poplatky za psy ani starší 2 kalendářních let).
Koncem roku 2011 byly zaslány platební výměry
za pronájem pozemků.
za neuhrazené místní poplatky, v případě neuhrazení těchto poplatků budou zahájena s jednotlivýTermíny splatnosti plateb:
• pronájem pozemků do 31. 3. běžného roku (tyto mi poplatníky exekuční řízení.
Poplatky lze nadále hradit přímo v pokladse hradí jednorázově)
• do 31. března (1. pololetí) a do 30. září (2. polole- ně MěÚ, dveře číslo 311 ve 2. patře, dále potom bankovním převodem nebo prostřednictí) – týká se plateb za odpady a psy
Výše poplatku za odpady zůstává 500 Kč za oso- tvím SIPO.
Rovněž připomínáme, že je nutné hlásit veškeré
bu na rok. Upozorňujeme dlužníky, kteří nesplní
svoji poplatkovou povinnost do data splatnosti, že změny (změna příjmení, změna trvalého pobytu,
se vystavují udělení sankce dle zákona o míst- změna počtu osob v domácnosti, počet psů či ztráních poplatcích, a to navýšení neuhrazeného tu evidenční známky pro psa) na FINANČNÍM ODBORU MěÚ.
poplatku až na trojnásobek.

www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00-17.30
úterý, čtvrtek
8.00-15.00
pátek
8.00-13.00
Recepce (ústředna) 352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz,
Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
jana.vildumetzova@muhslavkov.cz
352 350 663
602 110 501
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@muhslavkov.cz
352 350 677
602 287 441
odbor kancelář starostky a tajemníka
352 350 665

Poplatky ze psů budou od 1. 1. 2012 upraveny takto:

Monika Volfová

osada Třídomí, Bošířany, Kfely, Ležnice, Ležnička
0 Kč
za prvního psa
1.000 Kč
za druhého a dalšího psa
1.400 Kč
za prvního psa u rodinného domu
500 Kč
za druhého a dalšího psa u rodinného domu
700 Kč
za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu
200 Kč
za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu
300 Kč

2. patro
monika.volfova@muhslavkov.cz
352 350 680
602 110 499

Pozor na tuto změnu, v případě trvalých příkazů si upravte výši poplatků!

vedoucí odboru majetku a investic

Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího odboru výstavby a životního prostředí

2. patro
hana.gregorova@muhslavkov.cz
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního a vnitřních
věcí
2. patro
viktorie.destefanisova@muhslavkov.cz

352 350 672

Změna jízdních řádů autobusové dopravy
Upozorňujeme občany, že dnem 12. 12. 2011 jsou v platnosti nové autobusové jízdní řády.
Ty si můžete vyhledat na www. idos.cz nebo si je můžete vyzvednout ve vestibulu Městského úřadu.

602 284 680

Ivana Kowaliková
pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru
2. patro
ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
352 350 676
602 284 661
Ing. Jan Kvasnička
pověřený zastupováním vedoucího oddělení rozvoje města
1. patro

Městská kotelna vyhřeje letos naše byty levněji než vloni
Vzhledem k četným dotazům občanů, kteří odebírají tepelnou energii na vytápění bytů či nebytových
prostor z městské kotelny, uvádíme cenu tepla pro rok 2012 a pro srovnání i cenu za předchozí rok.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (ve zpravodaji č. 1/2012 byla nesprávně uvedena cena včetně DPH).
Teplo dodává Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

jan.kvasnicka@muhslavkov.cz
352 350 664
602 123 373

Úřad práce
pracoviště Horní Slavkov
pondělí a středa
8.00-17.00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 8.00-13.00 hod.
Pracoviště zprostředkování práce

rok 2012
448 Kč/GJ

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

rok 2011
519 Kč/GJ

Alex. Svinčiaková 950 161 129
Marie Pilcová
950 161 216
Olga Bínová
950 161 231
Pracoviště dávek hmotné nouze
Bc. Lenka Grošková 950 161 221
Eva Bedečová
950 161 220
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školství
ZŠ Školní informuje
Při psaní těchto řádků je za okny chlad, led a sníh, jak se na pořádnou
zimu sluší a patří. Netuším, zda, až budete držet únorové číslo zpravodaje, tomu bude také tak. Pravdou je, že tento způsob zimy byl zatím dost
podivný a lednová nadílka sněhu mnohé děti potěšila.
Ráda bych se ještě vrátila k prosincovým událostem na naší škole.

29. ročník vánočního turnaje v košíkové
mezi slavkovskými školami s přehledem vyhráli ve všech kategoriích naši
žáci. Dovolte mi, abych je představila:
Mladší žákyně – T. Koukolová (7. A), K. Vighová (7. A), J. Molnárová
(7. A), Ch. Lankašová (7. A), M. Gajdošová (7. A), D. Kaisrlíková (6. A)
a D. Homolová (6. A).
Mladší žáci – J. Legr (7. B), J. Hlinka (7. B), M. Bari (7. B), M. Maliňák (7. B), K. Vildumetz (7. A), J. Šlégr (7. A), V. Dvořák (6. A) a M. Vedana (6. B).
Starší žákyně – A. Ketnerová (9. B), T. Karhanová (9. A), M. Suchomelová (9. A), T. Vtípilová (9. B), D. Čavojská (9. B), M. Koškovská (9. B),
K. Zavadilová (8.), K. Štinglová (9. A), K. Štěpničková (9. A) a Z. Vaníková (8.).
Starší žáci – J. Dvořák (9. B), M. Klokočka (9. B), J. Gruber (9. B),
M. Homola (9. B), F. Štrasser (9.B ), M. Beneš (9. A), M. Hlinka (8.),
J. Prágr (8.) a J. Fafek (8.).

Stonožka pomáhá lidem na celém světě
Ani letos nechyběl na slavkovských vánočních trzích stánek s názvem
Stonožka. Každý z návštěvníků si zde mohl vybrat z celé řady dětských
prací s vánoční tematikou - přání, krásné dekorace i voňavé perníčky. To
vše vyrobili pod vedením svých učitelek žáci naší školy. Celou akci pod
patronací paní učitelky Ketnerové organizoval žákovský parlament - od
zamluvení stánku, vylepení plakátů, rozpisu služeb ve stánku až po prodej, počítání peněz a jejich odeslání. Získaná částka 6.922 Kč byla odeslána na konto hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Děkujeme všem, kteří
koupí dětských prací pomohli.

Leden se opět nesl v duchu zkoušení, kontrolních diktátů a testů, neboť
se blížilo pololetní vysvědčení. Přivítali jsme u nás také budoucí prvňáčky,
kteří se buď s velkou radostí, zvědavostí, či malinkými obavami přišli zapsat do „velké“ školy.
V půlce února naši žáci odejdou na jarní prázdniny. Přejeme jim, ať si je
hezky užijí a vrátí se odpočatí.
Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová

Přijďte do školy za pohádkou!
Pro všechny děti, které jsou zapsány do 1. třídy, jsme, tak jako v předcházejících letech, připravili cyklus pravidelných setkání. Čekají nás tři
společně strávená odpoledne. Činnost při jednotlivých setkáních bude
motivována některou ze známých pohádek. Na budoucí prvňáčky čekají hry a úkoly, které rozvíjejí jejich fantazii, prohlubují zručnost, obohacují slovní zásobu a podporují tvořivé myšlení. Během schůzek děti poznají prostředí školy, vyučující 1. stupně i budoucí spolužáky. Společně
jim tak vytvoříme dobré podmínky pro bezproblémový nástup do 1. třídy.
Letos se můžete těšit na tyto pohádky: 8. 2. 2012 – O Budulínkovi,
14. 3. 2012 - O Karkulce a 11. 4. 2012 – Tři medvědi.
Pohádková odpoledne se konají v budově naší školy, začínáme vždy
v 16.00 hodin. Prosíme přezůvky s sebou.
3x foto Aneta Pánková

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Na děti i jejich doprovod se těší kolektiv učitelek 1. stupně
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DDM, naše děti
Výtvarný kroužek DDM
V předvánočním čase loňského roku se někteří členové výtvarného kroužku DDM, vedeného
V. Svobodovou, zúčastnili výtvarné soutěže o nejkrásnějšího anděla. Do muzea poslali své práce
K. Kačírová, R. Špetová, L. Matoušek, M. Stříček a A. Rezek. Všem dětem se jejich díla moc povedla.

2 2012
Pro
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• 3. února o pololetních prázdninách zájezd do
Weidenu s koupáním nejen pro děti. Závazné
přihlášky přijímáme v DDM!
• 13.-14. února, jarní prázdniny. Již 12. února
pořádáme turistický výlet do okolí Horního
Slavkova nebo hry na sněhu (akci zvolíme dle
počasí). 14. února se uskuteční výjezd do Sokolova za koupáním a návštěvou muzea. Prosíme
rodiče, aby své děti přihlásili včas. Závazné přihlášky odevzdejte do 8. 2. 2012.
• 13.-15. února uspořádáme burzu dětského
oblečení. Informace budou zveřejněny na www
stránkách a na facebooku.
• 6. dubna o velikonočních prázdninách plánujeme výlet do Karlových Varů s prohlídkou sklárny, podzemí a pramenů.
• 18.-28. srpna se uskuteční dětský tábor v re-

př i p r a v u j e m e:
kreačním středisku Svatý Štěpán. Od 20. února budou k dispozici závazné přihlášky. Již nyní
můžete přes facebook (Ddm Horní Slavkov) posílat případné dotazy paní Ciperové, která bude
hlavní vedoucí tábora.
Ve školní družině připravujeme:
Březen 2012: víkendová akce „Putování vesmírem“ s přenocováním ve školní družině. S pedagogickým dozorem vychovatelů školní družiny.
A závěrem upozornění: od 2. 1. 2012 je změna
pokladních hodin v DDM a ŠD Horní Slavkov
úterý
14:00 -17:30 hodin
středa 14:00 -16:00 hodin
čtvrtek 14:00 -17:30 hodin
Pokladní je Diana Pikusová.
Za DDM a ŠD zpracovala Diana Pikusová

Radka Špetová získala za svého anděla v kategorii 9 až 11 let pěkné druhé místo.

Výtěžek bude určen na pomoc rodinám a lidem v nouzi

DDM děkuje Radce za reprezentaci výtvarného
kroužku a celé naší organizace.
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V. Svobodová ved. ZK, Pikusová
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Josefu Svačinovi, Pavlu Vansovi a vedoucí skupinky slečně Lence Kelucové
vé ze
ZŠ praktické a ZŠ speciální
sspeciální,
peciální,, kteří se v pátek 6. 1. 2012 vydali s koledou za dárci
c
Tříkrálové sbírky. Na odpolední cestě skupinku koledníčků doprovázeli Tři
Tři
ři
králové na koních, které zajistila paní ředitelka MěKS Naděžda Štefková.
Štefková.

Vánoční turnaj v DDM
Dne 10. prosince 2011 se konal Vánoční turnaj
dětí ve dvouhře ve stolním tenise. Zahrát si přišlo osm dětí.
V kategorii starších hráčů zvítězil Jan Slepčík
před Jakubem Dvořákem a Janem Gruberem.
Mezi mladšími hráči byl nejlepší Vojta Dvořák,
druhý skončil Standa Karel a třetí Mirek Ertl.
Všichni zúčastnění si odnesli pěkné ceny a dobře si zahráli. Za celý náš kroužek děkuji DDM za
připravené ceny.

Touto cestou děkujeme všem lidem dobré vůle,
vůle, kterým není lhostejný
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Jana Šafratová, vedoucí kroužku
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10. Reprezentační ples města Horní Slavkov

Jubilejní ples okořenil také
populární Těžkej Pokondr!

Paní doktorka Helena Pleskačová přebírá Cenu města Horní Slavkov.

V sobotu 14. ledna 2012 se konal již 10. Reprezentační ples města. Celý večer moderovalo známé
duo Těžkej Pokondr, které zpestřilo ples i zpěvem svých hitů.
Zastupitelstvo města rozhodlo
na základě návrhů od občanů na
svém zasedání 21. prosince 2011
o udělení Ceny města za rok 2011
MUDr. Heleně Pleskačové. K předání ceny došlo právě na plese.

MUDr. Helena Pleskačová
Dětská lékařka. 1. května 2011
uplynulo 35 let od chvíle, kdy začala ordinovat v našem městě. Od
roku 1998 je členkou městského
zastupitelstva, aktivně se podílí na
rozvoji našeho města. Cenu získává za dlouholetou práci ve zdravotnictví a městském zastupitelstvu.

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly 10. Reprezentačního plesu:
VLNY music agency, Starorolský porcelán Moritz Zdekauer, a.s., Petr Misler, Autopůjčovna Koškovský, Řeznictví a uzenářství Jiří Kosmák, Bětka a Jiří Havlovi, Pavlína
a Roman Krejníkovi, KMK Granit, a.s., Ing. Leoš Ledvina CENTRA STAV s.r.o., GEODATA Ing. Pavel Petřík, Jafra cosmetics Studio Visage, G - MAR PLUS, s.r.o., Muzeum Sokolov, SPA hotel ermal Karlovy Vary, Česká pojišťovna - Ing. Petr Kovář, Zdeňka Batíková, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Mgr. Vidor Mandelík, Eva Rýdlová - Drogerie EVA, Jaroslav Puﬂer-TJ Spartak, Alexandr Terek, Karlovarský kraj, Pavel Radics-Autodíly, Česká spořitelna, a.s., Petr Rubáš, ŽURNÁL MÉDIA a.s., Stavební společnost HUBERT s.r.o., Vodárny a kanalizace KV a.s., Českomoravská stavební spořitelna - Lenka
Moschová, Věznice Horní Slavkov, Lékárna Arnika, TORF ZIEGLER spol. s r.o., Petr Krejník.
Děkujeme všem, kteří přispěli dary do supertomboly 10. reprezentačního plesu města:
LEGIOS a.s., SPA hotel ermal Karlovy Vary, BYTY-TEPLO s.r.o., Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.s., Roman Bachmann, AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Petr Ott, VLNY music agency.
Město Horní Slavkov

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kdo by neznal fantastické hudební parodie na nejslavnější italské hity v podání Těžkého Pokondra?

Ing. Pavel Maroušek, ředitel závodu Legios v Horním Slavkově, předává první cenu.
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Dostavba sítí a komunikace k šestnácti stavebním parcelám v ulici Na Vyhlídce,
pracovně nazývaná jako obytná zóna „D“, bude pravděpodobně realizována zhruba od června letošního roku. Cena za 1 m2 pozemku bude zastupitelstvu města doporučena ve výši 620 Kč. Zájemci o koupi se mohou dozvědět více na informační
schůzce, která se bude konat v pondělí 6. února v 16:30 hodin na radnici.
Písemné materiály k pozemkům jsou k dispozici na sekretariátu městského úřadu.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
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Na snímku můžete porovnat pohled na Školní náměstí z místa, kde stávala škola (fotografie přineseme v některém z dalších zpravodajů). Dále vidíme budovu dnešní Základní umělecké školy (první dům zleva) a budovu, která byla stržena v roce 1986 lany přivázanými za nákladní automobil
Tatra (druhá budova zleva). Dnes na tomto místě stojí nová budova, v níž sídlí Obvodní oddělení Policie ČR.

Sbor pro občanské záležitosti informuje:

Přivítali jsme nové občánky
Za období od počátku května do konce listopadu minulého roku
přibylo v Horním Slavkově 32 dětí. Pro ně a jejich rodiče připravil
SPOZ slavnost „Vítání občánků do života“. Konala se dne 26. ledna v obřadní síni MěKS a vystoupily na ní se svým pěkným programem i děti z mateřské školy „U sluníčka“.
Mgr. Vlasta Kaprová

MASOPUSTNÍ

ÚTERÝ

21.

ÚNORA

2012, ZAČÁTEK: 13.33

HODIN

Moto: Legrace + dobrý skutek
M ĚSS TSKÉ KULTURNÍ STŘE
E DISKO
H ORNÍ SLAVKOV
VÁS ZVE NA

III. SLAVKOVSKÝ MASOPUST
SOBOTA 11. ÚNORA OD 14:00 HODIN
Program:
Staročeský jarmark, pravá česká zabijačka
13.30 sraz masek, maškar před MÚ
14.00 povolení masopustního veselí
volba krále Masopustu
předání klíče od bran města Horní Slavkov
14.30průvod masek městem
vystoupení dětí
volba nejhezčí masky, maškary
taneční rej masek na náměstí
pochování basy
Přijďte se bavit, přijďte si užít Masopust v našem městě.

Pokud máte zájem podívat se do Arzbergu na masopustní průvod,
město vypravuje na tuto akci bezplatně autobus.
Ten odjíždí z autobusového nádraží 21. února ve 12:00 hodin.
Zájemci, hlašte se na radnici na sekretariátu starostky, telefonicky
na čísle 602 110 506 nebo e-mailem na adrese jana.wiedova@muhslavkov.cz

12. Ležnický Masopust
Přijďte s námi oslavit konec Masopusta na Ležnici.

18.února 2012 od 14:00 hodin.
O zábavu se postarají obyvatelé Ležnice

Program:

14.00 hod. Mše v Kapli Jana Nepomuckého
14.30 povolení Masopustního reje
- volba krále Masopusta
- průvod masek vesnicí za doprovodu hudby
- vyhodnocení masek
- volná zábava

Přijďte v maskách, pro nejhezčí masky
jsou připraveny sladké odměny!
Na Vaši návštěvu se těší obyvatelé Ležnice.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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kulturní kalendář na měsíc únor
kino promítá
úterý 7. února, 17.00 a 19.30 hodin

úterý 21. února, 17.00 a 19.30 hodin

Obhájce

Don Chichot

2 2012

kulturně-společenské akce
neděle 5. února, 15:00 hodin
malá scéna MěKS

Ježek soudcem

Představení pro děti v provedení
loutkářského souboru Rolnička
Vstupné: 10 Kč
sobota 11. února od 14:00 hodin

III. Slavkovský masopust
sobota 11. února, 20:00 - 03:00 hodin

Masopustní diskotéka
hraje
DJ Němec
Vstupné: 50 Kč

Animovaná komedie, 90 minut, dabing
Co když bájné dobrodružství Dona Quijota
nebyla přesně taková, jak je známe z vyprávění? Přišla chvíle, aby Rucio - nejpodnikavější a nejodvážnější oslík v Kastilii - vyprávěl, jak to bylo doopravdy.
Rucio má plné zuby poklidného života, který tady v La Manche vede snad každý. Proto
když se objeví možnost prožít veliké dobrodružství, neváhá ani na vteřinu: Rytíř Měsíčního svitu vyzval Dona Quijota k neslýchanému souboji v Barceloně.

riller, 118 minut, dabing, od 15 let
Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe a další
Ve strhujícím thrilleru ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela, “Micka”, Hallera,
charismatického trestního advokáta v Los
Angeles, jehož kanceláří je zadní sedadlo
vozu Lincoln Continental. Po tom, co většinu
své kariéry strávil obranou drobných kriminálníků, dostane nečejaně svůj velký životní
případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills , který je obviněn z pokusu vraždy.
úterý 28. února, 17.00 a 19.30 hodin

Rodina je základ státu

České drama, 107 minut, od 12 let
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová, Albert Mikšík,
úterý 14. února, 17.00 a 19.30 hodin
Kristýna Slámová, Simona Babčáková, Jiří
Vyorálek, Marek Taclík, Jan Budař a další
Mistrovský plán
Když vám hoří půda pod nohama, není nad
Komedie, 104 minut, titulky, od 12 let
rodinný výlet. Libor, bývalý učitel dějepisu,
Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, Alan Alda,
který dosáhl vysokého manažerského postu
Téa Leoni, Matthew Broderick a další
ve významném ﬁnančním ústavu, si žije spoNejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčej- lečně se svou rodinou v luxusní vile na okraní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto se- ji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčstavili plán loupeže, který by pro svou genia- ně a na povrch začnou vyplouvat machinace
litu mohl vstoupit do učebnic zločinu.
s penězi klientů...
pátek 17. února, 17.00 a 19.30 hodin

kino v březnu

Půlnoc v Paříži
Romantická komedie, 94 minut,
dabing, od 15 let
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller, Carla Bruni a další
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim
brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže.
Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou
představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

sobota 25. února

ples Vězeňské služby
sobota 18. února od 14:00 hodin

Ležnický masopust
čtvrtek 23. února od 10:00 hodin
MěKS Horní Slavkov – Malá scéna

Zdravý životní styl.
Udělejte něco pro své zdraví!
Přednáška o zdraví v podání lektorky
Jiřiny Laubendorfové
Život a zdraví o. s.
Vstupné: 10 Kč

připravujeme na březen
pátek 9. března, 19:00 - 23:00 hodin

MDŽ - oslava svátku žen
k tanci a posledchu zahraje
Vesnická IV. manželé Homolkovi
Vstupné: 60 Kč
sobota 24. března od 20:00 hodin

I. sportovní ples
hraje Karlex, vstupné: 150 Kč
sobota 31. března, 14:00 - 18:00 hodin

Velikonoční trhy
úterý 6. března

Ocelová pěst
úterý 13. března

Velká vánoční jízda
pátek 16. března

Dům
úterý 20. března

Poupata
pátek 23. března

Tintinova dobrodružství

Program:
stánkový prodej
vystoupení dětí
výstava kraslic
ukázka pletení pomlázek a košíků
svěcení kočiček páter Jiří Majkov
zdobení perníčků
od soboty 31.března do středy 4. dubna
v tanečním sále MěKS

úterý 27. března

Výstava kraslic

Perfect Days - I ženy mají své dny

Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč
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BERNARD´S CUP 2011
se nadmíru vydařil
Již 29 let se v Horním Slavkově pravidelně koná Vánoční turnaj ve futsalu.
Akce nese název BERNARD´S CUP a má své pevné, božíhodové datum:
25. prosinec!
Posledního ročníku se zúčastnilo těchto devět družstev: Janeček team,
Rakeťáci, Kuchta team, Kubík team, Oldy team, Bernard team, Crazy-fc
wc team, Beverly team, Vtípil-žos.
Družstva bojovala ve dvou skupinách, ze kterých postoupila vždy dvě první do finálové skupiny. Vzájemné zápasy se započítávaly.

Lyžařský vlek
Provozní doba vleku v pracovních dnech:
O víkendech:
dopolední lyžování:
odpolední lyžování:
Cena jízdného - půldenní:
celodenní:
jednotlivá jízda:

13:30 – 16:30 hod.
10:00 – 13:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

děti 40 Kč, dospělí 70 Kč
děti 60 Kč, dospělí 110 Kč
10 Kč

Pořadí ve skupinách:
Červená skupina:

Modrá skupina:

1. Kuchta team
2. Kubík team
3. Bernard team
4. Beverly team
5. Crazy-fc wc team

1. Rakeťáci
2. Vtípil-žos
3. Janeček team
4. Oldy team

Vzájemné zápasy postupujících skončily ve skupinách vždy remízou, takže finálovou skupinu začínala všechna družstva se stejným počtem bodů.
Ostatní týmy hrály o umístění.
Překvapením turnaje pak bylo vítězství týmu Vtípil-žos, který hrál ve
složení Vtípil, Konečný, Hodek, Charvát, Götzl.

Konečné pořadí 29. ročníku:

1.
2.
3.
4.

Vtípil-žos
Rakeťáci
Kuchta team
Kubík team

5. Bernard team, 6. Janeček team (loňský vítěz),
7. Beverly team, 8. Oldy team, 9. Crazy-fc wc team

Informace o provozu lyžařského vleku můžete získat
na telefonním čísle 776 698 416, Mgr. Jan Turner,
nebo na webových stránkách města Horní Slavkov.

Poděkování společnosti
LEGIOS a.s.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti LEGIOS
a.s., která nás obdarovala šekem v hodnotě 10.000 Kč na vybavení našeho nového společného bytu na Kounici.
Dětský domov Horní Slavkov
Kateřina Čermáková
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Vítězný tým 29. ročníku turnaje BERNARD´S CUP: Vtípil-žos, zleva
sedí P. „Gody“ Götzl, V. Vtípil, J. „Koňak“ Konečný, A. Hodek a B. Charvát, za nimi stojí P. Hodek.

Na závěr proběhlo tradiční pohoštění všech zúčastněných družstev.
Poděkování patří sponzorům: Kosmák Jiří, Žaludko Gustav
V ROCE 2012 PROBĚHNE JUBILEJNÍ 30. ROČNÍK S PŘEKVAPENÍM

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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4

40 000 km*

5
LET

100 000 km**

AUTO MUDRA s. r. o., Jáchymovská 398, 360 04 Karlovy Vary

tel. 353 220 921, www.automudra.cz
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*Více informací o akci a podmínkách získání telefonu na www.ceskapojistovna.cz

POMÁHÁME VÁM
POKRAČOVAT
V CESTĚ

AŽ -20 % Z CENY + CHYTRÝ TELEFON
N
v balíčku Exclusive Plus a Exclusive Max*

1. POVINNÉRUČENÍ
RUČENÍ BEZ
POVINNÉ
BEZPOVINNOSTÍ
POVINNOSTÍ

Bezplatně vám zapůjčíme náhradní vozidlo.
Vyřídíme škodu za vás bez ohledu na zavinění.
Při nehodě odtáhneme váš vůz až 500 km.
www.ceskapojistovna.cz

infolinka 841 114 114

Více informací získáte na:
0eská pojiçìovna a.s., kanceláä Horní Slavkov, Mºstský úäad - 3.patro
Pondºlí 08:00 - 14:30
Úterý 08:00 - 11:00
Stäeda 10:45 - 17:15

Mladí baníkovci reprezentovali
na turnaji ve Schwandorfu
S O K O L O V – Součástí halového turnaje v nedalekém německém městě Schwandorfu byli také
mladí zástupci sokolovského Baníku. Do Německa se vydaly celkem
tři týmy. Níže si přečtete
krátké zhodnocení turnaje a také se dozvíte, jak se
baníkovci umístili:
Turnaj se konal mezi vánočními svátky, 27. prosince. Jak je zmíněno výše, na turnaj odjely tři týmy, které ve Schwandorfu reprezentovaly Baník: žáci ročníku 99, kteří v kategorii pro starší obsadili první místo, přípravky ročníku 2001, které startovaly ve stejné kategorii a získaly čtvrté místo a nakonec tým přípravky 2002, který turnaj
vyhrál. Mladí baníkovci tak skvěle reprezentovali nejen svůj klub, ale
také město Sokolov.
„Pro hráče i trenéry byl turnaj příjemným zpestřením mezi svátky. Hráči FK Baník Sokolov měli možnost konfrontace s německou kopanou. Pořadatelům turnaje bychom chtěli poděkovat za
pozvání, bezproblémovou organizaci turnaje a těšíme se na další sportovní spolupráci,“ přidává krátké hodnocení turnaje Mgr. Tomáš Provazník, šéftrenér mládeže Baníku Sokolov.
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