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Květnový Den osvobození
s přehlídkou historických vozidel
se líbil především našim nejmenším

úvodem
z jednání městského zastupitelstva

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás nad stránkami červnového vydání
zpravodaje. Ráda bych vás seznámila s projekty, které připravujeme v rámci dotačního titulu
vypsaného ministerstvem zemědělství prostřednictvím Místní akční skupiny Sokolovsko, o.p.s..
První podaný projekt získal název Modernizace služeb poskytovaných
městským kulturním střediskem. Cílem je modernizace naší knihovny městského kulturního střediska, a to prostřednictvím rozšíření prostor současné knihovny – vytvořením multifunkčního prostoru sloužícího veřejnosti jako
studovna, čítárna a prostor pro konání nejrůznějších akcí knihovny. Ve vylepšených prostorách by pak byly vybudovány dvě PC stanice (boxy) pro zajištění přístupu veřejnosti k internetu a prostory by byly doplněny sedacím
nábytkem. Knihovna by byla vybavena novými knižními regály s vyšší kapacitou, variabilitou a nosností. Prostory pro konání nejrůznějších společenských akcí by byly modernizovány instalací nových stolů a židlí umožňujících
zvýšení variability uspořádání prostoru ve velkém společenském sále městského kulturního střediska.
Druhý projekt, na kterém intenzivně pracujeme, dostal název Dětská hřiště Hornoslavkovska. V minulosti jsme se již pokoušeli získat na tento projekt
finanční prostředky, ale bohužel jsme nebyli úspěšní.
Projekt budeme podávat společně s městem Krásno za svazek obcí Hornoslavkovsko. Podstatou záměru je revitalizace vnitrobloku „Dlouhá č. p. 730735“ v Horním Slavkově, tj. prostoru bývalého minigolfového hřiště na pozemkové parcele p. č. 2533/69. V tomto prostoru by mělo vzniknout zelené
místo pro odpočinek a trávení volného času zejména dětí a mládeže. Prostor by měl být osazen herními prvky – např. pískoviště, kreslící tabule, houpačky, prolézačky, skluzavky, trampolíny s okolním bezpečným povrchem
na bázi polyuretanu. Pro starší budou k dispozici venkovní fitness, lanové
prvky, balvan na lezení. Prostor bude doplněn mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, doplněn o veřejné osvětlení a osázen vhodnou zelení. Projekt zahrnuje vnitřní komunikace uvnitř prostoru a přístupové komunikace z ulic Dlouhá a U Lesoparku. Další významnou částí projektu bude doplnění dětských hřišť v Krásně a v místní části Krásna Hájích novými herními prvky. Předpokládané náklady na jednotlivou akci budou okolo 2.400.000 Kč vč. DPH. Z této částky předpokládáme získat na každý projekt dotační cestou cca 1.800.000 Kč z programu LEADER prostřednictvím
MAS Sokolovsko.
Věřím, že podané projekty jsou potřebné a přispějí k vylepšení života v našem městě. Teď už si jen přát, aby právě naše projekty byly nejlepší a byli jsme
mezi schválenými žadateli. O výsledku vás budeme informovat.
Mějte se moc krásně, přeji vám hezké prožití letních červnových dnů.
Starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města za rok 2011 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje a neshledal v hospodaření žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo města, po rezignaci člena rady města Pavla Svobody, zvolilo novou členkou rady Mgr. Máriu Čerňavskou.

z usnesení rady města
Rada města rozhodla o nepřidělování uvolněných
bytů v domě v ulici Dolní Příkopy č. p. 247-249
Rada města, s ohledem k negativnímu přístupu některých nájemníků
domu v majetku města v ul. Dolní Příkopy, kde dochází k devastaci bytového fondu a vzniku pohledávek z neuhrazeného nájemného za užívání bytů,
rozhodla již v tomto domě uvolněné byty dále nepřidělovat. Tyto uvolněné
byty budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí.
Informace z jednání zastupitelstva a rady města najdete na webových stránkách města.
tajemník MěÚ

Soutěž o nejlepšího žáka
se v našem městě stala tradicí.
V letošním roce bude oceněno 25
žáků, kteří z rukou starostky města převezmou ocenění.
Vyhlášení nejlepších žáků škol
ve školním roce 2011/2012 proběhne v Pluhově domě 20. června v 16:00 hodin Základní škola
praktická a speciální, v 16:30 hodin Základní škola Nádražní ulice
a v 17:15 hodin Základní škola Školní ulice.
Na tuto akci jsou srdečně zváni rodiče, prarodiče i další veřejnost.

Blahopřejeme našim jubilantkám

Den se starostkou
se uskuteční v pondělí 18. června od 15:00 do 17:00 hodin v kanceláři starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti
a připomínky, podělte se o své nápady!

paní Anežce Urbánkové, která 23. dubna oslavila 80. narozeniny

Aktuálně: Jiří Vašíček vybojoval krásné druhé místo v motokrosu
na Mistrovství ČR juniorů ve třídě Class MX2. Blahopřejeme!

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

a paní Anně Nádeníčkové, která 1. května oslavila 85. narozeniny.
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Zásady pro přidělování městských bytů byly zpřísněny
Městský úřad převzal k 1. lednu
2012 správu bytového a nebytového
fondu města. Vzhledem k výši dluhů,
vzniklých z nehrazení nájemného,
rada města v květnu rozhodla o změně Zásad pro přidělování a hospodaření s byty v majetku města s cílem zpřísnit podmínky pro přidělení bytu v majetku města a preventivně tak předcházet vzniku dalších pohledávek.
Jak požádat o byt?
Systém přidělování bytů je založen na aktivitě občana. Aktivita spočívá v tom, že občan, mající zájem
o přidělení bytů ve vlastnictví města, si prostřednictvím úřední desky
(v elektronické verzi ji najdete na webových stránkách města) sleduje nabídku uvolněných bytů. Informace
o uvolněných bytech je také možno
získat na odboru majetku a investic
městského úřadu.
Ke každému uvolněnému bytu je
již připravena předvyplněná přihláška. Tuto je možné vyzvednout osobně
na recepci městského úřadu nebo ji
lze také stáhnout z elektronické úřední desky. Je třeba zdůraznit, že město
nevede žádný pořadník. Každý uchazeč o byt je posuzován bytovou komisí individuálně. Pro zařazení přihlášky do výběru je třeba, aby žadatel doručil vyplněnou přihlášku s požadovanými přílohami na MěÚ v termínu
na ní uvedeném. Bude stačit, když ji
ponechá v recepci, její zpracování již
zařídí pracovníci úřadu.

Jak se s vaší přihláškou
dále pracuje?
Po zkontrolování úplnosti přihlášky a údajů v ní uvedených jsou všechny přihlášky předávány bytové komisi, jakožto poradnímu orgánu rady
města. Tato komise posoudí profily
jednotlivých uchazečů a navrhne pořadí uchazečů pro přidělení uvolněných bytů.
Z posuzování je vyřazen uchazeč, který:
a) podá neúplnou přihlášku
nebo bez požadovaných příloh
b) není způsobilý k právním
úkonům
c) má závazek vůči Městu (například dluhy na nájemném,
na místních poplatcích nebo
na přestupcích)
d) nově se vyžaduje předložení
dokladu o bezdlužnosti u Celního úřadu a zdravotní pojišťovny,
u níž je uchazeč registrován,
e) se dopustil v Zásadách uvedeného přestupku dle zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích (zde došlo ke zpřesnění přestupků majících vliv na přidělení bytu)
h) se dopustil jednání vedoucího k vydání rozhodnutí dle § 5
občanského zákoníku
g) byl pravomocně odsouzen
za úmyslný trestný čin.
Komise rovněž přihlíží k tomu, zda
je v možnostech uchazeče hradit nájemné.

Kdo rozhodne
o přidělení bytu?
Bytová komise zpracuje návrh pořadí uchazečů pro obsazení uvolněných bytů. Tato zpráva je potom projednávána na jednání RM, která rozhodne o přidělení bytu. O přidělení
bytu bude pak uchazeče informovat
odbor majetku a investic MěÚ.
S vybraným uchazečem o uvolněný byt je po složení finanční kauce
uzavřena nájemní smlouva zpravidla
na dobu max. 3 měsíců, která je v případě plnění veškerých finančních závazků vůči městu dále prodloužena
až na jeden rok. Je tak možné urychleně podat žalobu na vyklizení bytu
v případě, že nájemník nehradí nájemné.
Většina bytů v majetku města je určena k prodeji (seznam bytů určených k prodeji byl zveřejněn ve Sl.
zpravodaji č. 4/2012) a uchazeči je
přidělen byt za účelem jeho následného odkoupení (tato informace je
obsahem přihlášky o byt).
Pokud uchazeč nebyl vybrán, jeho
přihláška již nemůže být použita
na jiný byt a svůj zájem o něj musí
uplatnit další přihláškou.
Ve věci nájemních smluv nebo
technické správy bytů i nebytových prostor kontaktujte odbor majetku a investic MěÚ a ve věcech finančních kontaktujte odbor finanční
MěÚ. Kontakty jsou uvedeny na straně 3 každého Slavkovského zpravodaje nebo na webových stránkách
města.
Odbor majetku a investic MěÚ

Úplné znění předpisu naleznete na webových stránkách města v sekci radnice - vnitřní předpisy - předpisy Rady města.

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
odbor 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
352 350 661
602 324 341
Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního a vnitřních
věcí
2. patro
viktorie.destefanisova@muhslavkov.cz

352 350 672

Dostavba sítí a komunikace
k šestnácti stavebním parcelám
v ulici Na Vyhlídce,
pracovně nazývaná jako
obytná zóna „D“,
bude pravděpodobně
realizována od června 2012.
Cena za 1 m² pozemku bude
zastupitelstvu města doporučena
ve výši 620 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na radnici
u paní Volfové, tel. 352 350 680,
nebo e-mailem na adrese
monika.volfova@muhslavkov.cz.
Písemné materiály k pozemkům
jsou k dispozici
na sekretariátu MěÚ.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

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

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
Sport
Zdá se to neuvěřitelné, ale je tu opět
červen. Školní rok se pomalu chýlí
ke konci, „deváťáci“ už mají za sebou
přijímačky. Na hodnocení uplynulého
školního roku je ještě čas, jen se ohlédneme za uplynulým měsícem.
Žáci prominou, ale začíná mi připadat, že je už téměř samozřejmostí přivést ocenění ze sportovního klání. Čtenáři si již přivykli čítat řádky,
v nichž je obsaženo „zvítězili, získali
stříbro, umístili se na 3. místě apod“.
Dovolím si připomenout, že naše základní škola není školou sportovní. A přestože Horní Slavkov nepatří počtem obyvatel mezi největší města, mnohdy naši žáci „strčí do kapsy“
i školy z větších měst.
Tyto úspěchy nejsou samozřejmostí,
stojí za nimi nadšení a um našich žáků
a mravenčí práce jejich učitelů tělesné
výchovy. Všichni víme, že lidské mládě
se se schopností umístit basketbalový
míč do koše či překonat volejbalovou
síť, aniž by se do ní zapletlo, nenarodí.
Takže jakými sportovními lahůdkami se mohou naši žáci pochlubit tentokrát?
Fotbal
V prvním kole Coca-Cola Školského poháru se fotbalisté Prágr,
M. Hlinka, Fafek, Unger, Aubrecht,
Štrasser, Vildumetz, Bari, J. Hlinka,
Legr, Navrátil a Vedana umístili na 1.
místě. Ve druhém kole se tatáž sestava spolu s Urbánkem umístila na místě třetím.
Atletika
Přelez, přeskoč, nepodlez. Ano, jde
o to překonat laťku - Slavkovskou.
V tradičních atletických závodech
ve skoku vysokém (19. ročník) se nej-

více dařilo K. Vighové, M. Ertlovi
a P. Drápalíkovi. Blahopřejeme.
Vybíjená
V Sokolově se 18. dubna konalo
okresní kolo ve vybíjené „Preventan
Cup“ dívek ze 4. a 5. tříd.
Naši školu v něm zastupovaly žákyně 5. třídy (na fotografii vpravo) P. Bínová, D. Hylská, A. Kudláčková, B.
Rezková, T. Štiplová, D. Žáková a ze
4. třídy B. Bariová, A. Fenderlová, T.
Pospíšilová, L. Soukupová, D. Prokopová a P. Studnařová. Soutěž byla napínavá až do samého konce, dívky vybojovaly krásné třetí místo. Odměnou
jim byly nejenom věcné dary (pohár,
diplom a medaile), ale i pocit z výborně odehrané hry.

Den Země

Projekt „Naše město“

22. duben je každoročně svátkem
Země. Jeho cílem je upozornit všechny obyvatele naší planety na nebezpečí vyplývající z ničení životního prostředí.

V květnu proběhl na 2. stupni projekt věnovaný našim městům - Hornímu Slavkovu a Krásnu. Žáci se sešli
se svými učiteli dvakrát před realizací projektu. Při první schůzce si ujasnili témata a rozdělili úkoly. Při druhé
se již pochlubili dílčím zpracováním
a doladili s učiteli detaily.
V den projektu žáci pracují jiným
způsobem, než na jaký jsou zvyklí během školního roku. I když i v jiných vyučovacích hodinách se setkají s novými metodami učení, odhlédnu-li od prezentací, práci s interakV duchu hesla „Mysli globálně, jed- tivní tabulí či učení se jazyku v medinej lokálně“ se úklidem různých lo- ální učebně a v neposlední řadě učekalit města každoročně zapojujeme ní pomocí metod kritického myšlení,
i my.
je projektový den něčím výjimečným.
Letos jsme se soustředili na okolí V tento den žák „nekope“ za sebe,
školy, místní parky, cestu na koupališ- ale za celou skupinu. A tak se 7. květtě a prostor v okolí fotbalového hřiš- na sešli žáci spolu se svými učitelkatě, tedy lokalit, které užívají i naši žáci. mi, aby se „seznámili“ se Slavkovem
Celkem odpracovali 137 hodin.
a Krásnem.

Možná se trochu podivíte, proč by
měli poznávat místa, kde žijí, když zde
tráví téměř každý den. Ale věděli jste
například, že u nás žije zvláště chráněný, silně ohrožený, druh podobný koroptvi, chřástal polní?
A tak některé třídy čerpaly informace z internetu a zpracovávaly získané
poznatky do informačních materiálů,
jiné se rozběhly do přírody pozorovat
na vlastní oči flóru Slavkovského lesa.
Další se setkaly se starostkou Horního Slavkova a starostou Krásna, jiné
se podrobně seznámily se záchrannými složkami, či výtvarně ztvárnily kulturní památky a významná místa města. Na závěr pak se svými poznatky seznámily žáky z ostatních skupin.
Stává se, že o cizích destinacích
víme více, než o místě, kde žijeme.
Myslím si, že tento projektový den přinesl nové poznatky nejen žákům.
Mgr. Jaroslava Soﬁe Ilkivová

ZŠ Nádražní informuje
Měsíc duben byl na naší škole nabitý atraktivními akcemi. Při první z nich jsme si ve středu 18. dubna mohli prohlédnout různé dravce. Byli jsme poutavým vyprávěním
seznámeni s jejich způsobem života
a zároveň jsme si je mohli prohlédnout při letu. Někteří odvážlivci se
stali na chvíli sokolníky a dravce nechali sednout na svou ruku.
O dva dny později, v pátek 20.
dubna, se na naší škole konal v pořadí již 4. ročník „Noci s Andersenem“, které se zúčastnili společně
žáci čtvrtého a pátého ročníku.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Děti se sešly v 17 hodin u školy.
Společně si připravily místa určená ke spaní a tzv. „jídelnu“, ve které se prohýbaly stoly pod tíhou dobrot, kterými nás zásobily maminky.
Když bylo vše hotovo, rozdělily se
děti do skupin a začaly plnit pohádkové úkoly (například přiřazování písniček a postav k filmovým pohádkám). Každá skupinka si svou
práci nalepila na čtvrtku a odprezentovala.
Následovala večeře a po ní přišla na řadu ta nejočekávanější akce
Faktor strachu. Děti si ji připravily
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Pak přišla očekávaná půlnoc a s ní
spojený průvod kolem kostela.
Za celý kolektiv ŠD tímto děkujeme rodině Matouškových za nádherně připravené překvapení v podobě „pohádkového lesa“ vedoucího kolem kostela a fary.
Jako každý rok se i letos čarodějnická noc velice vydařila a moc bychom za ní chtěli poděkovat našim
p. vychovatelkám Renatě Bernardové a Kateřině Trojanové a také
všem příbuzným zúčastněných dětí
za připravené a napečené dobroty.
Čarodějnice a čarodějové se naší
školou proháněli i 30. dubna. Letos
jich na pravidelný sraz přilétlo 92!

Pokračování ze str. 4

samy a plnily při ní někdy až hrůzostrašné úkoly (třeba ochutnávky
různých kyselých, pálivých a sladkých lektvarů a pochutin).
Jako každý rok se nám i letos tato
noc velice vydařila a všem se moc líbila. Už dnes se těšíme na další.

Čarodějnická noc
Další dubnovou akcí byla čarodějnická noc, která se konala 27. dubna v naší školní družině. Akce se
zúčastnilo celkem 26 dětí. Všech-

Celé dopoledne všichni plnili různé úkoly, například chytání netopýrů, hod otráveným jablkem, věšení
prádla apod. Během soutěží si každá skupina pod dohledem nejstarších čarodějnic upekla vuřty, Nakonec dostali všichni do své sbírky perníkové sovy a netopýry.
Děti ze ŠD a žáci ZŠ Nádražní

Báseň Malá čarodějka od Barbory
Kerbelové a Veroniky Radicsové ze
třídy 2. A:
Já jsem malá čarodějka,
kouzlím, vařím lektvary.
Moje malá černá kočka,
chytá myšky toulavý.

ny měly za úkol přijít v čarodějnické
masce. Program byl opravdu pestrý.
Hned poté, co se všechny děti shromáždily, začali jsme opékat vuřty.
Když jsme se dosyta najedli, hráli
jsme hry, které děti samy vymyslely
ve skupinkách.
Po vyčerpávajících soutěžích přišlo znovu malé občerstvení, během něhož jsme si objasnili, proč se
vlastně 30. dubna upalují čarodějnice. Ve 22 hodin jsme pozhasínali veškerá světla a v budově a v okolí
školy absolvovali „bobříka odvahy“.

Slavkovští skauti dokáží skvěle pobavit
nejen sami sebe, ale i ostatní kamarády
Kuličkiáda se parádně Děti - hej hola, hola!
vydařila, kuličky se prý Pohádkový les na vás
do důlku jen sypaly!
po roce opět volá!
V neděli 29. dubna uspořádalo skautské středisko Arnika za finanční podpory města Horního
Slavkova v městském lesoparku Kuličkiádu – soutěž ve cvrnkání kuliček pro všechny věkové kategorie.
Účast byla nemalá a tak bylo
ve všech kategoriích o konkurenci postaráno a zápolení bylo o to napínavější a zajímavější. Mnohdy rozhodoval o vítězství rozdíl jednoho nebo
dvou cvrnknutí, ale byl k vidění i rozdíl bez mála sto padesáti cvrnknutí mezi prvním a posledním na důlku,
tedy ve stejné věkové kategorii.
Počasí nám přálo a tak věřím, že si
všichni, kdo se nebáli a nestyděli přijít, soutěž náležitě užili a vítěze na závěr potěšily i zajímavé ceny.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Skautské středisko Arnika Horní
Slavkov zve všechny děti, ať už v doprovodu rodičů, prarodičů či starších sourozenců, v sobotu 16. června
na procházku Pohádkovým lesem. Začátek akce je stanoven na 14:00 hodin
a uskuteční se u skautského střediska.

Vstupenky v ceně 40 Kč zakoupíte
v předprodeji v Drogerii Eva na náměstí nebo v DDM a ŠD u paní Šimečkové.
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z činnosti DDM a ŠD
Když nám ryby berou,
my nevíme kterou!
V sobotu 5. května se na RMV
Velká Anna v Novém Sedle uskutečnilo Okresní kolo Zlaté udice
- závody mladých rybářů.
Z našeho rybářského kroužku
při DDM a ŠD v Horním Slavkově
se zúčastnilo osm závodníků. Závody se konaly za krásného počasí
a co je hlavní: ryby braly! Po pětihodinovém rybolovu a následném
občerstvení se závodníci dozvěděli následující výsledky.
1. Miroslav Klokočka
2. Vladimír Žukovskyj

4. Michal Roh
5. Martin Budaj
6. Agáta Holá
7. Jan Beránek
Náš dík patří sponzorům LEGIOS Horní Slavkov a Rybářské potřeby Běla Matoušková Sokolov,
kteří přispěli hodnotnými cenami a zároveň děkujeme všem rodičům, kteří pomohli s dopravou
dětí na závody.

DĤm dČtí a mládeže Horní Slavkov a školní družina,
Poštovní 662, Horní Slavkov pĜipravil letní tábor s názvem

ŠtČpánská olympiáda
aneb pĜelez, pĜeskoþ, ale nepodlez
Rekreaþní stĜedisko

Svatý ŠtČpán
18. – 28. 8. 2012

Za rybářský kroužek
při DDM a ŠD v H. Slavkově
Anna Brožová, vedoucí ZK

Cena ve výši 3.600 Kþ zahrnuje:
ubytování v chatkách, plnou penzi, 2x dennČ svaþinku,
pitný režim, dopravu, pedagogický a zdravotnicky dozor

Program:
olympiáda, volba miss-áka, noþní hra, maškarní rej,
táborový oheĖ a vuĜty, disco, výlety, hledání pokladu
a spousta legrace
Informace :
hlavní vedoucí tábora paní Marie Ciperová
na telefonním þísle 775 987 100
Facebook: ddm.hornislavkov
ddmhslavkov@volny.cz

Okénko do

DDM
V pondělí 30. dubna vystoupily
děti ze zájmových kroužků Mažoretky a Čokoláda pod vedením paní
Dandové na akci Čarodějnice pořádané MěKS.
V pátek 11. května se v MěKS
konala oslava Dne matek a u této
příležitosti vystoupily děti ze zájmových kroužků Mažoretky, Čokoláda, Disco tance a Break dance.
V současné době se děti ze zájmových kroužků Disco tance a Break dance připravují na taneční přehlídku s názvem „Chodov v rytmu
tance“. Akce se zúčastní i děti z jiných domů dětí a mládeže v rámci
celého Karlovarského kraje.
V sobotu 12. května se v DDM
konal turnaj ve stolním tenise pro

děti do 16 let pod vedením vedoucí
paní Jany Šafratové.
V sobotu 26. května - vystoupení
na akci „Slavnosti svatého Floriána“ v Horním Slavkově.

Na červen pro děti
připravujeme:

domí a zpět.
Děti plnily během cesty zajímavé
úkoly. V lese stavěly „Krakonošovy
zahrádky“, opékaly vuřty a soutěžily ve skupinkách i po jednotlivcích.
Čekalo je také překvapení od „lesních skřítků“ v podobě sladkého
pokladu, o který se spravedlivě rozdělily. V nádherném mechu na ně
ještě čekali zajíčci na špejlích.
Na závěr obdržel každý účastník
výletu medaili a dva dárečky. Počasí
bylo opravdu nádherné, svítilo sluníčko a děti byly moc hodné. Už se
všichni těší na další výlet plný hezkých zážitků.

V pátek 1. června pořádáme oslavu Dne dětí, a to od 13:30 do 15:00
hodin na zahradě DDM a ŠD. Srdečně zveme jak děti ze školní družiny tak i děti ze zájmových kroužků DDM.
V noci z pátku 15. na sobotu
16. června plánujeme přespání
ve školní družině pod názvem „NáZa ŠD vychovatelka
vrat do historie Horního SlavkoEva Šimečková
va“.
Přihlásit se můžete u pana vycho- Poučné besedy...
vatele Ondřeje Čavojského v ŠD.
V dubnu jsme přivítali zajímaPoplatek za každé dítě činí 50 Kč.
vé návštěvníky – zdravotní sestra
Za DDM pro zpravodaj připravili ze zubního oddělení paní Martivychovatelé Pikusová a Čavojský na Aubrechtová nám připomněla správnou péči o zuby, myslivec
Sobotní výlet s družinou pan Jedlička nám velmi poutavě
se konal za účasti dvaceti dětí a sed- vyprávěl o slavkovské přírodě, pan
mi dospělých. Trasa našeho výšla- inženýr Čavojský nás seznámil se
pu vedla z Horního Slavkova na Tří- spoustou deskových her a přísluš-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

ník policie ČR pan Pavel Nový
upozornil na problémy týkající se
šikany, drog, násilí, rasismu a pravidel silničního provozu.

... a další prima akce
Byli jsme se také podívat na starožitné hračky v kanceláři CK Evropy
a navštívili zverimex U Tukana.
Na 2. oddělení paní vychovatelky
Šimečkové se konala volba „Missáka“, ve které zvítězil Péťa Tršo před
Jakubem Bračkem. Také děvčata se
utkala při volbě Miss. První místo
získaly Jituška Petraschková s Petruškou Schultzeovou, druhé místo
Hanička Pánková a na třetím místě skončila Lucinka Heřmanová.
Všem bez rozdílu gratulujeme.
V květnu jsme si také připomněli svátek maminek. Vyrobili jsme
dárečky a přáníčka. Nezapomněli
jsme ani na babičky v obou domech
s pečovatelskou službou, pro které
jsme připravili pásmo písní a říkanek a předali jim moduritová srdíčka a přáníčka.
Věříme, že jsme všem udělali velkou radost.
Elvíra Činčurová
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Základní umělecká škola
A dále: Okresní kolo Soutěže ZUŠ v Kynšperku
n./O.
Milí čtenáři těchto řádků, těšíte se na prázdniny? 1. místa: Jan Hlavsa – sólový zpěv, Anna Flesarová
My, nejen žáci ZUŠky, ale i naši pedagogové, se – hra na zobcovou flétnu, Marek Maliňák a Jakub
těšíme moc! Všichni jsme se celý školní rok vzorně Kára – hra na saxofon
učili a snažili o co nejlepší výsledky, a tak si ty 2. místa: Kateřina Oravová, Šimon Pošta, Petra
nadcházející prázdniny určitě zasloužíme.
Kriegerová, Lucie Šreinová, Štěpánka Svejkovská,
„Chodit do hudebky“, to není jen sedět ve škole a Michaela Balážová - sólový zpěv, Agáta
a učit se noty, zpívat nebo hrát na hudební nástroj, Majkusová hra na zobcovou flétnu, Alexander
to jsou také veřejná vystoupení, koncerty a zejména Longinov hra na altovou zobcovou flétnu a Natálie
nejrůznější soutěže, ve kterých máme možnost Kontová hra na příčnou flétnu
reprezentovat naší školu a ukázat, co jsme se a 3. místa: Jakub Kára, Zuzana Uhlíková, Jaroslav
naučili. A tak bychom se vám rádi trošku pochlubili. a Václav Vašíčkovi a Helena Hanáková v sólovém
zpěvu.
Řádku úspěchů hudebního oboru jsme zahájili
Krajské kolo Soutěže ZUŠ v Karlových Varech:
krajským kolem pěvecké soutěže Ostrovská 1. místo Jakub Kára hra na saxofon, 2. místo Anna
veverka. Zde získala Kateřina Oravová 1. místo Flesarová hra na zobcovou flétnu a 3. místo Jan
v sólovém zpěvu.
Hlavsa sólový zpěv.

Povídání o naší ZUŠce

Základní um³lecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov
vám ve školním roce 2012/2013
nabízí vzd³lávání v t³chto oborech:

Hudební:
hra na zobcovou a pâí«nou flétnu, klarinet,
saxofon, trubku, klavír, housle, klasickou i elektrickou
kytaru, keyboard, bicí nástroje, sborový a sólový zp³v, další
nástroje dle pâípadného zájmu a domluvy

Nov³ pro vás pâipravujeme pâedm³t „jazzový klavír“!

Tane«ní: moderní a scénický tanec
Výtvarný:
plošná i prostorová tvorba, malba, grafika, kresba, plastika,
textilní tvorba, modelování, objektová a ak«ní tvorba,
studijní kresba a mnoho dalších, výroba keramiky v«etn³
výroby na hrn«íâském kruhu

Výuka se rozšiâuje o pâedm³t „po«íta«ová grafika“,
do kterého budou pâijímány d³ti ve v³ku od 9 let
a vyu«ovat bude renomovaný grafik

Pâípravná estetická výchova:
propojení hudebního, tane«ního a výtvarného oboru
v sou«innosti a návaznosti. Úkolem výchovy a je põsobit
na dít³ všemi výrazovými a um³leckými prostâedky
vycházejícími z daných oborõ

Pâijímací âízení se uskute«ní:
v ZUŠ Horní Slavkov - Školní nám³stí 214
v ZUŠ Loket – Sportovní 562 (areál MŠ)
ve dnech 25. až 28. «ervna 2012 vždy v dob³ od 14:00 do 17:00 hodin.
Pâihlášky si mõžete vyzvednout osobn³ v obou školách,
formuláâ je též k dispozici na webových stránkách ZUŠ.
Informace: Horní Slavkov 352 688 216, umelecka@iex.cz
Loket 352 684 517, 725 958 888

Vyu«ujeme d³ti od 5 do 18 let, ale i dosp³lé!
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Celostátní kolo soutěže ZUŠ v Kladně: 3. místo
Jakub Kára hra na saxofon.
Pěvecká soutěž Březovský lístek: Michaela
Vaculíková, Jan Hlavsa, Šimon Pošta – postup
do krajského kola.
A potom předlouhá řada vystoupení a koncertů,
například Mikulášský koncert v knihově Loket,
Vánoční koncerty v MěKS Horní Slavkov, na hradě
Loket a dva v Pluhově domě, Adventní koncert
školního orchestru v Kapucínském klášteře
v Sokolově, vystoupení při rozsvěcení vánočního
stromku a na vánočních trzích, Koncert učitelů
ZUŠ žákům, Krásenské máje, Slavnosti svatého
Floriána, výchovné koncerty pro děti, vystoupení
ke Dni dětí, pěvecké produkce v kavárně a kinosále
v MěKS, vystoupení na vernisážích a mnoho
dalších.
V současné době připravujeme sérii Závěrečných
koncertů a vystoupení, srdečně vás na ně zveme!
Kromě jednotlivců naši školu nepřehlédnutelně
reprezentuje pěvecký sbor VÁNEK, který
vystupoval např. na Velikonočním koncertě
v kostele sv. Václava v Lokti a na Koncertě
pěveckých sborů na hradě Loket, a populární
ŠKOLNÍ ORCHESTR ZUŠ. A to i na takových
celoregionálně významných akcích, jako je
Zahájení loketské kulturní sezóny a Kolonádní
koncerty v Karlových Varech.
Pozadu nezůstal samozřejmě ani taneční obor.
V okresním kole Soutěže ZUŠ tanečního oboru
v Chodově dvě choreografie získaly přímý postup
do krajského kola a navíc – „ocenění za čistotu
a jemnost projevu“ a „ocenění za vtipné využití
rekvizity“.
V Krajském kole Soutěže ZUŠ vytancovala
děvčata ocenění „za choreografii s divadelním
přesahem“.
V Krajské postupové přehlídce dětských
skupin scénického tance, kterou již tradičně
pořádá naše škola, byla do celostátní přehlídky
v Kutné Hoře nominována choreografie Krabice.
Ta navíc získala ocenění za humor v tanci.
Další získaly ocenění: „za lehkost v pohybu“,
„za rozvíjení námětu“ a „za chuť experimentovat“.
Letos se nám to opravdu povedlo!
Vítěznou choreografii předvedou děvčata ještě
na Celostátní přehlídce pantomimy a pohybového
divadla v Kolíně.
Možná, že jste navštívili i výstavu k 10. výročí
tanečního oboru Loket „Dekáda 2001/2011“
v loketské Městské knihovně. Zde byla instalována
chronologická fotodokumentace tohoto období,
mohli jste vidět „živé“ taneční kostýmy i získaná
ocenění. Slavnostní vernisáž byla doplněna také
několika tanečními vystoupeními.
A nesmíme opominout výtvarný obor!
O tom se moc nehovoří, žáci si v tichosti tvoří, ale
ty výsledky! Právě nyní - až do 22. 6. 2012 - máte
možnost navštívit výstavu jejich prací „Vnímání“.
Je instalována v Muzeu Horní Slavkov a jsou zde
vystavena ta nejzdařilejší díla žáků z Horního
Slavkova i z Lokte. Přijďte se podívat.
V příštím školním roce nashledanou!
Zpracovala Zdeňka Čedíková
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naši nejmenší

U Sluníčka hořelo. Naštěstí jen jako...
Začalo to tak, že jsme se probudili
do čtvrtého květnového dne. Sluncem
prosvícené páteční ráno nám po propršeném čtvrtku velmi zlepšilo náladu.
Poklidné dopoledne nám ale záhy
narušil nepříjemný zvuk, který se začal rozléhat chodbami naší školky. Ten
zvuk byl navíc doprovázen hlasitým voláním: „Poplach! Poplach!“ a městem
se začal rozléhat zvuk sirén.
Nemeškali jsme a všichni společně
opouštěli nouzovými východy prostory
naší školky. A byli jsme opravdu všichni? Jak jsem po bleskovém přepočítávání zjistili, všichni jsem nebyli...
Na zahradě jsme spatřili, jak za hlasitého houkání přijíždí hasičské auto
s hasiči. Paní ředitelka hned sdělila hasičům, kdo chybí a v jaké časti budovy

se nachází a ti se bez váhání jali zachraňovat naše chybějící kolegyně a kamaráda. Za hlasitého potlesku všech je
postupně vyváděli s ochrannými helmami k nám na zahradu. Ten potlesk
samozřejmě patřil nejen zachraňujícím hasičům, ale také našim statečným
zachráněným!
Ano, bylo to jen cvičné poplachové dopoledne, které jsme s nadšenými
dětmi zakončili prohlídkou hasičského
auta a také malým dovednostním úkolem - shazování plastových lahví proudem vody z hasičské proudnice.
Tak takto rušně, ale pro nás všechny
netradičně a zajímavě, jsme nakonec
prožili náš zpočátku poklidný květno- kají do konce tohoto školního roku. Vy- mutově, letní olympiádou, oslavou dětvý den a už se těšíme na další společ- plníme je nejen společnými hrami, ale ského dne, hledáním pokladu s rodiči
ná dopoledne a dny, které nás ještě če- také například výletem do ZOO v Cho- a mnoha dalšími akcemi.
Vážení a milí rodiče a přátelé MŠ U Sluníčka, ráda bych vás touto
cestou informovala o akci, která se v naší MŠ odehrála 26. dubna.
Ten den se čtrnáct dětí utkalo ve velkém souboji o krásné ceny
ve skládání PUZZLE. Nebyl to vůbec jednoduchý souboj a všichni
soutěžící museli zapojit mnoho trpělivosti a soustředění. Konečnou vítězkou se stala Štěpánka Tršová, které touto cestou ještě jednou gratulujeme.
Soutěž se dětem líbila a proto doufáme a těšíme se, že i další naše
aktivity se budou setkávat s tak kladnou odezvou i u rodičů (jako například opékání vuřtů spojené s úklidem zahrady MŠ).
Poděkování za pomoc při organizování soutěže si zaslouží paní Gábina Tršová, která tu zároveň nabídla dětem i další hry a zábavu. Velké poděkování si také zaslouží sponzoři, kteří svými dárky potěšili
všechny děti.
Jsou to: Česká pojišťovna, Poprokan Sokolov, Elektro-Alexandr Terek, rodina Lapešova, paní M. Štolfová a paní Z. Urbánková.
Za Sdružení rodičů a přátel MŠ U Sluníčka Lucie Procházková

Plavu si ani nevím jak...
...tuto píseň si naše děti z „Duhové
kuličky“ budou zpívat koncem května. To už jim bude hej! Od 21. března, to se na nás z kalendáře usmíval
1. jarní den, začaly totiž jezdit do Sokolovského bazénu na předplavecký
výcvik. Velcí, menší, nejmenší, prostě každý, kdo měl zájem - děti nebo
rodiče.
První hodiny to nebyla žádná sláva,
našel se i bulíček, ale postupně se děti
zbavovaly svého strachu z vody a začalo se jim plavání líbit. Učily se dý- bublinky, relaxace...
Než se nadějeme, budeme končit.
chat a foukat do vody, tleskat, našlapovat vodu v brouzdališti, otužovat se Kurz trval 20 hodin, v bazénu jsme
byli desetkrát po dvou hodinách. Ještě
pod sprchami.
Pravda, trochu zamračené byly děti nás však čeká velký závod. Bude to 28.
ve velkém bazénu, když nedošláply května a závodů se zúčastní také děti
na dno, a to přesto, že měly destičky z jiných mateřských škol, které bazén
a kruhy, ale brzy se zbavily i této zá- navštěvovaly. Vše zakončí závěrečná
brany. Hlavně když jim plavčice slíbi- pochvala všem účastníkům.
A nám nezbývá nic jiného, než se těly, že za odměnu se mohou sklouznout
na tobogánu. To bylo radosti! A ve ví- šit na příští rok, až začneme zase jezřivce? To nemělo chybu, teplá voda, dit jako plaváčci na další kurz.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

8

kulturní kalendář na měsíc červen
Starostka, radní
a zastupitelé města
srdečně zvou
všechny občany na

Dětský den 2012
který se bude konat v pátek 1. června
od 15:00 hodin na náměstí před MěKS.

Minimoje, se může samozřejmě spolehnout
na pomoc Selenie a Betamechea a kupodivu také na Darkose, syna Maltazarda, který
tvrdí, že chce přejít na jeho stranu. V závěrečném boji proti Maltazardovi, kdy jde Arthur se svými kamarády pěšky, jede na kole,
v autě a dokonce i na motorce Harley Davidson, bude Arthur s kamarády potřebovat veškerou pomoc, kterou seženou. Bitva
může začít!

6 2012

kulturně-společenské akce
středa 6. června v 17:00 hodin

Závěrečný koncert
žáků ZUŠ Horní Slavkov
v Městském kulturním středisku
sobota 16. června od 14:00 hodin

Pohádkový les
úterý 19. června, 17.00 a 19.30 hodin

Probudím se včera
Česká sci-ﬁ komedie, 120 minut

Pro děti budou připraveny
• soutěže a hry
• skákací hrad
• malování na obličej
• občerstvení
• soutěže na koloběžkách
a další atrakce.
Každé dítě obdrží dárek!
Sponzory akce jsou:
Město Horní Slavkov, LEGIOS a.s.,
Šlégr, s.r.o., CENTRA STAV, s.r.o.
a KMK Granit, a.s.

kino promítá
úterý 12. června, 17.00 a 19.30 hodin

Prci, prci, prcičky: Školní sraz

se startem jako vždy
u skautské klubovny.
Stánkový prodej, opékaní buřtů,
grilování na dvoře za MěKS.
sobota 23. června, 21:00 - 3:00 hodin
Komedie s originální zápletkou, v níž si
věčně svobodný profesor češtiny Petr díky
třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška.
Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí
říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých
studentských let a vrátit se do června 1989,
kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak...

USA, komedie, čs. dabing, 113 minut
Hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky se příliš nezměnili. Jako dospělí spíš než
úterý 26. června, 17.00 a 19.30 hodin
erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty.
Nejvhodnější záminkou k setkání všech poDiktátor
stav byl podle scenáristů školní sraz. Hoši
USA, komedie, čs. dabing, 83 minut
si na něm vzpomenou, co velkého na středJmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila
ní od života čekali, jak málo toho ve skutečje považován za posledního mohykána mezi
nosti dostali, a rozhodnou se to napravit.
Jak už to tak v téhle sérii bývá, mít dobrý
plán nestačí, protože se to vždycky nakonec
nějak zvrtne a realita pak pekelně bolí.

Diskotéka

v tanečním sále MěKS.
Skvělou hudbu pro mladou
i starší generaci pouští

DJ Jiří Němec
Vstupné: 70 Kč
Pozor: kapacita sálu je omezená!
pátek 29. června, 19:00 - 23:00 hodin

Vesnická čtyřka
s Olgou a Jiřím Homolkovými

pátek 15. června, 17.00 a 19.30 hodin

Arthur a souboj dvou světů
Francie, dobrodružný, čs. dabing, 101 min.

Pomocí lsti se Maltazard dostal do světa
lidí. Má jasný cíl: sestavit armádu obřích seidů a převzít nadvládu nad celým světem.
Vypadá to, že plány mu může zmařit jenom Arthur. Uvězněný v drobném tělíčku

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

diktátory. Komik a mystiﬁkátor Sacha Baron
Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil
zachránit před demokracií. Na světě jsou ale
i země, které nebezpečí demokracie neodolaly a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladdina do budovy OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho nebojí, se k výzvě postaví čelem a vyrazí do Ameriky.

zahraje k poslechu i tanci
v MěKS Horní Slavkov.
Vstupné: 70 Kč
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kultura, sport, různé
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V roce 1978 dochází k rozsáhlé likvidaci historicky cenných domů v tzv. starém městě. Většina bytového fondu již dávno přestala vyhovovat kultuře dnešního bydlení, občané opouštějí starý bytový fond a stěhují se na sídliště. Proto mnoho domů starého města zůstává neobydleno a chátrá.

Na fotograﬁi je možné posoudit, jak necitlivě bylo
do historické zástavby zasahováno, když došlo k výstavbě prodejen „krabicového“ tvaru.
Historické foto a část textu Ladislav Souček

Stará garda Spartak Horní Slavkov
zve všechny příznivce kopané na
16. ročník fotbalového turnaje

Městské kulturní středisko Horní Slavkov
vás srdečně zve na

Memoriál Václava Štey,
Štey,
který se bude konat
v úterý 26. června od 10:00 hodin
na hřišti TJ Spartak Horní Slavkov.
Účastníci turnaje :

SG 73 Horní Slavkov
Hydro – Flex – ZBA
SG Baník Krásno
SG Petr Jindra
SG Kynšperk
SG Sedlice
Spartak Horní Slavkov B
ZBA Nové Město nad Metují
Přijďte se podívat na dobrý fotbal, podpořte svými hlasivkami a potleskem domácí
mužstvo v souboji s výbornými soupeři!
Určitě nebudete litovat, vždyť:

FOTBAL, TO JE HRA!

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

v sobotu 23. června
od 21:00 do 3:00 hodin v tanečním sále MěKS.
Skvělou hudbu pro mladou i starší generaci pouští

DJ Jiří Němec
Vstupné je 70 Kč a pozor: kapacita sálu je omezena!

Veřejné poděkování
Městské kulturní středisko
děkuje Českému svazu chovatelů ZO Sokolov, která zajistila výstavu
drobného zvířectva na akci III. Slavnosti sv. Floriána.
Zvlášť velký dík patří občanu našeho města panu Rudovi Uzlíkovi.
Jeho živé exponáty jsou velice úspěšně hodnoceny na výstavách,
kde získávají spoustu ohodnocení.
Poděkování patří i panu Václavu Jandovi,
který dodal materiál na zhotovení ohrádek pro drobná domácí zvířata.
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Stačí jednou zavolat!

84O 111 177

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

až 5O OOO Kč
měsíční splátky

NEJLEVNĚJŠÍ AUTOPŮJČOVNA
V KARLOVARSKÉM KRAJI
HORNÍ SLAVKOV TEL. 724 125 030
PRONÁJEM VOZIDEL od 250 Kč/ den

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

včetně klimatizace

Hledáme nové obchodní zástupce

PRONAJMU PĚKNÝ BYT

k03-93x65_CMYK.indd 1

PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY od 150 Kč/ den

C;<5>ÕÉC;r@BÕ35

11.5.2012 11:32:08

I. kat. levně a dlouhodobě v Kraslicích.
Dům je nově zateplen a v bytě jsou nová
plast. okna, parkování před domem. Internet, kabelová televize, pěkné bydlení.

K dispozici byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.
Info: 608 222 200, 777 862 006
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Investice do budoucnosti.

ze
le

ná

lin

ka

2K
m
/
78 W
,
0
=
w
U

www.kalibra.cz, zelená linka: 800 888 789

Cheb,
Pekařská 6, T: 728 549 410

Karlovy Vary,
Botanická 6, T: 608 605 013
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