Slavkovský

zpravodaj

9

2012

Silnice v lokalitě
Svatopluk se dočkala
renovace.
Slavnostní otevření
bude12. 9. od 16 hodin.
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Neplatíš?
Nebydlíš! 
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z radnice
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami poprázdninového zpravodaje. V prázdninových týdnech jste mohli zaznamenat v médiích (např. na televizní stanici
ČT 24 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/190328-v-hornim-slavkove-je-draha-elegantnim-resenim/) velice pozitivní a jistě i radostné sdělení Správy železniční a dopravní cesty o úmyslu zprovoznění železnice v úseku Ležnice-Krásný Jez. Je tomu již přes 15 let,
co došlo k uzavření železniční trati Loket-Horní Slavkov-Krásný Jez (31.
5. 1997). Bylo to rozhodnutí, které v mnohých z nás budilo oprávněné obavy o další osud této historické železniční trati, a oprávněně se nám v hlavách vytvářely myšlenky, zda to až sem muselo dojít. V průběhu těchto 15 let
se sice objevovaly snahy o znovuobnovení trati, ty však ke kýženému cíli nevedly. V průběhu roku 2010 zahájilo Ministerstvo dopravy ČR správní řízení o zrušení železniční trati (dosud byla „jen“ uzavřena) v celém úseku Krásný Jez-Horní Slavkov-Loket předměstí. Naše město bylo tím, které jako první
podalo námitky proti zrušení trati, k našemu městu se pak přidalo město Bečov nad Teplou a Karlovarský kraj. Tehdy i dnes si myslím, že je plně v zájmu
města, jeho obyvatel, nerušit tuto regionální železniční trať a podporovat rozvoj podnikatelských aktivit subjektů působících na území města či v jeho okolí
v regionu, který patří k jednomu z nejchudších v ČR, v regionu, který je, co do
historické struktury průmyslu a schopnosti vytváření pracovních míst, značně omezen. Z podnikatelských subjektů potvrdily užití trati spol. Legios (vyrábí vagóny v bývalém Stasisu) a Sanaca Industry (plánuje v budoucnu těžbu
písků). Proto město přišlo s návrhem zprovoznit nejprve úsek Ležnice-Krásný Jez. Výsledkem dalších jednání s Ministerstvem dopravy ČR a s podporou
Karlovarského kraje došlo k průlomovému rozhodnutí, které zabezpečí obnovu, zprovoznění a udržení statutu regionální tratě, bohužel zatím jen v železničním úseku Krásný Jez-Ležnice.
Finanční náklady na obnovu úseku Ležnice-Krásný Jez jsou odhadovány na
25 milionů korun a Správa železniční dopravní cesty, která je vlastníkem trati, v letošním roce plánuje vynaložit 8,5 milionu korun na přípravné práce.
V příštím roce by měla být železnice v uvedeném úseku obnovena a zprovozněna. Je důležité, že tento železniční úsek si zachová status regionální trati.
Zachování tohoto statusu znamená, že je možné na trati provozovat i osobní dopravu. Bude snahou zajistit pravidelnou osobní dopravu, která by mohla být používána pro zlepšení dopravní obslužnosti občanů. V Krásném Jezu
lze přestoupit na vlak do Mariánských Lázní nebo Karlových Varů. Zatím vše
nasvědčuje tomu, že uvedený úsek obnovené tratě společně otevřeme.
V minulém měsíci rozhodla Rada města o odvolání ředitelky Městského
kulturního střediska paní Naděždy Štefkové. Po výběrovém řízení byla novu
ředitelkou jmenována Mgr. Soňa Kvasničková. Stojí před ní nejeden důležitý
úkol, ten největší je pořádání Slavkovských slavností 22. září, na které vás co
nejsrdečněji zvu (upoutávku naleznete na str. 5). Na slavnostech dojde k uzavření partnerství s městem Rosenbach (SRN - Sasko). S tímto městem již delší dobu spolupracujeme a v letošním roce akt spolupráce uzavřeme písemnou
formou. Město Rosenbach bude po polském Slawkówu a německém Arzbergu (Bavorsko) dalším oficiálním partnerským města. Doufejme, že nám bude
přát počasí a všechny akce si plně užijete.
Těším se na setkání s vámi. Mějte se moc hezky.
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města

Silnice v lokalitě Svatopluk
se dočkala renovace

V průběhu letních měsíců prošla
velkou proměnou léty opomíjená
přístupová komunikace v odlehlejší
části města na Kounici v části zvané
Svatopluk.
Proměna spočívala ve vybudování
nového souvislého asfaltového povrchu příjezdové komunikace, která byla doplněna o veřejné osvětlení, které tu dosud nebylo. I tento

opomíjený úsek se dočkal své proměny a poskytne kvalitní cestu obyvatelům této části města a návštěvníkům ekologické farmy Arnika. Na
tuto proměnu získalo naše město
dotační prostředky ve výši 1,1 milionu korun.
Dne 12. 9. 2012 od 16 hodin vás
zveme ke slavnostnímu otevření
této komunikace.

z usnesení zastupitelstva a rady
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření
Svazku obcí Hornoslavkovsko, ve kterém Krajský úřad neshledal nedostatků a chyb.
u Rada města schválila podání žádosti o dotaci na vybudování moderního
sběrného dvora odpad (dotace činí až 85% nákladů) a podání dotace na
zvýšení kvality řízení MěÚ prostřednictvím metody CAF.
u Rada schválila poskytnutí příspěvku TJ Spartak Horní Slavkov ve výši
200 tisíc korun na rekonstrukci kabin.
u

Usnesení z jednání  naleznete na webových stránkách města.
tajemník MěÚ


Blahopřejeme

nepřehlédněte
Bezplatná doprava na hřbitov
bude nově každou středu od 10 hodin
od autobusového nádraží.
slavkovský zpravodaj

gratulujeme paní Libuši Homolkové, která dne 31. 7. 2012
oslavila 83. narozeniny.

2

u nás ve městě

9 2012
Kontakty na MěÚ

z radnice

Neplatíš? Nebydlíš!
I tak by se dal nazvat tah města proti neplatičům nájemného a jiných poplatků městu. Město  k 1. 1. 2012 převzalo správu bytových i nebytových
prostor  ve vlastnictví města s dluhem
okolo 10 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že tyto prostředky městu chybí při rozvoji města či
opravách bytového fondu a k zabezpečení povinností řádného hospodáře
byly změněny pravidla pro přidělování
bytů a jejich užívání.
Základním pravidlem pro přidělení bytu je, aby zájemce o byt městu nedlužil. Dluh nesmí být evidován
ani u Celního úřadu, zdravotní pojišťovně a u předchozího pronajímatele.
Dále je nutné dodržovat pravidla občanského soužití.   Kdo dluh u shora
uvedených subjektů má a neplní pravidla občanského soužití, byt v majetku města nezíská.
Kdo neplatí své dluhy vůči městu, má ještě šanci - oddlužovací program
Každý občan může využít možnosti
oddlužovacího programu. Tento spočívá v možnosti vyřešení dluhů tak,

že s městem uzavře dohodu o uznání
dluhu a o způsobu jeho splácení. Výši
splátek je možné dojednat s dlužníkem individuálně dle výše samotného dluhu a schopnosti jej splácet vždy
však tak, aby dluh byl v reálné době
splacený.

Pokud dlužník nájemného bude plnit podmínky oddlužovacího programu, může bez obav dále v bytě města
bydlet, nájemní smlouva je u dlužníků
zpravidla prodlužována o jeden měsíc
za podmínky plnění programu.
Po splacení základního dluhu z nájemného si může dlužník požádat o 50
% prominutí vzniklého penále. Oprávněný orgán města (rada či zastupitelstvo dle výše částky k prominutí) žádosti dosud vždy vyhověl, čímž se
dlužník výrazně oprostí od dluhů.

Nepřistoupení k oddlužovacímu
programu, neplnění oddlužovacího
programu a nehrazení nájemného
Kdo nepřistoupí na oddlužovací program a nehradí řádně nájem či neplní
podmínky oddlužovacího programu,
nebude dále moci v městském bytě
bydlet. Proti takovým nájemníkům
město podává žaloby na vyklizení, které nemohou končit jinak než rozhodnutím soudu, aby se dlužník v soudem
určeném čase vystěhoval.
Dalším krokem pak jsou podávané
exekuce k vymožení dlužného nájemného. Město podalo již několik vystěhovacích žalob k soudu a další jsou
připravovány. Pro neplnění povinností nájemní smlouvy i z oddlužovacího
programu bylo několika občanům vypovězena nájemní smlouva.   
Tak, jak nadpis k tomuto článku napovídá, je nezbytné, aby dlužníci svůj dluh městu řádně spláceli. S aktivní účastí dlužníka je schopen finanční odbor a odboru majetku a investic najít řešení, které dlužníku umožní bydlet dále v městském
bytě.

den se starostkou
se koná 26. září od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této
době konzultovat své podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady.

Město poděkovalo dárcům krve
Na červnovém zasedání zastupitelstva města obdržel pan Miroslav Novák z rukou starostky města a místostarosty města osobní poděkování za více jak 80 dobrovolných bezpříspěvkových odběrů krve. Pan Novák byl oceněn
Zlatým křížem Českého červeného kříže 2. třídy. Z našeho města
byl také oceněn Jiří Zmrzlík, který se bohužel na zasedání Zastupitelstva města nedostavil.
Oba dárci krve již obdrželi ocenění dne 19. června v Krajské knihovně Karlovarského kraje od náměstka hejtmana Petra Navrátila spolu
se zástupci Českého červeného kříže a lékařské veřejnosti.

www.horni-slavkov.cz

www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 
úterý, čtvrtek 
pátek

8.00-17.30
8.00-15.00
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
oddělení kancelář starostky a tajemníka 352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
 
2. patro
monika.volfova@muhslavkov.cz
352 350 680
602 110 499
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
352 350 661
602 284 661
Ivana Kowaliková
pověřená zastupováním vedoucího
finančního odboru 
2. patro
ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
352 350 676
602 284 661

Nepřehlédněte

Starostka a místostarosta města předali Miroslavu Novákovi
poděkování a peněžitý dar.

Městský úřad v Horním Slavkově poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení
neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ), pro její využití kontaktujte výše uvedená telefonní
spojení.
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ekologie

Vysloužilé elektrospotřebiče. Jak se jich zbavit?
Kde a jak se mohou obyvatelé
Horního Slavkova zbavit vysloužilých elektrospotřebičů? Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci
prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje
na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části, jako
např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů
je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními.
Takové výrobky je nutné považovat
za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z vašich

domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Sběrný dvůr města Horní Slavkov,
otvírací doba: 1. 12.-31. 3.: út. a čt.
7-17 hod. a první sobota v měsíci
8-12 hod, 1. 4.-30. 11.: denně 7-17
hod., každou sobotu 8-12 hod.
Více na www.elektrowin.cz nebo
www.horni-slavkov.cz
Recykluji, recykluješ, recyklujeme
Češi se umějí chovat ekologicky.
A rádi to také dělají – když to ovšem
není spojeno s příliš velkým úsilím.
V případě vysloužilých elektrospotřebičů to znamená, že síť sběrných
míst, kam je mohou občané zdarma
odevzdat, musí být dostatečně hustá. Kolektivní systémy, které vytvořili výrobci a dovozci, začínaly tuto
síť budovat v roce 2005 od nuly.
Míst zpětného odběru neustále
přibývá
Historicky první místo zpětného
odběru starých spotřebičů vzniklo
díky kolektivnímu systému ELEK-

TROWIN na Ministerstvu životního prostředí ČR. Jen samotný
ELEKTROWIN už od té doby vytvořil více než tisícovku sběrných
míst ve městech a obcích a další téměř čtyři tisíce obcí do systému zapojil prostřednictvím mobilních
svozů.
Na tuto síť, kterou bychom mohli označit jako páteřní, navazují další tisíce sběrných míst u prodejců
nebo v servisech. ELEKTROWIN
neustále přichází i s dalšími nápady, jejichž cílem je ještě víc usnadnit spotřebitelům jejich chvályhodné odhodlání chovat se ekologicky.
Jednou z takových iniciativ je například projekt Recyklujte s hasiči, díky kterému se do zpětného odběru elektrozařízení zapojily i sbory
dobrovolných hasičů. Podobný projekt existuje i pro školy. Jmenuje se
Ukliďme si svět a jeho počátky nalezneme již v roce 2007.
Díky tomuto úsilí se dnes ve sběrné síti ELEKTROWINu sejde každou hodinu bezmála 3 000 kilogramů vysloužilých spotřebičů. Jen led-

niček a mrazniček odevzdají lidé
průměrně rovnou tisícovku denně. Tento výsledek řadí Čechy na
páté místo v recyklaci v porovnání
s ostatními evropskými zeměmi.
Zpracovatelé procházejí náročným výběrem
Prostřednictvím sběrné sítě se
spotřebiče dostávají ke zpracovatelům. S těmi kolektivní systém
ELEKTROWIN uzavírá smlouvy na základě výsledků náročného
výběrového řízení. Samozřejmostí
jsou nejmodernější technologie. Ty
musejí především zaručit, že zpracování „vysloužilců“ bude skutečně
ekologické.
Staré lednice například používaly
freony nejen jako chladicí médium,
ale také v izolacích skříní. Zpracovatelé, s nimiž ELEKTROWIN spolupracuje, je z těchto izolací dokáží bezpečně odloučit například vymražením za extrémně nízkých teplot po rozdrcení ve vakuovém prostředí a dokonce připravit k dalšímu využití.

Kompletnost zpětně odebíraného eleKtrozařízení
(ElEktrowin a.s., skupiny elektrozařízení 1 – velké domácí spotřebiče, 2 – malé domací spotřebiče a 6 – elektrické nářadí)

Jde o zpětně odebírané elektrozařízení,
předejte je kolektivnímu systému ElEktrowin...

Jedná se o odpad, kolektivní systém
ElEktrowin tento elektroodpad nepřebírá.

kontakt: ElEktrowin a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

slavkovský zpravodaj
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SlavkovSké
SlavnoSti

sobota 22. září 2012
Program: Horní Slavkov - náměstí
13.30
14.15
15.00
15.30

VSTUPNÉ ZDarma

Zahájení programu
Vystoupení orchestru ZuŠ horní slaVkoV
VyhláŠení Výsledků 4. ročníku soutěže
„roZkVetlé okno“

15.30
16.45

hamleTi

Verona

17.00
20.00

new age of smokie

Taneční soubor „radosT“
VysToupení děTí školských ZaříZení
přáTelské foTbaloVé uTkání
horní slavkov - rosenbach/Vogtl.
(nafukovací hřiště před radnicí)

slaVnosTní akT
uzavření partnerství horního slavkova
s rosenbach/Vogtl. (srn)
diskoTéka
(Měks, vstupné 50,- kč
– předprodej vstupenek v Měks
a Muzeu horní slavkov)

DoProVoDNý Program:
nafukoVací aTrakce pro děTi • maloVání na obličej • ražba slaVkoVských Tolarů
VýsTaVa drobného domácího ZVířecTVa (u noVinoVého stánku) • sTánkoVý prodej
preZenTace obce rosenbach/VogTl. (Vestibul Měks) • VyhlídkoVá Věž kosTela
sV. jiří (13.00 – 18.00 hodin) • muZeum horní slaVkoV (9.00 – 17.00 hodin) • pluhůV dům
– den oteVřených dVeří (prohlídky V hodinoVých interValech od 10.00 – 16.00 hodin)
ukáZka práce VěZeňské služby (14.30 hodin, u rakety)

www.horni-slavkov.cz
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školství

Duhová kulička je druhým domovem malého človíčka

U příležitosti 45. výročí existence 7. MŠ se v červnu uskutečnila oslava. Pozvány na ní byly všechny bývalé i současné pracovnice školky.
Máme rok 2012. Možná si nikdo
z vás ani nechce připustit, jak rychle léta běží. Vrátím se do roku 1967.
Čím byl tento rok v našem městě
významný?
Otevírala se nová mateřská škola + jesle pro zdejší drobotinu. Horní Slavkov se začal rozrůstat a objevil se problém, kam umístit všechny
rodící se človíčky. Stávajících šest
mateřských škol již nestačilo svou
kapacitou, proto vedení města rozhodlo započít s výstavbou nové mateřské školy + jesle. Všechno to, co
předcházelo, si pamatuje již jen část

starousedlíků.
Zahajovacím provozem v nově postavené MŠ + jesle byla pověřena
paní ředitelka Věra Běhalová. Kolik paní ředitelek se vystřídalo v této
funkci není podstatné ani důležité. Nejdůležitější je, že MŠ je stále
v provozu, a nejen to. Můžeme totiž říci a napsat, že mění svůj vzhled
k lepšímu uvnitř i vně.
V letošním roce, v roce 2012,
uběhlo 45 let od otevření tehdejší 7. MŠ. Nemyslíte, že je to důvod
k oslavě? Současná paní ředitelka
Bc. Pavlína Zábranská se ve spo-

„Dobrý den, jsem ráda, že jsem
se mohla zúčastnit sobotní oslavy,
pořádané vaší školkou. I když jsem
v ní coby zaměstnanec strávila jeden školní rok, dodnes na ní a na
své kolegyně vzpomínám. Byla jsem
mile překvapená, jak se její tvář od
té doby změnila. V dnešní době, kdy
se činnost MŠ značně omezuje a kdy
se z objektů školek stávají prodejny
a herny, je jako zázrak, že fungujete naplno ve všech čtyřech třídách.
Držím vám všem palce, ať máte dostatek dětiček a elánu v této záslužné práci.“

Děti z MŠ se starají o lípy

Z DDM
Projekt Světluška
DDM a ŠD se dne 11. 9. zapojí do
projektu Světluška.
Nový školní rok
Nábory do zájmových kroužků
DDM a ŠD se uskuteční první týden v září ve školních zařízeních
města. Seznam bude zveřejněn
v prostorách DDM a ŠD, na nástěnce ve městě a na internetových
stránkách organizace.  
Informace u pedagogů volného
času pí. Diany Pikusové a pana Ondřeje Čavojského.
Dětská burza
Proběhne v prostorách DDM a ŠD
ve dnech 17.-20. 9. Dne 17. 9. se
uskuteční příjem, 18.-19. 9. prodej
a 20. 2. výdej. Informace na plakátkách ve městě.
Diana Pikusová

lupráci s Městským úřadem Horní
Slavkov rozhodla toto výročí náležitě oslavit.
Byly pozvány všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice, které se ve zdejší MŠ vystřídaly. Oslava proběhla dne 23. 6. 2012. A podle ohlasů zúčastněných byla zdařilá.
Mnoho hostů z oslavy poděkovalo
paní ředitelce na místě, radost způsobilo i písemné vyjádření a poděkování nejen paní starostky Mgr. Jany
Vildumetzové, ale i e-mailové poděkování paní Mariky Janoudové (Svobodové), bývalé pracovnice MŠ:

Mateřské školky U Sluníčka a Duhová kulička si vzaly pod patronát
dvě lípy srdčité vysazené v dubnu letošního roku za podpory České pojišťovny na louce u dětského hřiště. Děti svůj závazek berou vážně
a o lípy se pečlivě starají. Každý den
sledují, jak stromy rostou a těší se na
med a léčivé květy, které jim snad lípy
jednou poskytnou.
Mateřskou školku navštěvoval téměř každý z nás. Během raného dětství se děti naučí určitému režimu,
získávají kamarády a integrují se
s okolím. Pravidelně chodí do přírody, rozeznávají barvy, zvířátka, květiny nebo stromy. Také v mateřských
školkách v Horním Slavkově mají
děti program obdobný jako v každé jiné školce.  V něčem se však pře-
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ci jen odlišují. „Děti v poslední době
velmi baví procházky, protože se chodíme dívat na dvě lípy, které jsme dostali pod patronát,“ říká Pavlína Zábranská, ředitelka Mateřské školy

ve Sportovní ulici. A dodává: „Jsme
moc rádi, že se o ně můžeme starat
a s dětmi se těšit z toho, jak rostou
a sílí. Musím říci, že všechny děti berou patronát opravdu velmi vážně.“
Celkem 40 lip srdčitých vysadila
Česká pojišťovna v Horním Slavkově
12. dubna 2012 u příležitosti 185. výročí svého založení. Planetární stezku kopíruje 23 stromů a cesta se tak
stala častým cílem procházek nejen
dětí z mateřských školek, ale i ostatních obyvatel města. Mimo již zmíněných stromů, o které se starají děti, je
v Horním Slavkově k vidění i dalších
14 lip podél trasy plánované naučné
stezky. Poslední z darované čtyřicítky
lip pak zvelebuje okolí domu s pečovatelskou službou.
Česká pojišťovna, a.s.
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Grantový projekt AMOS na ZŠ ve Školní ulici

Jak dlouhých je šestnáct měsíců?
Je to rok a čtyři měsíce, přibližně
500 dní a 11 520 hodin.
Při plánování to byla doba neuvěřitelně dlouhá. Ve skutečnosti, když
je dost práce, kterou k tomu vykonáváte zodpovědně a kvalitně, je to
doba neskutečně krátká. Ani se neotočíte a čas uteče jako voda.
Během těchto několika měsíců
(od 1. března 2011 do 30. června
2012) proběhla realizace grantového projektu AMOS na Základní
škole ve Školní ulici v Horním Slavkově, financovaného z prostředků
EU a státního rozpočtu České republiky, registrovaného pod číslem
CZ.1.07/1.1.11/03.0002 „Zkvalitnění vzdělávání aplikací nových metod práce s využitím moderní audiovizuální techniky“.
Co jsme během realizace podnikali a vytvořili?
-  vybudování nové multimediální
učebny - jazykové laboratoře
- několikadenní proškolení pedagogických pracovníků na semináři „Čtením a psaním ke kritické-

mu myšlení“ a na školení „Metody
a formy hodnocení jako nástroj pozitivní motivace“
- vytvoření nových výukových
učebních materiálů.
Nejzajímavější jsou ale právě poslední zmiňované výukové materiály. Celkem vznikly:
- 4 e-learningové kurzy v předmětech Matematika, Biologie, Informatika a Anglický jazyk s více než
120 studijními materiály, 60 úkoly,  
200 cvičeními
- 4 výukové materiály pro interaktivní tabuli v předmětech Biologie,
Anglický jazyk, Matematika, Chemie a fyzika s více než 80 studijními
materiály, 400 stranami interaktivního materiálu a 60 pracovními listy
-   4 soubory pracovních listů zaměřené na užití kritického myšlení ve výuce pro  předměty Český ja-

zyk, Dějepis, Náš svět a Matematika
s více než 200 stranami pracovních
listů a metodik
- 2 soubory pracovních listů a 1
CD s nahrávkami rozhovorů pro
předmět Německý a Anglický jazyk
s více než 60 pracovními listy a metodickými postupy pro jejich použití
a s více než 20 rozhovory
Nejdůležitější ale je vždy zpětná
vazba, nebo-li to, jak tento posun
vidí žáci, rodiče a okolí.
Tyto názory a pohled na věc jsou
mnohem důležitější než výše vyjmenované produkty.
Seznamte se proto alespoň s několika z těch nejzajímavějších názorů
vašich dětí:
- k aplikaci kritického myšlení při
vzdělávání
„Zapamatovala jsem si víc.“
„Líbí se mi, jak všichni musíme

přemýšlet víc než v normální hodině.“
„Musím víc přemýšlet. a přesto mi
to nevadí.“
„Nemám čas nic nedělat.“
„Hodiny mi rychleji utekly, ale stihl jsem toho víc.“
„Lépe si to pamatuji.“
„To byla nejlepší hodina.“
- k e-learningovému kurzu
„Kdy budou nové úkoly na internetu?“
„Naučím se to, i když nejsem ve
škole.“
„Úkoly dělám přímo z postele.“
- k interaktivnímu výukovému materiálu
„Hodina byla moc pěkná.“
„Moc mě to bavilo.“
„Těším se na další matematiku.“
A to vše nám říká, že vynaložená
práce není zbytečná a že realizace
projektu byla přínosem.
Protože co víc si učitel a rodič
může přát, než to, že se dítě naučí
a že ho to baví.
Radka Chvojková,
manažerka projektu

Centrum pro zdravotně postižené
Karlovarského kraje
Všem osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu
a pomoc při zvládání každodenních činností a přitom nechtějí ztratit svou
samostatnost nabízíme:

Služby osobní asistence
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy či
zajištění chodu domácnosti
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování
prostředím

kontaktu

se

společenským

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
 úklid, mytí oken, praní prádla nebo nákupy

Na ceníky a bližší informace o službách se můžete zeptat
v našich centrech:
Karlovy Vary

Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel/fax 353 234 666, mob. 602 340 549
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-17:00; Út + Čt 8-12:00, 13-16:00; Pá 8-12:00

Sokolov

Rokycanova 1756 – budova polikliniky (3. patro), 356 01 Sokolov,
tel/fax 352 628 788, mob. 602 340 482, e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-16:00; Út + Čt 8-12:00, 13-15:00; Pá 8-12:00

Cheb

Kamenná 40, 350 02 Cheb, tel/fax 354 433 024, mob. 602 340 483,
e-mail: cheb@sluzbypostizenym.cz
Po + St 8-12:00, 13-16:00; Út + Čt 8-12:00, 13-15:00; Pá 8-12:00

Finančně podporováno:

www.horni-slavkov.cz
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různé
Z činnosti Policie ČR
ním Slavkově odcizili volně položený a nijak nezajištěný prodlužovací kabel o délce 30 metrů v hodnotě cca 300 Kč. Když si mužů s kabelem všiml soused a oslovil je, tito
se nejdříve hájili, že mají od majitele domu povoleno si nalezené věci
kolem domu vzít, s čímž však nepochodili, a tak kabel odhodili do blízkého křoví a z místa odešli. Policisté oba muže
stejným způsobem
řešili již dne 31.
5. za krádež kovových
traverz v hodnotě cca 700 Kč
z neoploceného prostoru rekonstruovaného domu v Horním
Slavkově. Oba muži
se podobných krádeží za
bílého dne dopouštějí pravidelně,
kdy i v posledních třech letech byli
za stejný přečin pravomocně odsouzení Okresním soudem v Sokolově. Díky tomu jim k trestu stačí i neDrobné krádeže recidivistů
patrná škoda, aby se opětovně ocitDíky všímavému sousedovi bylo li před soudem a čelili tak dalšímu
dne 8. 6. sděleno podezření dvěma trestu odnětí svobody až na tři roky.
místním a lidem známým zlodějíčkům ve věku 40 a 61 let pro přečin Výtržnictví v prodejně TESCO
krádeže ve zkráceném přípravném
Dne 25. 7. bylo policejním orgářízení, které se dopustili tím, že 7. 6. nem sděleno podezření 25letému
kolem 12. hodiny na neoploceném výtržníkovi pro přečin výtržnictví
pozemku u rodinného domu v Hor- ve zkráceném přípravném řízení,

Zadržení pachatele vloupání
Dne 30. 7. v době kolem 3. hodiny ranní přijala policejní hlídka od
všímavého občana oznámení, že se
u restaurace Oldy v Horním Slavkově pohybují podezřelé osoby. Policejní hlídka ihned vyjela na místo, přičemž zaregistrovala muže
na útěku. Po krátkém pronásledování muže zadržela a zajistila u něj
trezor s tržbou zmíněné restaurace. Přestože se na místě mělo pohybovat více podezřelých osob, tyto
z místa stačily utéci a nadále se po
nich pátrá. Zadržený zloděj ve věku
38 let vniknul do prostor restaurace po vylomení a probourání zazděného zadního okna objektu, odkud
pak odcizil kovový trezor s tržbou,
další peníze a cigarety z baru, čímž
způsobil majiteli restaurace celkovou škodu ve výši kolem 45.000 Kč.
Téhož dne si pachatel vyslechl sdělení podezření pro přečin krádeže
a poškození cizí věci ve zkráceném
přípravném řízení, za což mu hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

kterého se dopustil dne 18. 7. před
20. hodinou v prostorách prodejny
TESCO Horní Slavkov, kde nejdříve
hanlivými výrazy bezdůvodně slovně napadl pracovníka bezpečnostní
agentury SECURITAS spol. s r.o.,
přičemž bouchal do regálů se zbožím, později začal vulgárními výrazy
slovně napadat i ostatní zákazníky
v prodejně, což vyvrcholilo
dalšími slovními útoky a fyzickým napadením kolemjdoucího muže
před prodejnou, kterému
způsobil drobná poranění
a škodu na oblečení. Než byla
na místo přivolána
policejní hlídka, tak
výtržník z místa odešel,
přesto se jej podařilo ihned ustanovit. Uvedeného jednání se tento muž
dopustil opakovaně, v roce 2011 byl
totiž Okresním soudem v Sokolově
za stejný přečin pravomocně odsouzen.  Díky opakovanému jednání výtržníkovi hrozí trest odnětí svobody
až na tři roky.
Jak je z našich zpráv vidno, určitě se vyplatí mít kolem sebe všímavé spoluobčany, kteří neváhají při
sebemenším podezření na nekalost
zavolat místní policisty, proto nejen občanům ze zveřejněných přípa-

dů patří ze strany místní policie ještě jednou velký dík za poskytnuté informace. I ostatní vás spoluobčany
tímto oslovuji, abyste veškerá svědectví nebo poznatky k dalším protiprávním jednáním, neprodleně hlásili (i anonymně) na Policii ČR, Obvodní oddělení H. Slavkov.
KONTAKTY:
Telefonické spojení: pevná linka
352 688 333, služební mobil 723
585 575, Fax: 352 688 334, email:
sooophslav@mvcr.cz. Popřípadě
linka tísňového volání Policie ČR
- „158“
PREVENCE
Nedílnou součástí práce Policie ČR je činnost v oblasti prevence. Velmi zásadní je oblast primární prevence, která je zaměřena na
práci s dětmi a mládeží.  Jde zejména o přednášky, besedy zaměřené
na zvyšování právního vědomí mládeže, poskytování potřebných informací o tr. odpovědnosti, seznámení
s možnými sankcemi a způsoby nápravy.  
Součástí této činnosti je realizace projektu AJAX, BESIP a praktické ukázky ze zákulisí policejní práce
atd.  Problematikou prevence (v celém rozsahu) je od nového školního roku pověřen policejní inspektor
PČR OO Horní Slavkov prap. Mgr.
Bc. Marta Mundilová.            
npor. Bc. Roland Schmid

Senioři byli opět v akci, kulturák žil tancem a písněmi
ku více. S uspokojením všichni odcházeli, protože někteří překonali sami sebe a na konci se dostaví
vždy vítězství. Všichni účastníci si
při loučení přáli dobré zdraví, aby
se zase brzo setkali a prožili hezké

Do Horního Slavkova opět zavítala malá kapela Vesnická čtyřka
s manželi Olgou a Jiřím Homolkovými ze Stříbrné. A tak v pátek 29.
června zněly naším kulturákem nejen melodie lidových písní, ale i taneční písně šedesátých a sedmdesátých let. Na vystoupení se přišli

chvíle při zpěvu a tanečku. Návštěvníci   si celou zábavu pochvalovali, se slovy “tohle přesně potřebujeme a těšíme se na další akci v našem
Městském kulturním středisku“.
Pavel Vaněček, Horní Slavkov

bavit nejen slavkovští senioři, ale
i řada mladých zvědavců, s cílem
získat zkušenosti od starších. A že
se všichni velice hezky a kulturně
bavili, tančili a zpívali, o tom svědčí
například přiložená fotografie.
I stáří se dá prožít aktivně, i když
někdy a někoho bolí ty nožičky troš-

slavkovský zpravodaj
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kulturní kalendář na měsíc září
kino promítá

rel se sice konečně odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníSNĚHURKA A LOVEC
ka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na
- USA, dobrodružný, fantasy, dabing/titulky, Františkovu exmanželku Bohunu, energickou
127 minut
dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ješMocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) tě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a Helenu znovu získat pro sebe...
úterý  4. září                                               17.00 a 19.30

úterý  18. září                                                 17.00  a 19.30
OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA
- Česko, komedie, od 12 let, 104 minut
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název naznačuje, ve
filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako
popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě...
úterý  25. září                                                   17.00  a 19.30
MUŽI V ČERNÉM 3
- USA, komedie, scifi, akční, čs.dabing, 104 minut
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WHAKAARI, Rotorua, Nový Zéland - v rámci Karlovarského folklórního festivalu zde vystoupí soubor, jehož taneční vystoupení vychází z mnoha různých maorských kmenových tradic. 5. 9. 2012 od 17 hodin.
Městské kulturní středisko Horní Slavkov

Vás srdečně zve na

v sobotu 8.9. 2012
od 20.00 do 3.00 hod.
DJ Jiří Němec

Skvěla hudba k tanci nejen pro mladé, ale i pokročilé

Vstupné: 50,- Kč
Místo konání: Taneční sál MěKS

se lstí vetřela do přízně krále prosperující a mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale podle proroctví kouzelného
zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka (Kristen Stewart) a posedlost vlastní krásou,
kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy by vyřešila Sněhurčina smrt...

ostatní akce
NOHEJBAL
Nohejbalový oddíl Spartaku Horní Slavkov pořádá tradiční turnaj trojic ,,Memoriál Dalibora
Keluce“.  Akce se koná v sobotu  22. 9. v rámci
Slavkovských slavností. Zveme všechny zájemce.   

pátek 7. září                                                  17.00  a 19.30                                                                                
SIGNÁL
- Česko, komedie, drama,1 15 minut
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak
trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří
sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a Filos
(Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních očekávání...
úterý  11. září                                               17.00  a 19.30
TADY HLÍDÁM JÁ
- Česko, komedie, rodinný, 110 minut
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na
svatební cestu do Řecka. Jeho nastávající totiž
pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“. Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky...

SETKÁNÍ
II. setkání bývalých zaměstnanců ŽSP a ŽOS se
uskuteční 29. 9. ve 14 hodin v Městském kulturním středisku v Horním Slavkově.
V případě zájmu tohoto setkání kontaktujte
paní Klečkovou, tel.: 725 912 410, 352 688 082
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět...
A opět včas. J během svého patnáctiletého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu
nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner. Ale když je život
agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí
agent J cestovat v čase zpět do minulosti...

kulturně-společenské akce

ODBÍJENÁ
TJ Spartak, oddíl odbíjené, zve všechny příznivce tohoto sportu na jarní část okresního přeboru žen 2012/2013.
Termíny našich zápasů: 11. 9. TJ Slavoj
Kynšperk B, 20. 9. TJ Slavoj Kynšperk A, 27.
9. PSK Cheb 96 a 2. 10. BVC Chodov B
Přijďte nás podpořit vždy od 17 hodin na hřišti TJ Spartak Horní Slavkov (v případě deště na
- II. ZŠ).

na říjen připravujeme

pátek  14. září                                             17.00   a 19.30
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
BANKROT - netradiční a nemoderní count- KONCERT- na záchranu kostela sv. Jiří - sa- Česko, komedie, 113 minut
ry z Karlovarska, 15. 9. 2012 v tanečním sále lonní orchestr Laupheim 4. 10. 2012 od 19. hoHelenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Ka- MěKS od 19. hodin, vstupné 60,- Kč
din
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zajímavosti a historie

M ě s t o

v

p r o m ě n á c h
1

č a s u
2

První pivovar byl v Horním Slavkově založen v roce 1527
a nacházel se v dnešní Ležnické ulici.
V roce 1537 byl z důvodu rostoucího počtu obyvatel a jeho
obliby postaven pivovar nový s vyšším výstavem (foto č. 1).

3
Ten stával v místech, kde stávala benzinová čerpací stanice
(foto č. 2), která je již dnes také minulostí.
Ve stráni vedoucí pod kostelem sv. Jiří byly vyraženy hluboké pivovarské sklepy.
Ulice, která k němu směřovala, byla nazvána ulicí ,,Pivovarskou“.
Městský pivovar zanikl v roce 1946 a v roce 1957 byla provedena jeho demolice (foto č. 3 - současnost).

Slavkovské statky a dvory
Bärenhof a Tichtelhof. Jeden z nejstarších slavkovských dvorů, známý
již roku 1544, kdy jej postavil slavkovský starosta Hanns Pern. Podle zakladatele se mu říkalo Pernhof,
z čehož později vzniklo též Bärenhof.
Statek byl tak velký, že na něm bylo
dovoleno chovat 32 kusů dobytka.
Zakladatel zvolil vhodné místo na
okraji městského okrsku, za kterým již neprobíhala těžební činnost,
a území bylo vhodné pro zemědělské
využití. Toto území bylo také vhodné
pro zásobování města potravinami
a dolů dřívím, a také se dále na západ
(V Milířích) vyrábělo dřevěné uhlí.   
Roku 1561 jej koupil nobilitovaný měšťan Tichtl z Tutzingu, který jej roku 1581, již jako Tichtelhof,
prodal městu Horní Slavkov. Kopec,
na jehož úpatí dvorec stál, se nazýval dříve Arlberg a později Tichtelberg. V padesátých letech 20. století to byla pro změnu Pichtova hora
a dnes? Dnes je vrch bezejmenný.

Pohled na novostavbu Tichtelhofu z roku 1936 (průčelí k uhlířské stezce).
Statek zanikl, když jej podle historiků dalo samo město zbourat a stavební materiál byl využit.
V pověstech Johanna Hahna se ale
můžeme dočíst, že byl majiteli opuštěn po útoku loupežníků. Dodnes
není známa jeho přesná původní poloha. Dle některých pověstí stával na

slavkovský zpravodaj

samotném kopci.
V roce 1936   na tzv. Ottově louce
u Ottova potůčku, v místě zvaném
„za Floriánem“, kde začínala uhlířská lesní stezka, postavil Wilibald
Neidhardt zcela novou budovu statku s přilehlými hospodářskými budovami a nazval ji, v rámci tradice

- Tichtelhof. Statek hospodařil na 7
ha a jeho nájemcem byl Josef Weidl.
Po válce a odsunu obyvatel již statek nebyl osídlen a postupně propadl záhubě. Dnes můžeme, pokud pokračujeme cestou kolem městského
koupaliště ke Komářím rybníkům,
vidět i necvičeným okem po levé straně hned na počátku lesa větší vodorovnou plochu, která není přirozeného původu. To je vše, co po tomto statku do dnešních dob zůstalo.
V roce 1938 byla na návrší, nad místem zvaném „Am Seifen“ (Na prádle) postavena notářem Oscarem
Korbem z Lokte zemědělská usedlost, které dal, patrně z piety, jméno „Bärenhof“ (č. p. 514). Dvůr obhospodařoval 8 ha půdy. Říkalo se
„Baen Richterhuäf“, což volně přeloženo bylo „U notáře Korba“.
Tento dvůr stále stojí na výšině nad
městským koupalištěm. S historickými dvory však nemá pranic společného. 
Ing. Rudolf Tomíček
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FK Baník Sokolov pořádá nábor mládeže
Máte doma talentovaného sportovce?
FK Baník Sokolov a patron náboru mládeže David
Čada vás zvou na nábor do přípravek Baníku, kde se o
sportovní rozvoj vašich dětí budou starat proškolení
profesionálové!

6.9.2012 od 16:00
Umělá tráva u Sportovní haly (areál Bohemia)

Hráči ročníků 2002 až 2006
Více informací u kontaktních osob:
Mgr. Tomáš Provazník 724 431 073
- Šéftrenér mládeže
Manfréd Brandl
724 431 092
- Koordinátor přípravek

ELEKTROSERVIS

František Sobotka
Prodej a montáže
satelitů a antén
pro digitání příjem
Opravy spotřební elektroniky
včetně Plasma TV, LCD TV
a LCD Monitorů
V případě potřeby zajistím
svoz televizorů do dílny i zpět.
tel.: 604 617 620
e-mail: f.sobotka@volny.cz
Dlouhá 635/7, Horní Slavkov
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Cheb. Pekařská 6, T: 355 328 030 | Karlovy Vary, Botanická 6, T: 608 605 013

Cheb,
Pekařská 6, T: 728 549 410

Karlovy Vary,
Botanická 6, T: 608 605 013

w w w . b o h e m i a l i g n u m . c z
Ing. Jana Voráčová  Ing. Petr Čolák

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420 602 150 619
+420 602 150 619
unisklo.cech@volny.cz

nabízí:

• Vedení účetnictví •
• Daňové evidence •
• Zpracování mezd •
• Doučování ekonomických předmětů •
Za příznivé ceny.
Pracovní doba po domluvě i večer a o víkendu.
Loučky - Jalový dvůr 164, 357 34 Nové Sedlo, IČ 40541177

Tel. 733 706 423

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí,
prodejních pultů, skleníků)
- zasklívání

dveří,broušení,
zábradlí, prodejních
pultů, skleníků)
-(oken,
řezání,
pískování,
vrtání
- -izolační,
bezpečnostní
a kalená
skla
řezání, broušení,
pískování,
vrtání
- ornamentní
skla, polykarbonáty
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- výroba akvárií, terárií
- ornamentní skla, polykarbonáty
- žáruvzdorná skla do krbu

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

Stačí jednou zavolat!

84O 111 177

CHEB

karlovY varY

praHa

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

váš rádce
ve světě
reklamy
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445
w w w . z u r n a l m e d i a . c z
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