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úvodem
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad dvojčíslem prázdninového zpravodaje. V minulých číslech jsem se věnovala investičním záměrům. V tomto Slově starostky bych však
chtěla pohovořit o kulturních akcích v našem městě.
Realizaci kulturních akcí v našem městě by mělo
zajišťovat Městské kulturní středisko, které získává od města více jak třímilionový příspěvek na její zajištění. Nad tento rámec realizují kulturní akce další subjekty, ať již samo město a jím zřízené příspěvkové organizace nebo i další ve městě působící neziskové organizace.
Novinkou letošního roku bylo uspořádání oslav Dětského dne se zapojením
zastupitelů města. Velmi nás potěšila, i přes rozmary počasí, hojná účast dětí
a jejich rodičů. Po absolvování pěti soutěžních disciplín získalo každé dítě
drobný dárek. Nadto bylo možné zasoutěžit si v jízdě na koloběžce na okruhu kolem náměstí. Dětský den naplnil naše očekávání a podle reakcí samotných dětí a jejich rodičů se velmi zamlouval především jim samotným. Konání
Dětského dne podpořila svými finančními i věcnými příspěvky celá řada sponzorů, kterým je potřeba také poděkovat. Děkuji také všem zúčastněným zastupitelům. Fotografie z dětského dne naleznete na této stránce zpravodaje.
Kultuře se ve městě věnují i další organizace, např. základní a mateřské
školy, Dům dětí a mládeže a Školní družina. Ne každá akce či rozhodnutí vede
ke kýženému cíli. To se bohužel stává. Někdy naruší průběh kulturní akce počasí či jiný nepředpokládaný element, někdy zase dobře míněné rozhodnutí se
ukáže být ne zcela vhodným. Důležité je však se z nezdarů poučit a nedostatkům se vyvarovat. V této souvislosti jsem zaznamenala několik negativních
ohlasů na rozhodnutí Městského kulturního střediska o zvýšení vstupného na
diskotéky. Mohu všechny ubezpečit, že zvýšení bylo jen dočasné, a bude vráceno na původní výši. Rada města doporučila Městskému kulturnímu středisku, s vědomím žádanosti občanů o tuto zábavu, zvýšit počet jejich konání.
Tradicí se již stávají akce konané našimi skauty – Skautským střediskem
Arnika. Jedná se o akce Kuličkiáda, především však velmi hojně navštěvovaná
akce Pohádkový les, která si své příznivce nalezla již i mimo naše město. Velmi aktivní je rovněž Svaz postižených civilizačními chorobami v našem městě, který zajišťuje nejrůznější aktivity pro naše seniory. Město si je vědomo, že
i kulturní akce jsou významným prvkem života města, a proto nejen finančně
přispívá na jejich konání a v této podpoře bude i nadále pokračovat.
Děkuji všem, kteří kulturní akce ve městě plánují, organizují, podílejí se na
jejich realizaci, ale i těm, kteří je materiálně či svou investicí volného času
podporují.
Nastávají dva letní, prázdninové, měsíce. Přeji vám krásné prožití tohoto
času dovolených naplněných krásnými zážitky a především odpočinkem a relaxací. Žákům a studentům přeji příjemně strávené prázdniny plné slunce,
nových zážitků a celkové pohody. Na závěr bych Vás ráda pozvala na tradiční
a na kulturní program bohaté Slavkovské slavnosti, které se v letošním roce
uskuteční v sobotu 22. září na náměstí.
Mgr. Jana Vildumetzová, starostka města

Den dětí ve fotografii

Blahopřejeme

Město Horní Slavkov
vyhlašuje

4. ročník soutěže

Rozkvetlé okno
a to v soutěžních kategoriích:

1. Okno či balkón bytového domu
2. Okno či balkón rodinného domu
Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500,- Kč
Do soutěže je možno přihlásit jakékoliv okno či balkón v bytě či rodinném domě na území Horního Slavkova.
Okno nebo balkón může do soutěže přihlásit kdokoliv – majitel, nájemce, soused, kolemjdoucí, apod.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení majitele (nájemce) bytu či rodinného domu a přesnou adresu
(případně také specifikaci umístění okna/balkónu). Přihlášku naleznete na recepci MěÚ a na webových
stránkách města. Přihlášku odevzdejte do 24.8.2012 na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově,

paní Emilii Klimešové, která 5.6.2012 oslavila 80. narozeniny.

nebo v kanceláři číslo 206 slečně Janě Wiedové, případně zašlete na e-mail: jana.wiedova@muhslavkov.cz
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Vyhodnocení ankety o autobusové dopravě
Ve zpravodaji č. 4/2012 byla
vyhlášena anonymní anketa „Jak jste spokojeni s autobusovou dopravou“. Tato anketa probíhala od 1. 4. do 30. 4.
2012. Předmětem ankety bylo
získání odpovědí na dotazy:
1. Jak jste spokojeni s množstvím
autobusových spojů?
2. Jak jste spokojeni se stavem a
údržbou autobusových zastávek?
3. Jak jste spokojení s čistotou a s
technickým stavem vozů (vytápění
apod.)?
4. ... a získání dalších námětů pro
zkvalitnění autobusové dopravy.
Obdrženo bylo devět anketních
lístků.
K první anketní otázce bylo nejvíce podnětů. Nejčastěji byla vyjadřována nespokojenost s počtem
spojů pro osoby pracující ve směnném provozu, nespokojenost s počty spojů o víkendech a večerních
hodinách do Karlových Varů, nespokojenost s navazováním spojů z
Horního Slavkova na vlakové spoje v Lokti a zrušení sobotního autobusového spojení do Plzně.
Je zřejmé, že četnost dopravního
spojení nebude nikdy taková, aby
vyhovovala všem požadavkům cestujících. Město pro udržení součas-

ného počtu spojů a tedy i zachování dopravní obslužnosti pro letošní rok počítá s finančním příspěvkem 605 tisíc korun autobusovým dopravcům, který pokryje jejich ztráty.
Ve spolupráci s Koordinátorem
integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje se pokusíme zajistit zlepšení návaznosti spojů a možnosti zařazení navržených spojů. Je potřeba uvést,
že město není a nebylo iniciátorem zrušení žádného autobusového spojení.
V anketě byl učiněn návrh na zajištění spoje z Horního Slavkova do
Kfel na vlakovou zastávku, odkud
je možné se vlakem dopravit do
Karlových Varů či do Mariánských
Lázní. Město, vědomo si možnosti
zlepšení dopravní obslužnosti občanů zajištěním dopravy do této železniční stanice, připravilo ve spolupráci s městem Krásno v rámci
Svazku obcí „Hornoslavkovsko“ v
minulém roce projekt, jehož cílem

bylo získat pro uvedená města dotaci z MAS Sokolovsko na
pořízení minibusu, který by toto
propojení mohl zajišťovat.
Bohužel finančí prostředky na
tento projekt nebyly poskytnuty.
Se stavem autobusových zastávek byla vyjadřována spokojenost.
Jeden respondent nebyl spokojen
se stavem autobusů, přičemž nespokojenost nebyla blíže specifikována.
Ostatní náměty obsahovaly žádost o zveřejnění všech jízdních
řádů do Horního Slavkova ve zpravodaji. Tomuto požadavku nelze vyhovět z kapacitních důvodů
zpravodaje.
Jízdní řády je možné si vyzvednout na recepci městského úřadu
každý den nebo je možné vyhledat
a vytisknout spojení z internetové
adresy www.jizdnirady.cz.
Další návrh spočíval v možnosti
zajištění výstupu cestujících v Sokolově u tzv. drogerie. Město se již
v loňském roce snažilo tuto zastávku zařadit do výstupních, návrh
nebyl akceptován.
Jeden z podnětů se týkal jednání řidičů, kteří údajně telefonují za
jízdy, podnět navrhuje také u řidičů
provádět kontrolu výdeje jízdenek.
Všem účastníkům ankety
děkujeme

Kontakty na MěÚ

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

Den se starostkou

se koná 27. srpna od 15 do 17 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat se
podněty, stížnosti a připomínky. Podělte se o své nápady.


2. patro
hana.gregorova@muhslavkov.cz
352 350 685
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová

Aktuálně

K úhradám místních poplatků za psy a odpady

Upozornění finančního odbo- úhradu dlužného poplatku uhradily
ru k úhradám místních poplat- v hotovosti na pokladně MěÚ, prostřednictvím SIPO nebo bankovním
ků za psy a tzv. odpady
převodem co nejdříve.
Je nutné upozornit občany na nutVe zpravodaji č. 1 až 3/2012 jsme
občany upozorňovali na změnu
úhrady místních poplatků (za psy a
Vyhlídková věž kostela
za tzv. odpady) spočívající ve zrušebude opět otevřená
ní zasílání složenek k jejich úhradě.
Tuto změnu lze hodnotit pozitivVyhlídková věž kostela sv. Jiří
ně, větší část obyvatelstva tuto změbude
otevřena pro veřejnost
nu zaregistrovala a změnu hrazev termínech od 23.6.2012 do
ní přijala. Občané, kteří zapomněli
16.9.2012, vždy v sobotu a neděli
poplatek uhradit, byly či v následuod 13.00 do 16.30 hodin a dále pro
jících dnech, budou obesláni platebskupiny v individuálních termíním příkazem, který v případě neunech po předchozí dohodě s prahrazení poplatku ve stanovené lhůcovníky odboru majetku a investě bude předán k vymáhání exekutic MěÚ Horní Slavkov. Vstupné je
torské kanceláři (platebních příkastanoveno ve výši 20,- Kč/osoba,
zů bylo vydáno přibližně 1200).
děti do 10-ti let zdarma.
Žádáme občany, aby tyto platební příkazy nebraly na lehkou váhu a

www.horni-slavkov.cz

nost hlásit veškeré změny, které
mají vliv na výši poplatku jeho evidenci apod. na finančním odboru - 2. patro, č. dveří 310 nebo 311.
Jedná se zejména o změny příjmení,
změnu trvalého pobytu, narození
dětí, úmrtí člena rodiny, úhyn psa.
Pozornost prosím věnujte i změnám
v termínech hrazení poplatku. Pokud občan při registraci poplatku na
MěÚ uvedl, že bude poplatek hradit
jednou ročně a následně tento poplatek začne hradit pololetně, systém tuto změnu vyhodnotí jako dluh
a bude automaticky generován platební výměr.
Ve věci místních poplatků např. v
hrazení, splácení dlužných poplatků či nahlašování změn kontaktujte
finanční odbor MěÚ p. Koškovskou
na tel. 352 350 678 nebo p. Genčurovou na tel. 352 350 668.

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
Ing. Jan Kvasnička

pověřený zastupováním vedoucího
oddělení rozvoje města
1. patro

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

Nepřehlédněte
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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školství
ZŠ Školní informuje
Sportovní úspěchy
Skončil další školní rok a děti se již
radují z prvních volných dní. Dovolte mi, abych se ještě pár řádky vrátila
k uplynulým týdnům. Jak jsem již několikrát předeslala, uzávěrka Zpravodaje je vždy k 15. minulého měsíce, a proto dlužím informace o našich
úspěších z konce května.
Nejdříve se podíváme na 1. stupeň. V květnu se žáci 2. a 3. tříd - Robert Aubrecht, Daniel Hašek, Matěj Vtípil, Petr Tršo, Jiří Novotný, Radim Huňat, Eliška Gajdošová, Robert Valta, Patrik Šalplachta, Pavel
Knaf, Richard Ruta umístili v okresním kole Mc Donald’s Cupu (turnaje v kopané) na 2. místě a postoupili
do krajského kola. O deset dní později totéž družstvo vybojovalo na krajském klání Mc Donald’s Cupu opět
druhé místo. Blahopřejeme.
Skvěle si vedou žáci prvního stupně
i v atletice – v okresním kole atletického trojboje vybojovali 2. místo, a
tak tým se složení Lucie Soukopová,
Daniel Hylský, Daniela Hylská, Miroslav Vondrys, Jaroslav Máček, Robin Valta, Kateřina Krčková, Jiří No-

votný a Tereza Sedláčková postupuje do krajské soutěže, kde kde kde
byl pátý.
Sportovci 2. stupně také nezaháleli. Starší žáci a žákyně s přehledem
zvítězili v okrskovém
kole volejbalu a v následném
kole okresním si vedli takto - chlapci Filip
Štrasser, Miroslav Homola, Miroslav Klokočka,
Jan Gruber, Martin Hlinka,
Daniel Unger, Ondřej Štěpánek, Jiří Prágr a Ondřej Urbánek
získali 5. místo, dívky Tereza
Karhanová, Kristýna Štinglová, Kristýna Štěpničková,
Dominika Čavojská, Michaela Koškovská, Tereza Vtípilová, Zuzana Vaníková, Klára
Zavadilová a Anna Ketnerová vybojovaly shodně s chlapci místo páté.

Pohár rozhlasu
Další květnovou sportovní událostí byl Pohár rozhlasu. Mladší žákyně Michelle Šťastná, Tereza Koukolová, Justina Molnárová, Kristýna Vighová, Dominika Homolová, Deni-

glického jazyka.
„Svatby nanečisto“ – paní starostka pozvala žáky 3. třídy do obřadní
síně, aby je seznámila s tím, jak probíhá svatební obřad. Naši třeťáci to
za velké pomoci rodičů pojali opravdu velkoryse, a tak nechyběla ani svatební hostina s dortem a přípitkem.
Červen zahájily děti na 1. stupni
oslavou svého mezinárodního svátku. Vzhledem k exkurzím a výletům,
kterým je v tomto měsíci dán prostor,
by člověk mohl nabýt dojmu, že je
tento měsíc pro žáky oddychový. Ale
opak je pravdou.
Učitelé podrobují své svěřence
mnohým závěrečným testům, diktátům, slohovým pracím, trvají na odevzdání portfolií, herbářů a jiných náležitostí. A nakonec si žáci odnesou
domů svá vysvědčení. Někdo je pyšný na to, co za tento rok dokázal, jiný
si uvědomuje, že mohl být lepší a slibuje si, že příští rok určitě, ale určitě,
hned na začátku „zabere“. „Deváťákům“ přejeme, ať se jim na zvolených
Závěrečný finiš
školách daří, a všem ostatním žákům,
Ve dnech 23. – 30. května proběhlo i ať se v pořádku vrátí v září do školy.
naší škole celostátní testování žáků 5. Hezké prázdniny!
a 9. tříd z matematiky, z českého a anMgr. Jaroslava Sofie Ilkivová
sa Kaisrlíková, Kristina Urbánková,
Jarmila Vrábíková, Eliška Šmídková získaly 4. místo, mladší žáci Miroslav Ertl, Vítězslav Vondrys, Vojtěch Dvořák, Marcel Vedana , Kamil
Vildumetz, Pavel Kačír, Jaroslav Šlégr, Josef Hlinka,
Josef Legr, Matěj Bari,
Marek Maliňák skončili
na 9. místě. Starší žákyně
Dominika Čavojská, Michaela Koškovská, Anna Ketnerová,
Kristýna Štinglová, Tereza Karhanová, Klára Zavadilová, Zuzana
Vaníková, Jennifer Tillová, Pavlína
Burdová obsadily pátou příčku
a starší žáci Filip Štrasser, Miroslav Homola, Ondřej Suchý,
Jakub Dvořák, Tomáš Jirků,
Jan Gruber, Martin Kozej, Martin
Hlinka, Ondřej Štěpánek, Jiří Prágr,
Daniel Unger z 3. místa postoupili do krajského kola, kde vybojovali stříbro! Velká gratulace.

ZŠ Nádražní informuje
Výlet na raftech
Na středu 30. května si dvacet dětí a
učitelé naší školy naplánovali vodácký
výlet na raftech, sjíždění řeky Ohře. Již
od pondělí jsme sledovali oblohu, kde
se kupily mraky, a modlili se, aby nám
vyšlo počasí. To se nakonec vydařilo, a
tak jsme mohli vyrazit.
Sraz byl v 8.00 hod. u školy. Autobusem jsme odjeli do Sokolova a pěšky došli do loděnice, kde na nás čekal instruktor z firmy Dronte. Ten nás
proškolil, jak se chovat na raftech a na
vodě vůbec. Vytvořili jsme šestičlenná družstva a už se nemohli dočkat, až
spustíme rafty na vodu.
To bylo haló! Každý pádloval jinak a
rafty se točily jak na kolotoči. To se ale
po chvíli a po přeskupení kormidelníků upravilo a vyrazili jsme jako bychom sjížděli řeku každý týden. Chvílemi se jelo společně, chvílemi se závodilo, kdo bude u jaké peřeje první.
Měli jsme obavy, že bude málo vody,
ale vyprošťovat rafty jsme museli jen
párkrát. To znamenalo skočit do vody
a namočit se. Nejdřív se nikomu ne-

Kerbelová.
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Eva Heppnerová

Projekt Máchovo jezero

chtělo, ale nakonec tam byli všichni.
Cesta ubíhala, pádlovali jsme jako o
život, až někteří měli puchýře. Úspěšně jsme zdolali loketské jezy, mělčiny
i peřeje a odpoledne jsme dorazili celí
promočení, unavení, ale spokojení na
Svatošské skály.
Po krátkém občerstvení jsme vyrazili
procházkou kolem řeky do Lokte a autobusem do Slavkova. To už někteří z
nás mleli z posledního, ale stejně jsme
už plánovali příští termín, kdy pojedeme na vodu.

slavkovský zpravodaj

Košík plný rozumu
Dne 14. května 2012 proběhlo krajské kolo v celostátní soutěži Košík
plný rozumu. Z naší školy se zúčastnili výherci školního kola – Adéla Zátková, Barbora Kerbelová, Štěpánka
Svejkovská a Karel Vrzal.
V kategorii 5. tříd uspěla Štěpánka
Svejkovská, která obsadila 3. místo.
Do celostátního kola, které se konalo
v Praze 20. června, postoupila z prvního místa v kategorii 2. třid Barbora

Stalo se hezkou tradicí, že děti z naší
školy tráví poslední květnový týden v
přírodě na Máchově jezeře.
Při toulkách jsme poznávali zeměpisné zajímavosti kraje Karla Hynka
Máchy. Při návštěvě Kokořína a středověkého městečka v Ostré u Lysé nad
Labem na nás dýchla historie – vyzkoušeli jsme si rýžování zlata, výrobu provazu a svíček, pochutnali jsme
si na středověkém jídle. Také jsme se
málem ztratili v přírodním bludišti.
Líbilo se nám i v Mladé Boleslavi,
kde jsme navštívili muzeum automobilů. Na naší „základně“ ve Starých
Splavech jsme si pak vyzkoušeli lukostřelbu, užili jsme si táborák a vyřádili
se na diskotéce.
Jako každý rok jsme se vrátili domů
se spoustou hezkých zážitků a už teď
se těšíme na další návštěvu našeho oblíbeného kraje.
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MŠ Duhová kulička
Mezinárodní den dětí
Na Den dětí jsme se v mateřské
škole dlouho připravovali. Vždyť
děti tráví se svými vrstevníky mnohdy více času než s vlastními rodiči. S
kým jiným by měly oslavit svůj svátek než se svými kamarády a spolužáčky?
Na počasí neplatila žádná kouzla

ani zaříkání. Nedá se nic dělat. Prší,
prší, jen se leje, a my zůstaneme pod
střechou.
Na děti ale čekalo dopoledne plné
her a soutěží.
Týmové závody, sportovní klání,
stolní a slovní hry, pohybové a taneční soutěže. Na závěr samozřejmě odměna. Sladká. Studená. Hladivá. Úsměv. Pohlazení. Uznání.

Závody v plavání
Po ukončení plaveckého kurzu a
získání mokrého vysvědčení se děti
z mateřské školy Duhová kulička
zúčastnily plaveckých závodů v sokolovském bazénu.
Připravit - pozor - teď! A už se závodí.
Přeplavat celý bazén je již pro ně-

které plaváčky hračka. Svědčí o tom
i umístění našich plaváčků.
Naše děti obsadily dokonce stupně vítězů.
Na 1. místě se umístila Lenička
Bublincová a na 3. místě Kája Bartoň. Všichni závodníci si odváželi
medaili a pěkný zážitek z účasti na
velkých závodech.
MŠ Duhová kulička

MŠ U Sluníčka
dy jsme se občerstvili, nasedli do autobusů a příjemně znaveni jsme se
vydali na zpáteční cestu.

Cesta do zooparku
S blížícím se koncem školního
roku nastává ve školách čas výletů.
I my z mateřské školy „U Sluníčka“
jsme vyjeli na výlet a společně jsme
navštívili Zoopark v Chomutově.
Tomuto výletu však předcházela
týdenní pečlivá příprava. Poté nadešel ten dlouho očekávaný den. Vybaveni batůžky s dobrotami od maminek a bohatou svačinou a pitím od
paní kuchařek jsme jednoho slunného dne ráno nasedli do autobusů
a vyjeli za dobrodružstvím.
Pro všechny děti byl výlet obrovským dobrodružstvím. Na vlastní
oči mohly vidět, jak vypadá vlk, který v pohádce snědl Karkulku i s babičkou, medvěd z pohádky „O budce“ nebo jelen, který zachránil Smolíčka od jeskyněk. Nezapomněli
jsme navštívit oblíbené opice, koupající se tuleně, zubry, soby a spoustu dalších zvířecích kamarádů. Děti
si prohlédly knihy s brouky, motýly a
dalším hmyzem.
Všechno však musí jednou skončit. A tak se pomalu blížil i konec
naší návštěvy v zooparku. Naposle-

Den dětí
Dalším dnem, na který jsme se těšili, byl 1. červen a s ním spojené
oslavy „Dne dětí“. Počasí nám sice
ukázalo svou odvrácenou tvář, ale
ani to nás od plánované akce neodradilo. Pro děti byla připravena
„Pohádková cesta za pokladem“.
Cestou děti plnily pohádkové úkoly
a největší radost samozřejmě měly,
když se jim podařilo poklad objevit.
Poté jsme se oblékli do masek a naplno si užili maškarní bál, kterým
jsme ukončili oslavy svátku dětí.
Pasování předškoláků
V závěru června nás čekal olympijský den a všichni společně jsme
se 20. června zúčastnili „Pasování
našich předškoláků“ v obřadní síni
MDK.
Děti a celý kolektiv MŠ „U Sluníčka“ vám přejí krásné prázdniny.
Děti a kolektiv MŠ „U Sluníčka“

Výborné 4. místo v okrese
na Poháru rozhlasu
Ve čtvrtek 17. května se mladší žáci
ZŠ Nádražní zúčastnili atletických závodů „Pohár rozhlasu“ v Sokolově.
Toho času bylo naše družstvo oslabeno
marodkou, zbývající členové ve složení
Štěpán Weinberger, Petr Valenta, Marek Horváth, Tomáš Rakaš a Martin
Šlajs zabojovali a v konkurenci 16 škol
z okresu vybojovali výborné 4. místo!
Za sebou nechali i silné školy Soko-

www.horni-slavkov.cz

lovska a Chodovska. Za to jim náleží
uznání za bojovnost a předvedené výkony a pochvala za vzornou reprezentaci školy. Výborných výkonů dosáhli všichni členové družstva, ale zejména bych chtěl vyzvednout výkon Petra
Valenty, který skončil 2. v běhu na 60
metrů a vyhrál skok do dálky, kde jeho
výkon 5 metrů obdivovali všichni přítomní.
Mgr. Ondřej Lukeš

Poděkování
Letošní školní rok skončil. A protože
červen je měsícem výletů, vyrazili také
žáci přípravné třídy a někteří žáci ZŠp
a ZŠs podívat se na farmu pana Kleina. Jeho zaměstnanci se dětem celé
dopoledne ochotně věnovali. Provedli
děti po celé farmě, ukázali jim spoustu zvířátek, povozili je na koních a na
závěr dětem rozdělali velký oheň a
pomohli upéct buřty. Panu Kleinovi i
jeho zaměstnancům proto patří náš
velký dík.
Bc. Václava Svobodová,
Základní škola praktická
a Základní škola speciální
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Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012
Školní rok 2011/2012 skončil, a
proto bychom vás rádi seznámili s
tím, co se nám během posledních deseti měsíců podařilo. O všech důležitých věcech jsme vás během roku informovali, ale dovolte nám drobné
shrnutí.
Vaše děti měly možnost navštěvovat zájmové kroužky: Angličtina pro
předškolní a mladší žáky, Čokoláda, Hejbej se, Výtvarný, Rybářský,
Mažoretky, Flétna, Disco tance, Šikovné ručičky, Break dance, Tureckoorientální tance, Karate, Florbal, Stolní tenis, Kick box, Tenis,
Funky, Fotbal a Střelecký.
Množství kroužků je opravdu zajímavé, ale důležitější než jejich počet
je jejich návštěvnost.
Za celý školní rok 2011/2012 bylo
registrováno více než 450 dětí. Nejvíce navštěvovány byly kroužky Break dance a Disco tance.
Děti se na kroužku nejen něco naučí, ale svoji dovednost mohou ukázat
i na různých přehlídkách a soutěžích.
Rádi bychom se proto pochlubili i
našimi úspěchy:
• 3. místo ve 12. ročníku Poháru
ke dni dětí a mládeže v soutěži Karate, kategorii mladších žákyň, získala Tereza Štiplová
• 2. místo výtvarné soutěže „O
nejkrásnějšího anděla“, v kategorii 9 - 11 let si odnesla Radka Špetová
• 1. místo dvouhry ve stolním tenise, v kategorii starších hráčů, vyhrál
Jan Slepčík
• 1. místo dvouhry ve stolním tenise, v kategorii mladší hráči, získal

Vojta Dvořák
• 1. místo soutěže „Zlatá udice“
získaly děti z Rybářského kroužku
•
Tanečníci
kroužků Disco tance a Break Dance
se zúčastnili taneční přehlídky „Chodov v rytmu tance“
Dále se děti zúčastnily akcí města:
• Vystoupení kroužku Break dance
na Sportovním plese města
• Vystoupení dětí z kroužku Mažoretky a Čokoláda na akci „Čarodejnice“ pořádané MěKS
• Vystoupení dětí kroužků Mažoretky, Čokoláda, Disco tance a Break
dance na oslavě Dne matek v MěKS
Množství soutěží a činností by však
nemohlo proběhnout bez pomoci lidí
zvenčí, kterým bychom tímto rádi poděkovali, zejména
• Městu Horní Slavkov za poskytnuté granty v celkové výši 12.375,Kč na 8 akcí
• Panu Ing. Vítězslavu Nádeníčkovi
za finanční dar v hodnotě 2.000,- Kč
na Novoroční turnaj ve stolním tenise pro dospělé
• Paní Mgr. Čerňavské za věcný dar
v hodnotě 1.675,- Kč na Novoroční
turnaj ve stolním tenise pro dospělé
• Paní MUDr. Heleně Pleskačové za
finanční dar v hodně 1.000,- Kč pro
potřeby školní družiny, konkrétně na
pořízení florbalových holí
Během tohoto roku proběhla také
spousta dalších akcí, například Burza

dětského oblečení, Návštěva
Ježíškovy cesty
na Božím Daru,
Zájezd do pražské IKEI, Mikulášská nadílka,
Den otevřených
dveří v DDM,
Nadílka lesní
zvěři, jarní prázdninový pobyt na Šumavě, lyžování v Itálii, jarní prázdniny v DDM, Maškarní bál, Putování
planetární stezkou, Velikonoční
prázdniny v DDM, Vystoupení dětí
ze ZK, Mezinárodní den dětí, projekt
,,Dejte šanci dětem“, Návrat do historie Horního Slavkova. Ze sportovních soutěží např. Vánoční turnaj ve
stolním tenisu a Novoroční turnaj ve
stolním tenisu, Turnaj v šipkách,
A to není vše, v létě proběhne tábor
v lokalitě Sv. Štěpána v Butově.
Z těchto akcí bychom rádi zmínili
ty, které souvisely s přespáním v budově DDM. Dne 23. 3. se dětem podařilo ve vesmírných raketkách prozkoumat naši Sluneční soustavu a 15.
6. se vypravit se do tajemné minulosti královského horního města Horní
Slavkov. Vzhledem k velké oblibě daných akcí budeme dále pokračovat v
jejich vytváření.
Bez našich externistů by ale nebyla
naše činnost tak úspěšná, proto patří
velký dík i jim. Jmenovitě p. Dandové, Bc. Svobodové, Pagáčové, Bc. Kelucové, Brožové, Šimečkové, Hakelové, Šmídové, Votrubcovi, Ciperovi, Šafratové, Švadlenkovi, Puflero-

Okénko do

DDM

vi, Hoffmanové, Peškovi, Zázrivcovi, Gruberové, Götzlovi, Graňákovi a
paní Polívkové. Děkujeme i všem rodičům, kteří se zapojovali a pomáhali s odvozem dětí na soutěže a vystoupení. Moc si jejich pomoci vážíme a
těšíme se na další spolupráci.
Příští školní rok zaměříme na změny, věříme, že všemi vítané. Od začátku července bude probíhat rekonstrukce sociálních zařízení. Nutná
je také oprava střechy a vchodových
dveří budovy. Rádi bychom vybudovali novou kuchyňku jako příjemné
zázemí pro zájemce o kroužek Vaření. Všemi plánovanými aktivitami
chceme přispět k tomu, aby se u nás
děti cítily dobře a svůj volný čas naplňovaly raději zájmovými činnostmi,
než touláním v našich ulicích nebo po
sítích internetu. Věříme, že se nám to
společně podaří.
DDM nabízí poslední volná místa
na letní tábor sv. Štěpán, který proběhne v srpnu od 18. - 28. 8. 2012.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku DDM.

Prostor pro aktivní rodiče
Chybí vám v DDM zájmová činnost? Zdá se vám, že se kroužky pouze opakují a nic nového se neobjevuje? Máte představu o zřízení nového
zájmového kroužku? Chybí vám pouze prostředky a místo? Ozvěte se a my
vám pomůžeme se zařízením zájmového kroužku. Každého nápadu si
budeme vážit a budeme se snažit vám
vyjít vstříc. Hezké prázdniny přeje
kolektiv zaměstnanců DDM a ŠD

Mladí hasiči jsou zpátky mezi českou elitou!
Vítězství v krajském kole hry Plamen v požárním sportu mládeže, které se konalo 8. až 10. 6.
v Krásné u Aše, zajistilo mladým hasičům z Horního Slavkova postup mezi 15 nejlepších družstev v ČR! Znovu tak budou bojovat o titul mistrů republiky.
V loňském ročníku hry Plamen prohrál Horní Slavkov krajskou bitvu o postup na republiku s družstvem z Plesné. A také letošní kvalifikační předkolo bylo ve znamení postupové bitvy právě s Plesnou. Hned na úvod ale přišla studená sprcha. Slavkovští sice zaběhli jednoznač- tí rozhodčích, které se netýkalo závodníků, ale
ně nejrychlejší čas v disciplíně štafeta 4x60 me- ostatních členů družstva při fandění podél drátrů s překážkami, neskutečně tvrdé rozhodnu- hy, znělo: Neplatný pokus! Toto pravidlo bylo

slavkovský zpravodaj

uplatněno vůbec poprvé a znamenalo vítězství v
disciplíně pro Plesnou. V ostatních disciplínách
ale Slavkov sbíral jedno první místo za druhým.
Před závěrečnými požárními útoky si tak vytvořil slibný pětibodový náskok. A ten se nakonec ukázal jako rozhodující, protože Plesná
zvládla závěrečnou disciplínu lépe. V celkovém
součtu bodů si už ale Slavkov vedení udržel.
Letošní MiČR hry Plamen v požárním sportu mládeže se poprvé koná v Karlovarském kraji. Slavkovští hasiči se tak utkají s ostatními vítězi krajských kol na domácí půdě - na stadionu v
Sokolově. Ve dnech 4. až 6. července.
Přijďte je povzbudit.
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Jak vypadá vstup do manželství
Město Horní Slavkov si v letošním roce opět připravilo akci s názvem
„Jak začíná vstup do manželství“.
Tato akce byla určena pro žáky a žákyně 3. ročníků základních škol. Cílem bylo žákům ukázat, jak taková svatba probíhá, a zároveň je seznámit s tím, co vše je potřeba splnit, aby samotný vstup do manželství mohl
opravdu začít.

Pohádkový les 2012 Skauty dělily dva body
od 2. místa v kraji

V sobotu 16. června odpoledne skautské středisko Arnika Horní Slavkov
pořádalo za finanční podpory města další ročník slavkovského Pohádkového lesa. Ten letošní se, jistě také díky krásnému počasí, těšil opět hojné
účasti. Přišlo téměř 270 dětí se vstupenkou a s nimi spousta rodičů, babiček, strýčků i jiných doprovodů.
Na děti čekalo pár překvapení. Ať už v podobě nových zajímavých úkolů, mezi které patřilo například lezení na střechu pařezové chaloupky nebo
procházení trpasličím bludištěm, nebo hezčích kostýmů některých pohádkových postav. Věřím, že přes úvodní organizační zadrhnutí, které je třeba přičíst na vrub právě zmíněným inovacím, si děti odpoledne užili a určitě neodcházely zklamané. Rádi bychom tedy nalákali i další děti a jejich rodiče z našeho města k účasti na příštím ročníku Pohádkového lesa. Je sice
pravdou, že trasa pohádkové cesty se nemění, ale co se určitě budeme snažit i do příštího roku opět změnit, alespoň o něco k lepšímu a zajímavějšímu, jsou kostýmy, kulisy a soutěže na jednotlivých stanovištích. Každý ročník Pohádkového lesa tedy stojí za to vidět.

www.horni-slavkov.cz

Jistě nikoho nepřekvapí, že stejně jako všechny ostatní zájmové
aktivity i skauti mají své závody,
aby mohli změřit své síly s ostatními v tom, co by skaut měl znát
a umět. Ty letošní byly určeny mladším skautům, tedy
Světluškám a Vlčatům, dětem do dvanácti let.
Naše Karlovarské krajské kolo se konalo v Aši o víkendu 18. – 20. května.
Sjely se tam závodní družiny z celého
kraje, bezmála 150
soutěžících!
A co by měl takový malý skaut
nebo skautka znát a umět, jaké
tedy na děti čekaly úkoly?
Znalost přírody, zvířat a rostlin u
nás žijících, první pomoc, chování v krizových situacích, manuální zručnost, kuchařská dovednost,
ale také vyhledávání informací,

nebo luštění zašifrované zprávy a
další a další.
A po celou dobu závodu se kromě samotného plnění úkolů hodnotilo, jak spolu děti spolupracují,
jsou schopné se dohodnout a vůbec, jak se k sobě chovají.
Nebylo to snadné, ale
naše družiny se se závodem popraly se ctí. A
jak to bylo s těmi dvěma
body?
Inu, naše družina
skončila čtvrtá s tím,
že třetí měli pouze o
jeden jediný bod víc,
a druzí pak o pouhý bod a půl
více než my! Stačilo tedy získat o
dva body více a byli bychom druzí.
To je celkem pěkný výsledek, přihlédne-li člověk k tomu, že celkem
bylo možné v závodě nasbírat 150
bodů a výsledky družin kolem medailových pozic se pohybovaly
okolo 130 bodů.
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nejlepší žáci města roku 2011/12

Ocenění nejlepších žáků základních škol
Již popáté rada města vyhlásila
soutěž o Nejlepší žáky základních
škol v našem městě. Žáci si svá ocenění převzali 20. června v krásných
renesančních prostorách Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák/
žákyně roku 2011/2012 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve
škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu, uměleckých a dovednostních soutěžích, či za příkladné
jednání.
Každý oceněný žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku
ve výši 500 Kč na nákup sportovního vybavení. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do dalších let.
ZŠ praktická
a ZŠ speciální Horní Slavkov
Pavel Vans - 9. třída
- za reprezentaci školy na okresních a krajských soutěžích, příkladná školní práce a chování
Marie Hylská - 6. třída
- za reprezentaci školy na pěveckých vystoupeních, příkladná školní práce a chování
Petra Vavřinová - 8. třída
- za reprezentaci školy na okresních a krajských soutěžích, příkladná školní práce
Jan Kostěnec - 5. třída
- za reprezentaci školy na pěveckých vystoupeních, příkladná školní práce a chování
ZŠ Nádražní 683,
Horní Slavkov
Karel Klečka - II. A
- za vzornou přípravu a chování
Adéla Zátková - III. A
- za vynikající prospěch, vzornou
přípravu, ochotu
Ivana Nová - IV. A
- za vzornou přípravu na vyučování, velmi pěkné chování, ochotu
Štěpánka Svejkovská - V. A
- za vynikající prospěch, přípravu
na vyučování, vzorné chování
Ondřej Bilák - VI. A
- za vynikající studijní výsledky
přes vysokou absenci
Michaela Budajová - VII. A
- za vzornou přípravu, snaživost,
chování
Jakub Škopek - VIII. A
- za vynikající prospěch, vzornou

přípravu
Alžběta Pištová - IX. A
- za výborný prospěch, přípravu na
vyučování, chování
ZŠ Školní 786,
Horní Slavkov
Radim Huňat - 2. A
- za úspěšnou reprezentaci školy
ve sportu, za účast na kulturních vystoupeních, výborný prospěch, pomoc spolužákům a aktivní práci v
žákovském parlamentu
Radek Studnička - 2. B
- za reprezentaci školy na kulturních vystoupeních, dobré studijní
Nejlepší žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální
výsledky, pomoc spolužákům a aktivní práci v žákovském parlamentu
Petr Tršo - 3. třída
- za úspěšnou reprezentaci školy
ve sportu, za účast na kulturních vystoupeních, výborný prospěch, pomoc spolužákům a aktivní práci v
žákovském parlamentu
Barbora Bariová - 4. B
- za pěkné studijní výsledky, aktivitu a reprezentaci školy ve sportu
Vojtěch Nosek - 5. třída
- za dobrý prospěch,pomoc spolužákům a reprezentaci školy ve sportu i na kulturních akcích
Denisa Kaisrlíková - 6. A
- za výborné studijní výsledky a za
sportovní reprezentaci školy
Jana Havlová - 6. B
Nejlepší žáci ZŠ Nádražní ulice
- za výborný prospěch, za aktivní
práci v žákovském parlamentu a za
3. místo v okresním kole zeměpisné
olympiády
Tereza Koukolová - 7. A
- za příkladné plnění školních povinností, práci pro třídu a úspěšnou
reprezentaci školy ve sportu
Martin Kozej - 8. třída
- za úspěšnou sportovní reprezentaci - s družstvem školy vybojoval 1.
místo v okrese i v kraji ve šplhu a v
jednotlivcích obsadil 3. místo
Jiří Prágr - 8. třída
- za dobré studijní výsledky, sportovní reprezentaci školy a velmi aktivní práci v žákovském parlamentu
Tereza Karhanová - 9. A
- za opakovanou úspěšnou repreNejlepší žáci ZŠ Školní ulice
zentaci školy ve sportu a zejména za
odpovědné a čestné jednání
Jiří Janeček - 9. A
zejména za výrazný podíl na organi- sportovní reprezentaci školy, práci
- za příkladný přístup ke studiu, zaci humanitních akcí
pro kolektiv třídy a zejména za vynivzorné chování, práci pro třídu a akKristýna Štinglová - 9. A
kající práci předsedkyně žákovskétivní práci v žákovském parlamentu,
- za příkladný přístup ke studiu, ho parlamentu
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Výjezdy našich hasičů III. Slavnosti sv. Floriana
Od začátku roku do května vyjížděli slavkovští dobrovolní hasiči k
47 událostem. Z tohoto počtu bylo
14 požárů, 9 dopravních nehod, 5
záchran osob a zvířat a 19 zásahů
technického charakteru, například
likvidace ropných skvrn na silnici,
odstraňování popadaných stromů
nebo rozbíjení ledu v korytu potoka.
Při těchto výjezdech slavkovští hasiči zachránili 12 osob, 17 osob utrpělo zranění, zranili se také 2 hasiči a přímé škody způsobené požáry
jsou téměř jedenáct milionů korun.

techniky. Kromě těchto požárů považují slavkovští hasiči za alarmující nárůst počtu dopravních nehod
na silnici z Horního Slavkova na Loket. Jen od začátku roku si vyžádali
deset zraněných osob.
Výjezdovou činnost slavkovských
hasičů zajišťuje čtrnáct členů jednotky, kteří se střídají ve čtyřčlenných směnách vždy po 24 hodinách
tak, aby byla zajištěna nepřetržitá
služba. I nadále hasiči pořádají nábor nových členů. Zájemci o práci
hasiče musí splňovat pouze hraniV sobotu 26. května se jako již v minulých letech konaly Slavnosti sv.
Floriána, patrona cechu hasičů, keramiků a kominíků.
Na programu slavností byla pouť k soše sv. Floriána ve staré části města, kde pan farář Jiří Majkov vykonal svatou mši.
Na náměstí zároveň probíhaly ukázky práce profesionálních i dobrovolných hasičů, konal se zde také Staročeský jarmark a výstava drobných domácích zvířat.
V Městském kulturním středisku probíhala hudební vystoupení a na
hřišti u rakety měli účastníci slavnosti možnost jízdy na koni.

Že bude letošní rok pro slavkovské
hasiče náročný, poznali hned během
silvestrovské noci. Zatímco většina ostatních lidí slavila příchod Nového roku, slavkovská jednotka zasahovala od půlnoci do ranních hodin u rozsáhlého požáru rodinného
domu ve Vodné u Bečova nad Teplou. Ve Vodné pak slavkovští hasiči hasili na jaře ještě další požár rodinného domu. Zatím nejnáročnější
letošní zásah byl požár seníku v Čisté, kdy u požáru byli slavkovští hasiči první. Zásah zde trval dlouhých
dvacet hodin a byl náročný na fyzické síly zasahujících hasičů i na počty
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ci 18 let věku a dobrý zdravotní stav.
Vše potřebné se dozví na hasičské
stanici.
I na žádost obyvatel města přestali slavkovští hasiči používat na svolávání jednotky při vyhlášení poplachu sirény. Ty stále zůstávají jako
náhradní zdroj svolávání a stále
jsou také koncovým prvkem varování obyvatel. Z tohoto důvodu nadále
probíhá každou první středu v měsíci v poledne pravidelná zkouška sirén. I když obyvatelé už sirény neslyší, slavkovští hasiči nadále vyjíždějí vždy, když někdo potřebuje jejich pomoc.

Výlet na zámek Kynžvart

V sobotu 9. června se za účasti 14
seniorů konal výlet na zámek Kynžvart, který byl zpříjemněn tím, že
tento den zde pořádali i Kynžvartský zámecký jarmark.
Při prohlídce zámku jsme se ponořili do časů dávno minulých, které
mám velmi poutavě přiblížila průvodkyně. Během hodinové prohlídky zámku jsme také museli prokázat
své znalosti z historie a odpovídat
na dotazy, co je uvedený předmět a k
čemu asi v minulosti sloužil.
V prostorách zámeckých zahrad

a přilehlých cest se konal zámecký
jarmark s ukázkou starých řemesel a prodejem zboží, kde si účastníci zakoupili drobné dárky a také využili možnosti procházky v upravených zahradách. Na závěr nás čekalo příjemné zastavení v jedné z hospůdek, kde pro nás měli připravený oběd. Počasí nám přálo, tak jsme
strávili příjemný den a při cestě zpět
do Horního Slavkova jsme si slíbili,
že tento výlet nebyl poslední a určitě si naplánujeme další.
Mgr. Dagmar Kuttnerová
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Město v proměnách času
Objektem, který výrazně vybočuje z ostatních památek v centru historické části Horního Slavkova, je takzvaný Seidelhaus. Pojmenování získal po rodině Seidelů v 18. stol. Jde o mohutnou, částečně hrázděnou budovu, která je vzácně zachovaným rudním mlýnem z 16.
století, který svému účelu sloužil až do 17. století. Ob-

jekt zároveň plnil také roli obytného měšťanského domu a vedle
původních sklepů tesaných do skály se zde dochovala také dobová
černá kuchyně. Budova sloužila později jako sklad sladu pro pivovar, který v Horním Slavkově býval.
Historické foto a část textu Ladislav Souček

Den Matek

V domech s pečovatelskou
službou se v květnu ke „Dni Matek“ uskutečnilo vystoupení dětí
z mateřských škol, školní družiny a ze základní školy praktické.
Všichni přítomní svým potleskem a malou sladkostí ocenili
pěvecké, taneční i hudební představení dětí. Babičkám a maminkám děti předaly drobné dárky,
které spolu s paní učitelkou vyrobily.
Poděkování patří i paní starostce, která předala kytičku a každé
obyvatelce domova osobně popřála. Zástupci sboru pro občanské záležitosti se postarali o pohoštění a společně navodili příjemnou pohodu.
Mgr. Dagmar Kuttnerová

Slavkovské statky a dvory
Horní Slavkov měl od svého založení, hlavně s ohledem na nadmořskou výšku, problémy se zásobováním potravinami. Pro potřeby
horníků a řemeslníků se prakticky
všechno muselo dovážet.
Odborníci se domnívají, že existující statky, v době největšího rozkvětu dolů, byly schopny zajistit obživu
jen pro 20 až 30 % obyvatel.
Je tedy pochopitelné, že vlastnictví
takového dvora bylo velmi významné. Vlastnili jej převážně nejbohatší
měšťané, popř. obec.
V městském majetku byly statky –
Kugelhof (Kulový dvůr), Wolfshof
(Vlčí dvůr) a dvůr v Cihelnách, které
tehdy patřily do okruhu města Slavkova. Každý z těchto dvorů měl svého vlastního správce a bylo to velmi
výhodné místo.
Hospodaření na těchto statcích
nebylo jednoduché.
Jednak to bylo nadmořskou výškou, a také značným poškozením
zemského povrchu hornickými pracemi, ať to bylo rýžováním, odvaly
z hlubinné těžby, nebo prospektorskou činností.
Musíme si také uvědomit, že
brambory ještě nebyly dovezeny a
hlavním potravinářským produktem bylo obilí.
Snižování intenzity hornické čin-
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nosti vedlo ke zlepšení situace těchto dvorů a většina z nich měla význam ještě před 2. světovou válkou,
ale svoji zemědělskou funkci ztratily
v padesátých letech 20. století.
S tím také většina z nich ztratila i
funkci obytnou a zchátrala, což vedlo k jejich demolicím.

Stavebně zůstal zachován jen
Bärenhof (Medvědí dvůr), který byl
v roce 1938 vystavěn loketským notářem Korbem. (nalézá se na výšině
poblíž městského koupaliště.)
Příště si o nich popovídáme podrobněji.
Ing. Rudolf Tomíček
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