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úvodem
městský úřad informuje

Slovo starostky
Vážení spoluobčané ,
vítám vás nad stránkami květnového čísla
zpravodaje našeho města.
U příležitosti 185. výročí svého založení vysadila Česká pojišťovna v našem městě celkem čtyřicet lip srdčitých. Dvacet tři lípy byly
vysazeny u komunikace směrem na Třídomí
ve směru od koupaliště. Jsme si vědomi, že
tato část komunikace je v obzvláště špatném
stavu, proto je připravována oprava tohoto úseku v období měsíců květen
– červenec tohoto roku. Dalších čtrnáct lip je umístěno u tzv. škvárového hřiště u Spartaku, dvě lípy jsou na hřišti U Rakety a jedna u Pečovatelského domu. Do tohoto projektu se také zapojila veřejnost, kdy každý
mohl navrhnout lípě originální přívlastek. Autoři všech vybraných jmen
jsou uvedeni na informační tabulce pod jimi pojmenovanou lípou. Věřím,
že všech čtyřicet vysázených lip přispěje k vylepšení žití v našem městě.
V měsíci květnu započnou již dříve avizované investiční akce, a to především kompletní výstavba parkovacích ploch ve II. etapě, které bude
realizovat naše Technické služby s.r.o. Velkou proměnou projde léta neopravovaná přístupová komunikace u rodinných domů v odlehlejší části Kounice na tzv. Svatopluku, a to až k ekologické farmě Arnika včetně
jejího okolí. Proměna bude spočívat ve vybudování nové asfaltové příjezdové komunikace o délce cca 420 m, která zcela nově bude doplněna veřejným osvětlením, jež zde chybí. I tento opomíjený úsek se tak dočká své
proměny a zpříjemní život návštěvníkům ekologické farmy, ale i samotným obyvatelům této části města.
Město připravuje mnoho dalších projektových záměrů, jimiž se snažíme získat finančních prostředky prostřednictvím dotačních titulů, které zlepší životní prostředí našim občanům. Jedním z nich je například
revitalizace lesoparku, o které se zmiňujeme na této straně. Dalším je
příprava projektu na modernizaci sběrného dvora. Pokud to v průběhu
roku dovolí finanční situace, a ta bude velmi záviset na daňových příjmech státu, budou realizovány či připravovány i další akce. Například
bychom velice rádi ještě v letošním roce vybudovali zpevněnou komunikaci v lokalitě nad Výtopnou u rodinných domů. V současné době se aktualizuje projektová dokumentace a následně bude vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele.
Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali článek otištěný ve řtvrtek
12. dubna v MF Dnes. Musím konstatovat, že obsah tohoto článku se
opírá o pravdivá fakta. Vzhledem k tomu, že bývalý ředitel spol. BYTY TEPLO, s.r.o. pan Svoboda rozeslal v reakci na tento článek tzv. otevřený dopis různým adresátům, avšak bez uvedeného textu MF Dnes, zveřejňujeme předmětný článek pro zamezení vzniku fám a dezinformací
v plném znění na webových stránkách města, a to spolu s otevřeným dopisem pana Svobody a příslušnou reakcí na něj.

Občané, nezapomněli jste uhradit
místní poplatek za odpad nebo psa?
Jak jsme vás již informovali v několika předchozích zpravodajích,
Městský úřad od letošního roku nezasílá složenky k úhradě místního
poplatku za odpady a psy. Splatnost tohoto poplatku je stanovena nejpozději k 31. 3. (pokud hradíte poplatek pololetně byla příslušná část
poplatku splatná rovněž k tomuto datu).
V měsíci dubnu a květnu již městský úřad dlužníkům zasílá platební
výměry, které jsou nezbytným úkonem pro zahájení vymáhacího řízení.
Pokud nedojde k úhradě poplatku ani na základě tohoto výměru, budou
započaty úkony exekučního řízení.
Žádáme proto všechny příjemce platebních výměrů, aby dlužnou
částku v termínu v něm uvedeném uhradili.
Další informace můžete získat na telefonním čísle 352 350 678 nebo
na e-mailu blanka.koskovska@muhslavkov.cz.
ﬁnanční odbor MěÚ

Kde uhradit poplatky za kabelovou televizi a internet?
Z důvodu změn u společnosti BYTY - TEPLO, s.r.o. můžete uhradit
užívání kabelové televize a internetu v kanceláři číslo 316 ve druhém
patře budovy MěÚ u paní Knotkové, a to vždy v pondělí a ve středu od
13.00 do 17.00 hodin.
Reklamaci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v majetku
města za rok 2011 je možné rovněž podat v této kanceláři.
tajemník MěÚ

pozvánka na květnové akce
Zasedání městského zastupitelstva
V pondělí 7. května se bude v zasedací místnosti starostky města v budově slavkovské radnice konat zasedání zastupitelstva města. Program
jednání bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách města
minimálně 7 dní před zasedáním. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Den se starostkou
se uskuteční ve středu 30. května 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!

Přeji vám krásné májové dny.
Starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová

Blahopřejeme našim jubilant m

Gratulujeme paní Miladě Zatloukalové,
která 27. března oslavila 88. narozeniny.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Připravuje se revitalizace lesoparku
Mnozí z vás si jistě všimli barevných značek na stromech v lesoparku, které u mnohých z vás vzbudily
otázky, co že to město s lesoparkem
zamýšlí? Náš lesopark již dospěl do
stádia, kdy potřebuje náležitou revitalizaci. Není možné ovšem toto
provést bez rozmyšlení, bez přesného a odborného návodu.
Na základě tohoto podnětu zadalo město odborné firmě zpracovat
studii revitalizace lesoparku, která
bude „návodem“, jak náš lesopark
zvelebit. Studie bude obsahovat
prostor k využití volného času pro
všechny věkové kategorie, plánuje se s novými herními prvky i stez-

kami pro pěší, v přípravě je i naučná
tzv. environmentální stezka.
A protože je pro takovou studii
nutným podkladem geometrické zaměření, výškopis a polohopis, musela zvolená firma barevně označit
stromy v terénu. Toto barevné rozlišení stromů není tedy nic jiného, než
označení geodeta k zaměření geometrických bodů.
Studie pak bude podkladem žádosti pro čerpání dotace na revitalizaci, kterou by naše město chtělo
podat v průběhu tohoto roku. Přejme si, aby při rozhodování o poskytnutí dotace byla naše žádost vyhodnocena jako perspektivní.
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Česká pojišťovna vysadila
v našem městě lipovou alej
U příležitosti 185. výročí svého založení vysadila Česká pojišťovna v Horním Slavkově celkem čtyřicet lip srdčitých. Čtyři sta metrů dlouhá alej přispívá k obnově tradičního rysu české
krajiny a najdeme v ní například lípu
Zdravěkyslíkovou, lípu Zastaveníhodnou či lípu Cimrmanovskou. Netradiční jména stromů vzešla z nominací
a hlasování zaměstnanců České pojišťovny i jejích fanoušků na Facebooku.
Město Horní Slavkov zvítězilo v hlasování, kterého se zúčastnila téměř tisícovka zaměstnanců ČP a novinářů, mezi sedmi lokalitami v rámci celé
České republiky.

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

Lipová alej rozdělená do dvou částí se tak dnes stala dominantou bezprostředního okolí Horního Slavkova.
Celkem 23 stromů kopíruje planetární stezku, která slouží nejen občanům,
ale často je využívána i turisty. Dalších
14 stromů je umístěno podél trasy plánované naučné stezky. Na hřišti U rakety byly vysazeny dvě lípy, jež jsou
pod patronací našich mateřských škol
U Sluníčka (MŠ Dlouhá ul. a Duhová
kulička (MŠ Sportovní ul.). Poslední
strom je potom umístěn u domu s pečovatelskou službou.

Představuje se komise rady města
SPOZ - sbor pro občanské záležitosti
Tato komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města. V našem městě pracuje již
mnoho let a spolupracuje od roku 2006 intenzivně se starostkou města a Městským úřadem Horní Slavkov.
V současné době má SPOZ šest členů. Jeho
úkolem je provázet občany města při slavnostních chvílích v životě, a to již od jejich narození. Proto dvakrát až třikrát ročně zajišťuje
slavnost „Vítání občánků do života“.
Jak děti rostou a dospívají, následují další významné etapy v jejich životě. Jsou zdůrazněny slavnostmi pořádanými v obřadní síni při
ukončení docházky do mateřské nebo základní školy a odborného učiliště. Dávají nám možnost radovat se společně s rodiči a učiteli nad
zdárným růstem, duševním rozvojem a studijními úspěchy dětí a mladých lidí.
Jsou to slavnostní okamžiky, na které mohou vzpomínat po celý další život.

Kontakty na MěÚ

SPOZ však nezapomíná ani na starší občany. S gratulací a malou pozorností za nimi přicházíme při příležitosti 70., 75., 80. a každých
dalších narozenin.
Pro manžele, kteří si přejí připomenout svůj
manželský slib při stříbrné, zlaté nebo diamantové svatbě, můžeme tuto slavnost v obřadní
síni uspořádat i za přítomnosti paní starostky. Je však nezbytně nutné oznámit vaše přání na Městský úřad v Horním Slavkově Odboru správnímu a vnitřních věcí na tel. 352 350
672 nebo přímo komisi na tel. 352 688 248.
Vše jednou začíná a jednou také končí, a to
i lidský život. Členka SPOZ přichází za pozůstalými s kondolencí. Poslední rozloučení je poslední příležitostí poděkovat člověku za vše
dobré, co v životě udělal. I toto ústní poděkování vám může SPOZ zajistit, bude-li o to
prostřednictvím Odboru správního a vnitřních
věcí požádán.
za komisi Mgr. Vlasta Kaprová

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

352 350 672

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.

a Mgr. Anna Hadáčková

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
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školství
Základní škola Školní ulice informuje
Naši školu navštívil
olympijský vítěz

Sportovní gymnastika

V nové multifunkční hale na Březové zabodovala naše děvčata. MladSoutěže všeho druhu jsou v plném ší žákyně Tereza Štiplová, Tereza Poproudu, naši žáci sbírají medaile jak spíšilová, Denisa Žáková a Lucie Souve sportu, tak ve vědomostních klá- kupová získaly vynikající druhé místo
ních, a proto bude dnešní příspěvek s postupem do krajského kola, kde se
věnovaný především jim.
umístily jako páté.
Nejprve se ale pozastavím nad akcí,
Výborné druhé místo v okrese a pokterá má k soutěžení velmi blízko. Na stup do kraje, kde obsadily 4. příčku,
naši školu totiž zavítala legenda čes- vybojovaly i starší žákyně Tereza Gartkého sportu, olympijský vítěz ve spor- nerová, Sabina Studénková, Jennitovní střelbě Jan Kůrka. Během zají- fer Tillová a Nicole Hanáková. Nejvímavé besedy se žáci 4. – 9. tříd dozvě- ce ale zazářila Tereza Gartnerová, kteděli nejen o průběhu olympijských her rá v soutěži jednotlivců získala 1. mísv Mexiku roku 1968, ale i o tom, kolik to a stala se přebornicí okresu. Děvčaúsilí je třeba věnovat jakékoli aktivitě, ta, blahopřejeme!
má-li být korunována úspěchem.

Ve šplhu jsme v kraji nejlepší

Z besedy se zlatým olympionikem
Janem Kůrkou
Foto: A. Zochová

Beseda však měla ještě jeden důležitý cíl: přiblížit žákům projekt „Odznak
všestrannosti olympijských vítězů“.
O tuto část se postarala bývalá vynikající gymnastka, paní Agnesa Zochová. Jedná se o atraktivní pohybový program pro žáky základních škol,
který probíhá pod patronátem medailistů a účastníků olympijských her
i různých mistrovství. Má oslovit co
největší počet dívek, chlapců, ale také
jejich rodičů a učitelů. Naši starší žáci
projekt už znají z hodin tělesné výchovy, pro mladší děti však byl lákavou
novinkou.
Beseda byla zakončena autogramiádou a prohlídkou zlaté olympijské medaile. Kdoví, možná se některým z našich žáků podaří proslavit?

Sportovních úspěchy
žáků naší školy
Halová kopaná
Starší chlapci vybojovali v okresním
turnaji skvělé třetí místo, reprezentoval nás Kamil Vildumetz, Josef Legr,
Martin Čech, Jiří Prágr, Ondřej Štěpánek, Martin Hlinka, Daniel Unger, Jiří
Fafek a Filip Štrasser.

Dívky Michaela Koškovská, Karolína Bračková, Michelle Šťastná a Jennifer Tillová se v okresním přeboru
umístily na pěkném 3. místě.
Přestože to nejsou žádní „šplhouni“, vyšplhali si Miroslav Homola, Pavel Drápalík, Filip Štrasser a Martin
Kozej na okresním kole ve šplhu pro
první místo a postoupili do krajského
klání, odkud se vrátili s fantastickým
úspěchem - 1. místem v soutěži družstev a vynikajícími výsledky v jednotlivcích! Zvítězil Pavel Drápalík, druhý
byl Miroslav Homola a také třetí místo patřilo našemu žákovi Martinu Kozejovi.

Gymnastky pod vedením Mgr. E. Novákové přivezly z okresního kola
stříbrné medaile a postoupily do krajské soutěže.

Mladší žáci Matěj Bari, Josef Legr,
Jan Hirko, Marek Maliňák, Josef Hlinka, Kamil Vildumetz, Jaroslav Šlégr,
Marcel Vedana a Miroslav Ertl přivezli z okresního klání 4. místo.

Naukové soutěže

Na olympiádě v anglickém jazyce
předvedli své znalosti vítězové školních kol z celého okresu. Tereza Koukolová se umístila na pátém místě,
Radka Halířová z třetího místa postoupila do krajského kola, kde obsadila pěkné 7. místo.
Výborné znalosti prokázala na
Košíková
okresním kole zeměpisné olympiády
Na konci března proběhl na naší žákyně 6. B Jana Havlová. Svým umísškole okrskový turnaj v košíkové, ze těním na třetím místě mile překvapikterého všechny týmy postoupily do la. Jiří Janeček potom obsadil deváokresních turnajů. A jak se jim dařilo? tou příčku a Tereza Koukolová skonStarší žáci Miroslav Homola, Filip čila jedenáctá.
Už tradičně se žáci naší školy úspěšŠtrasser, Jakub Dvořák, Miroslav Klokočka, Jan Gruber, Tomáš Jirků, Mar- ně zúčastňují okresního kola biologictin Hlinka, Jiří Prágr a Ondřej Suchý ké olympiády, ve které musejí prokázat nejenom své odborné znalosti, ale
vybojovali 3. místo.
Starší žákyně Tereza Karhanová, navíc ještě předložit vlastní přírodoKristýna Štinglová, Miroslava Sucho- vědnou práci.
V kategorii 6. a 7. tříd obsadila Kamelová, Kristýna Štěpničková, Pavlína Halaszová, Tereza Vtípilová, Do- rolína Bračková 6. místo a Vojtěch Fuminika Čavojská, Zuzana Vaníko- riš byl dvanáctý, dále nás reprezentová, Aneta Pánková a Klára Zavadilo- vala Kristýna Vighová a Tereza Koukolová. V soutěži vyšších ročníků si
vá byly páté.
Dařilo se i mladším žákyním, kte- velmi dobře vedla zejména Radka Haré vybojovaly výborné 2. místo a po- lířová, která získala 3. místo, olymstup do kraje. Tým nastoupil ve slo- piády se zúčastnil také Jiří Janeček
žení Tereza Koukolová, Kristýna Vig- a Aneta Pánková.
Pythagoriáda je, jak již název vyhová, Justýna Molnárová, Dominika
Homolová, Denisa Kaisrlíková, Jitka povídá, matematická soutěž. Náš žák
Moschová, Tereza Valentová, Kristý- Vojtěch Furiš byl v okresní soutěži na
výborném šestém místě.
na Urbánková a Michelle Šťastná.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Dyskohrátky
Velkou radost nám udělaly také děti
z prvního stupně, které sbíraly vavříny na okresní soutěži Dyskohrátky.
S disco-tanci nemá tato soutěž vůbec
nic společného. Jedná se o hravé dopoledne zaměřené na environmentální výchovu a na schopnost prezentovat svoji práci.
Mladší žáci – Jiří Brátka a Matěj Vtípil – zvítězili s přehledem v soutěži
týmů, Karel Kendrovský musel (jako
starší) spoléhat jen sám na sebe. Zvládl to naprosto bravurně a také on po
zásluze zvítězil. Skvělý výkon!

Spolupráce se SZŠ
v Karlových Varech
Naše škola úzce spolupracuje se
Střední zdravotnickou školou v Karlových Varech. Tentokrát si její žákyně
pod vedením paní učitelky Mgr. Marie
Janečkové připravily pro naše dívky
program věnovaný vážnému onemocnění, jakým je karcinom prsu.
Informovaly je nejenom o nebezpečí, jež hrozí i mladším ženám, ale zejména o možnostech prevence. Tou je
úprava životního stylu a samovyšetření prsu. Jestliže je karcinom objeven
včas, je možné výrazně ovlivnit úspěšnost léčby. Děvčata si mohla na modelu vyhledat podezřelé bulky, a tak
si prakticky vyzkoušet samovyšetření.
Dopoledne věnované tak vážnému
problému přineslo své ovoce. Některé
dívky totiž z obavy o zdraví svých blízkých hned předaly získané informace
svým maminkám.
Mgr. Jaroslava Soﬁe Ilkivová
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Ze života ZŠ praktické a ZŠ speciální
V naší škole máme
skvělé tanečníky

Děti ze 4. a 5. třídy ZŠ Školní
prožily z pátku 30. na sobotu
31. března v knihovně Městského kulturního střediska v Horním Slavkově pravou pohádkovou noc. V rámci celostátní
akce „Noc s Andersenem“ pro
ně totiž opět připravila poutavý
program paní učitelka Mgr. Jana
Peroutková s pomocníky.
Jak se dětem akce líbila, to se
dozvíte z jejich básně:

Kouzelná noc,
líbila se nám moc,
loutku jsme si vyrobili,
v promítací kabině pobyli,
pro poklad jsme se vydali,
nad temnotou vyzráli,
četli jsme si a vyprávěli,
zkrátka jsme se dobře měli!
Těšíme se příště zas,
až Andersen zavolá nás.

28. března se v Karlových Varech
konala krajská přehlídka tanečního
umění praktických a speciálních škol
„Pohyb s hudbou“.
Z naší školy se zúčastnila dvě družstva. Vystoupení „Ptáčci“ v kategorii speciálních škol se umístilo na prvním místě.
I druhé vystoupení s názvem „Tanečnice“ mělo velký úspěch. Denisa Krištová dokonce získala ocenění nejvyšší
– Nejlepší tanečnice v kategorii praktických škol.
Mgr. Anna Hadáčková

Čtenářská soutěž
dokonale prověřila
znalosti našich žáků
ZŠ praktická a ZŠ speciální pořádá každoročně v březnu školní čtenářskou soutěž. Všichni žáci školy se mohou zapojit do soutěže o nejlepšího
čtenáře školy v soutěži, která je rozdělena do tří kategorií:
- nejmenší (1. až 3. třída a žáci speciální školy)
- žáci 4. – 6. ročníku
- žáci nejstarší.
Ti nejmenší mají za úkol připravit

obrázek k přečtené pohádce a přečíst
připravený text. Z tohoto textu pak
dostanou několik otázek, zda čtenému porozuměli. Nejhezčí obrázek namaloval Románek Slepčík a nejlepším
čtenářem mezi nejmenšími je Jiřík Kunický.

V kategorii 4. – 6. třídy se soutěž
skládala ze tří částí. První byla část slohová, ve které měli žáci za úkol vypracovat dopis o tom, co v poslední době
zajímavého přečetli, a sdělit to ostatním spolužákům. Ve druhé části přečetli připravený text, který si sami vybrali a nakonec museli přečíst správně
a bez chyb text neznámý. V této kategorii zvítězil Lukáš Pecka.
Nejstarší žáci soutěžili v různých oblastech a už to nebylo jen o tom, kdo
dokáže nejlépe nebo nejrychleji přečíst text. V některých disciplínách se
musela domluvit určená skupinka
žáků, někde dvojice, jinde jednotlivec.
Vítězem této soutěže se stal Pavel
Vans, který také napsal nejlepší slohové cvičení. A protože se nám jeho dílko
líbilo, předkládáme jej k přečtení i čtenářům zpravodaje.
Mgr. Anna Hadáčková

Radostníčkova
smlouva
V krásné oblasti jménem Lysá nad
Labem byl velký mohutný pařez, ve
kterém žil malý skřítek Radostníček. Ve druhé části lesa žil zlý čaroděj Dřevorubec. Jednoho rána si Radostníček pil čaj a z ničeho nic uslyšel strašné rány. Vyběhl ven a všude
okolo pařezu byly stopy koňských kopyt. Radostiček se divil, co se to děje.
Uviděl zlého čaroděje Dřevorubce na
koni.
Rychle se schoval do svého pařezu.
Když čaroděj přijel k Radostníčkovu pařezu, byl slyšet syčící had a slepice, která se čepýřila. Když čaroděj
dobýval pařez, vylezl Radostníček
ven a začal čarodějovi domlouvat, že
ušije plyšový kabát za to, když ho nechá žít v jeho pařezu. Čaroděj s tím
souhlasil a vyndal z kapsy starý papír, kde bylo psáno: Zlý čaroděj nechá Radostníčka ve svém pařezu dál
žít výměnou za plyšový kabát.
„Půjč mi tužku,“ říká čaroděj Radostníčkovi „abych mohl podepsat
tu naši smlouvu.“ A začal se zlověstně smát: „HAHAHA“. Radostníček
plyšový kabát ušil, jak slíbil a řekl si,
že jejich smlouva byla na vynikající
Pavel Vans
úrovni.

Účast v soutěži je důležitá, ale vítězství přece jen těší nejvíce!

Slavkovští žáci ze ZŠ praktické a ZŠ speciální zvítězili v okresním kole dovednostní soutěže „Zručný chlapec“ pořádané v Sokolově.

V Sokolově na ZŠ Běžecké se konalo
pod názvem „Zručný chlapec“ okresní kolo soutěže chlapců ZŠ praktických a speciálních. Chlapci vyráběli
dřevěný tužkovník za asistence organizátora soutěže paní učitelky Anny
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Horové ze ZŠ Běžecké Sokolov. Nad
prací dohlížela odborná porota vedena Ing. Petrem Čavojským, ředitelem
OU Horní Slavkov. Za hostující družstvo soutěžili chlapci ZŠ, MŠ a praktické školy Karlovy Vary.

Soutěž probíhala v přátelské atmosféře v krásném prostředí ZŠ Běžecké
v Sokolově, kde jsou vytvořené podmínky k realizaci těchto soutěží.
K naší radosti se na 1. místě umístili
Leon Kašpar a Pavel Vans ze ZŠ prak-

tické a ZŠ speciální Horní Slavkov, na
2. místě byli hoši z pořádající ZŠ Běžecké Sokolov a na 3. místě chlapci
ZŠ, MŠ a praktické Karlovy Vary.
Za organizátory soutěže
Mgr. Naděžda Houšková
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naše děti
Dům dětí a mládeže a školní družina
o velikonočních tradicích, pletení ce“ pro děti ze zájmového kroužku
pomlázek a hledání velikonočních rybářský.
11. května se představíme na
na, jste mohli spatřit děti ze zá- vajíček.
oslavě Dne matek v MěKS.
jmových kroužků Mažoretky, Čo15. června plánujeme nové překoláda a Tureckoorientální tance
A co připravujeme?
spání ve školní družině pod hespři jejich vystoupení v MěKS Hor30. dubna vystoupení zájmových lem „Toulky historií Horního Slavní Slavkov.
kova“.
Ve čtvrtek 5. dubna byl v DDM kroužků na akci „Čarodějnice“.
5. května místní kolo „Zlatá udiZa DDM Pikusová, Čavojský
pro děti připraven pestrý program

Okénko do Domu dětí a mládeže
V sobotu 24. března vystoupily
děti ze zájmového kroužku BREAK DANCE pod vedením slečny
Lucky Hakelové na Sportovním
plese města.
Již o týden později, v předvelikonočním období v sobotu 31. břez-

Maškarní rej zpestřila stovka masek
V sobotu 3. března pořádal Dům
dětí a mládeže dlouho očekávaný
velký maškarní rej.
Ve vesele vyzdobeném sále slavkovského Městského kulturního střediska se sešla více než stovka krásných
masek, které se zájmem sledovaly bohatý program kroužků DDM.
Dívky - mažoretky předvedly úžasné
vystoupení, v rytmu veselých písniček
zatančily děti z kroužku Čokoláda pod
vedením paní Dandové, krásné diskotance a break dance ukázali členové
kroužku slečny Hakelové.
Sportovní vystoupení v kick boxu
pod vedením pana Švadlenky poté na-

dchlo mnoho diváků, stejně jako další soutěže. A bohatá tombola? Ta jistě potěšila především výherce. O její
hladký průběh, ale i výbornou hudbu
se postaral sympatický Jiří Němec.
Tímto děkujeme všem pořadatelům
DDM a těšíme se na příští maškarní rej.
Za DDM a ŠD Elvíra Činčurová

Stolní tenis ovládli domácí
Dne 17. března se konal turnaj družstev ve dvouhře ve stolním tenise o Putovní pohár DDM a ŠD. Ten po zásluze získalo pořádající družstvo DDM

Vesmírné putování naše děti nadchlo
V pátek 23. a v následující noci na
sobotu 24. března se v naší školní
družině konala akce „Putování vesmírem“. Akce se účastnilo 20 dětí ze
Základní školy Horní Slavkov. Děti
první až čtvrté třídy putovaly po planetách naší Sluneční soustavy a poznávaly jejich zvláštnosti a charakteristiky.
Ačkoliv tomu zpočátku počasí nenasvědčovalo a hrozilo nám zmoknutí, chvíli před začátkem akce se
vyjasnilo a vykouklo na nás sluníčko. Díky tomu se mohli vydat naše

dětské posádky raketoplánů na pochod. Ještě předtím si každý jednotlivý člen posádky musel vyrobit
vlastní helmu, aby mohl ve vesmíru přežít. Každá posádka se skládala ze tří až čtyř dětí, které se po cestě snažily získat co nejvíce informací o planetách a vzápětí dané informace zužitkovat vyplněním pracovních listů.
Po prozkoumání poslední trpasličí
planety Pluto zamířily raketoplány
zpátky do školní družiny, kde s pomocí encyklopedií a vesmírných at-

a ŠD ve složení Z. Kaleja, O. Kurfürst, Rúta, a F. Jablečník. Již dnes se těšíme
F. Kottner a J. Šabatová. Soupeřem ví- na další sportovní utkání.
Jana Šafratová, vedoucí ZK
tězů byl tým, za který hráli J. Uhrin, S.

Dětský letní tábor

Štěpánská olympiáda
aneb

přelez, přeskoč ale nepodlez
se uskuteční ve dnech 18. - 28. srpna 2012
opět v rekreačním středisku Svatý Štěpán.
Pro táborníky je připraven bohatý program.

Děti čeká také táborová olympiáda,
která je bude provázet po celou dobu pobytu
a na závěr bude vyhlášení vítězů.
Děti mají zajištěný pitný režim a plnou penzi.
Ubytovány budou v chatkách po 4 nocležnících.

Cena tábora je 3.600 Kč.
Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM a ŠD.

Upozornění: počet dětí na táboře je omezen!
Informace na telefonu 775 987 100.
lasů vytvořily malou planetární stezku. Projít si ji můžete v prvním patře školní družiny. Věřím tomu, že
všechny planety dokážete bezpečně
rozpoznat.
Se setměním si děti nasadily světelné náramky a ve svých raketopláncích vyrazily pozorovat noční
oblohu. Za pomoci teleskopu sledovaly planety a souhvězdí.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Ráno se děti vrhly s nadšením na
četbu encyklopedií a také na sladké koláče a buchty, které nám hodné
maminky neváhaly upéct. Po snídani si každé dítě vyrobilo vlastní planetku a portfolio z této akce.
Rád bych poděkoval Městu Horní
Slavkov za finanční příspěvek, díky
kterému se tato akce mohla konat.
Ondřej Čavojský, vychovatel ŠD
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Maškarní slavnost v MŠ Duhová kulička se vydařila
„My máme dnes maškarní, my budeme mít maškarní ples, maškarádu!“ neslo se od rána ze všech čtyř
tříd, duhových kuliček naší mateřské školy. Děti si nosily masky v taškách, na ramínkách, nedočkavci
přišli již převlečení. A nebyly to ledajaké převleky – dýně, superman,
šmoula, indiánka, nechyběly princezny, batmani atd.
Po letitých zkušenostech si letos
každá třída maškarní bál uspořádala sama ve své třídě. Převleky, malování, disko, přehlídka masek, tombola, odměny, všechno tak, jako na
skutečném dospěláckém plese.

Toužebně očekávaný rej začal po
svačině. Naši nejmenší si zatančili,
soutěžili a také předvedli své masky na „molu“. Rozdala se tombola,
dárečky.
Z plesu odcházely děti spokojené, šťastné, že zrovna jejich maska
se nejvíce líbila (vyhrály a líbily se
všechny).
Také v ostatních třídách se nezahálelo, tančilo se zde také na písničky Dády Patrasové či Míši Růžičkové, soutěžilo se. Přehlídka masek
byla komentována moderátory, nechyběla tombola, dárečky a nějaké
ty sladkosti.

Na závěr plesu měla každá třída
připravené malé překvapení od našich šikovných kuchařinek v podobě překrásně nazdobeného poháru.
A zahanbit se nenechaly ani naše
paní učitelky, které se také letos převlékly za šaška, houbu, princeznu,
nebo čarodějnici.
A jak hodně zdařilý byl ples a masky, to můžete posoudit sami podle
fotografií. Více jich v případě zájmu
naleznete na našich stránkách:
www.mssportovni.estranky.cz

Řidiči, vidíš dobře přes skla svého vozu?
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, pro vás připravila preventivní akci se zaměřením na propustnost světla přes čelní a přední boční okna u řidiče a spolujezdce u vašich motorových vozidel. Jedná se o preventivní a informativní akci, tedy o beztrestné měření propustnosti skel u vašich motorových vozidel, které budou policisté měřit za pomocí speciálního měřiče
pro propustnost světla a odrazivosti povrchu.

ní podmínek daných předpisem EHK č. 43, respektive směrnicí 92/22/
EHS a musí podle nich být schváleny.
Další místa konání preventivní akce:
Kraslice - 24. 4. 2012 od 15:00 do 17:00 - nám T. G. M
Chodov – 17. 5. 2012 od 15:00 do 17:00 – ul. Bezručova za bývalým
sportovním areálem.
npor. Bc. Roland Schmid, vedoucí OO PČR Horní Slavkov

Akce se koná 15. května od 15:00 do 17:00 hodin v Sokolově,
ul. Spartakiádní pod zimním stadionem na bývalém heliportu.
Máte-li pochybnosti o aktuální propustnosti světla na sklech vašeho
vozidla, přijeďte se přesvědčit a nechte si propustnost beztrestně změřit,
abyste se do budoucna vyhnuli sankci za porušení zákona.
Důležité upozornění: vozidla opatřená fóliemi nesplňují technické
podmínky pro provoz na pozemních komunikacích! Pokud má řidič takto upravené auto, dopouští se přestupku. Když je propustnost světla nižší než 70%, hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc korun. Řidič je upozorněn na to, že folie z oken musí odstranit. Pokud je propustnost pod
20%, pak policie přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána další jízda. Pokuta je v tomto případě od 5 do 10 tisíc korun nebo
šest měsíců až rok zákaz řízení.
Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodrže-
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kultura, různé

M ě s t o
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p r o m ě n á c h

č a s u

V naší pravidelné rubrice tentokrát představujeme místo,
které postupem času neprošlo tak markantními změnami, jako
jiné části města, jejichž fotograﬁe jsme prezentovali v předešlých vydáních Slavkovského zpravodaje.
Jedná se o lokalitu, kterou najdeme v dnešní ulici Nádražní ve
směru od budovy dnes již opuštěného nádraží. Na historické
fotograﬁi z archivu pana Ladislava Součka, pocházející pravděpodobně z roku 1923, je patrné, že tato budova sloužila jako
hotel.

Veřejné poděkování
Chtěla bych prostřednictvím zpravodaje poděkovat firmě Styl, jmenovitě
pánům Stanislavovi Kmecovi a Ivanovi Papíkovi, za dobře odvedenou a rizikovou práci při kácení přerostlých stromů na Ležnici.
Hodně štěstí a zdraví vám přeje Šebková Renata.

+++5.#80156+58(.14+Į0#
2#6410#%'%*7
*#5+ČŮ-'4#/+-Ů#-18ĮŘŮ




SRXťNVRņHVY)ORULiQD VWDUičiVWPěVWD+RUQt6ODYNRY 
PņHVYDWiXVRFK\VY)ORULiQD
XNi]NDKDVLčVNpWHFKQLN\
XNi]NDSUiFHSURIHVLRQiOQtFKDGREURYROQōFKKDVLčů
XNi]NDSUiFHřHPHVOQtNůNWHUōPMHSDWURQVY)ORULiQ
XNi]NDSUiFHGěWtNWHUpSUDFXMtYNURXňNXGREURYROQōFK
KDVLčů
Y\VWRXSHQtGěWt]HņNROVNōFK]Dřt]HQt

KRGDKRG





]DKUDGQtYōSěVWN\
XNi]NDDUDQňRYiQtNYěWLQ
YōVWDYDNDNWXVůDVXNXOHQWů
YōVWDYDGUREQōFKGRPiFtFK]YtřDW
UDňED6ODYNRYVNpKRWRODUX

Mt]GDQDNRQLėKřLņWěX5DNHW\



Pořádá
MěKS Horní Slavkov

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

8

kulturní kalendář na měsíc květen
kino promítá
pátek 11. května, 17.00 a 19.30 hodin

Nepřítel pod ochranou

5 2012

úterý 22. května, 17.00 a 20.00 hodin

Bitevní loď
USA, akční sciﬁ, české titulky,
od 12 let, 129 minut
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva, jako jeho bratr. Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nikdy
také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. Také k tomu ho okolnosti donutí. Uprostřed probíhajícího mezinárodního námořního cvičení totiž přistáli na moři poblíž Havajských ostrovů mimozemšťané.
úterý 29. května, 17.00 a 19.30 hodin

USA/Jižní Afrika, akční ﬁlm,
české titulky, od 15 let, 115 minut
Matt Weston (Ryan Reynolds) pracuje u CIA. Jeho pověřením je spravovat tajné vězení CIA v Kapském Městě. Hned první „host“ Tobin Frost je bývalý elitní agent
amerických tajných služeb, který začal pracovat proti mateřské organizaci.
úterý 15. května, 17.00 a 19.30 hodin

Moje krásná učitelka

Lorax

čtvrtek 24. května od 10:00 hodin

Putování ztracené kapky
aneb cesta tam, a zase zpátky

dětský dobrodružný muzikálek
Divadla KAPSA z Andělské Hory
v MěKS Horní Slavkov

USA, animovaný fantasy ﬁlm, 94 minut
Co je to za svět, ve kterém už není ani malý
kousek živé přírody? Je to městečko, v němž
všechno je náramně umělé, včetně zvířat,
kytek a stromů, u kterých si můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu.
Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už
dávno zapomněla, jak vypadá opravdová příroda. Jenže Tedova láska Audrey, coby nevyUSA komedie, český dabing, 98 minut
léčitelná romantická duše, touží po stromu
Larry (Tom Hanks) je muž středního věku, „z masa a kostí“. Babička Norma chlapci pokterý pracuje jako úspěšný šéf v hypermar- radí, aby si zašel pro radu k legendami opřeZe sněhuláka zbyly jenom loužičky a staketu. Kvůli ekonomické krizi ztratí práci. Lar- denému Jednorázovi. Ten ovšem údajně žije
rý rozbitý hrnec. Napadlo vás někdy, kam
ry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci ne- za zdmi města. A tak se Ted poprvé v životě
se ten sněhulák poděl? Jestliže vás ne, tak
získá, a proto se rozhodne pro návrat do podívá ven, do skutečného světa...
malého Vlastíka ano. A byl tuze smutný. Ale
školních lavic. Ve škole se zapíše do hodin
pak se stalo něco nečekaného. Ten starý
komunikace a nečekaně se zamiluje do své
hrnec se stal kouzelným, a to se pak začaly
kulturně-společenské akce
učitelky Mercedes (Julia Roberts).
dít věci! Co všechno se mu stalo a co viděl,
to můžete zažít společně s ním. Při putopátek 11. května od 17:00 hodin
pátek 18. května, 17.00 a 19.30 hodin
vání se ocitneme i na severním pólu, setkáOslava Dne matek
Lidice
me se s Polární září a dokonce ztroskotáme
v tanečním sále
na ostrově, a pak se jako zázrakem vrátíme
MěKS Horní Slavkov
zpět na louku, na začátek celého putování.
Oslavu pro vás připravilo
MěKS ve spolupráci
sport
se Sborem pro občanské záležitosti
Slavnostní odpoledne zpříjemní
TJ Spartak, oddíl odbíjené
všem přítomným vystoupení dětí
z mateřských a základních škol,
zve všechny příznivce na jarní část
domu dětí a mládeže
okresního přeboru žen 2011/2012
a z dětského domova.
Termíny zápasů:
24. května TJ Baník Svatava
Česko - slovensko - polský
7. června ŠVK při I. ZŠ Habartov
koprodukční válečný ﬁlm, 121 minut
21. června TJ Spartak CHODOV
Film nabízí pohled na tragický osud Lidic
Hrajeme vždy od 17:00 hodin
za 2. světové války z neobvyklé persperktina hřišti TJ Spartak Horní Slavkov,
vy. Přibližuje osudy obyvatel obce skrz meziza deště v tělocvičně II. ZŠ.
Srdečně zveme všechny
lidské vztahy, a to zejména lásku, která stomaminky, babičky i prababičky!
Těšíme se na všechny fanoušky!
jí na začátku celého příběhu.
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Slavkovští skauti si to v Praze užívali!
Již dlouhou dobu se naši skauti těšili na očekávanou výpravu do Prahy, jejímž, alespoň pro ně, hlavním
cílem měla být návštěva Aquapalace, jako odměna za pravidelnou
pomoc při roznášení Slavkovského
zpravodaje, když se jí o uplynulých
Velikonočních prázdninách dočkali.
Nepočítáme-li samotnou cestu autobusem do Prahy, začala výprava
ve čtvrtek ráno prohlídkou Starého Města pražského. Tu by si neměl
žádný návštěvník Prahy nechat ujít,
vzhledem k tomu, jak je historické
centrum v evropském a snad i celosvětovém měřítku krásné. Naše prohlídka začala u Carolina, rektorátu
Karlovy univerzity, odkud jsme pokračovali ke Staroměstské radnici,
abychom viděli odbíjet Orloj a podívali se i shora ze samotné věže.

Žádné rozumné informace, které by pomohly v pátrání, jsme tedy
neměli, ale řekli jsme si, že když se
budeme motat ve správný čas na
správném místě, třeba nějaké ještě
získáme. A ten čas a místo jsme znali - tak jsme vyrazili.
Náš neznámý se skutečně objevil,
ale byl sám a ničeho podezřelého
jsme si nevšimli. Nezbylo tedy, než
zjistit, s kým bude sedět u stolu. Byli
tam další dva muži. O čem se bavili, těžko říct, ale na stole jim ležely
složené noviny. Děti si potom vzpomněly, že s nimi přišel náš podezřelý, ale z restaurace odešel bez nich.
Počkali jsme tedy ještě chvíli a když
jsme viděli jednoho z jeho společníků, jak s novinami odchází a odkládá je u prvního koše, ukořistili jsme
je. Bylo to jediné, co nás mohlo do-

Pak ale naši turistickou procházku
narušil telefonát mého kolegy z MFF
UK, který volal, že toho dne ráno někdo zcizil vysoce tajný vědecký materiál MFF uložený na rektorátu, že
to řeší celá škola a jestli jsme náhodou něco podezřelého neviděli, když
jsme tam ráno byli. Vzpomněli jsme
si, že když jsme se zde ráno chtěli vyfotit, vyběhl z budovy nějaký člověk,
proběhl kolem nás a byl pryč. Očividně měl naspěch. Jak vypadal, si
nikdo z dětí nebyl jistý. Pamatovali
si jen to, že byl oblečen v černém obleku a kabátu, měl červenou kravatu a přes rameno tašku, zkrátka jako
každý druhý člověk, který v těch
místech spěchá do práce nebo na
nějakou schůzku. Vzpomněli jsme
si, že ale, když běžel kolem, upustil
vizitku z restaurace s poznamenaným časem.

vést dál. Ale to už byl nejvyšší čas na
oběd.
Po obědě jsme si noviny důkladně prohlédli a až po nějaké chvíli objevili, že některá písmena jsou zakroužkovaná obyčejnou tužkou, asi
aby to nebylo moc vidět. Ihned jsme
se dali do luštění a zanedlouho jsme
už věděli, že naše další kroky povedou k soše sv. Víta. Ta nejbližší byla
na Karlově mostě.
Když jsme přešli most až na druhý
břeh, protože jako naschvál to byla
až poslední socha z našeho směru, zjistili jsme, že má pod nohami
„skálu s jeskyní, ve které je lev“. Lvi
měli podle zprávy v novinách něco
střežit, snad to, co jsme hledali.
Když jsme ale jeskyni důkladně prohledali, našli jsme jen černou obálku s další zprávou, která navíc nebyla moc čitelná:

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Nebylo to jednoduché, ale nakonec, jsme zprávu dešifrovali a vydali
se k místu, na které nás poslala (víc
neprozradím, každý si může zkusit
zprávu přečíst sám).
Tam jsme díky přesnému popisu rychle našli další obálku. Tentokrát již bez zprávy, zato s malým klíčem. A opět nezbývalo, než přemýšlet, k čemu by ten klíček mohl patřit. Nakonec nás napadla skříňka
úschovny, kam může dát každý, co
chce, a nikdo se ho na nic neptá. Vyrazili jsme tedy na Hlavní nádraží,
kde byla nejbližší úschovna a tam ve
skříňce číslo 47 bylo skutečně malé
černé pouzdro s odcizeným materiálem.
Hned jsme tedy zavolali na univerzitu a zrušili poplach s tím, že jsme
našli to, co se ztratilo a předáme to
do správných rukou.
Druhý den ráno po velké honbě za
zloději jsme se centru raději vyhnuli
a zamířili na výstavu „Giganti doby
ledové“, na které jsme, kromě ma-

muta a dalších dosud mnohdy neviděných skutečných obrů (žijících
nejen v době ledové, ale v některých případech třeba až do 17. století), nalezli také zrcadlové a křišťálové bludiště, ve kterých jsme skutečně bloudili.
Odtud jsme vyrazili na hřiště, ale
ne jen tak ledajaké. Byly zde prolézačky vhodné pro děti až do 14 let,
obrovské lanové pyramidy, visuté
mosty a dlouhé tobogány. Škoda, že
takové hřiště nemáme také u nás ve
Slavkově. Skauti si na něm vydrželi hrát několik hodin, a když jsem je
v šest večer sháněl k odchodu, chtěli se sem na druhý den vrátit. Úplně
zapomněli na Aquapalace...
No a v sobotu se nakonec všichni
dočkali a užili si celý den plný klouzání, šplouchání a všeobecného rozmáčení do sytosti, až z toho cestou
zpátky někteří usnuli.
V neděli už nás měla čekat jen cesta domů, ale přece jen jsme před ní
ještě něco stihli. A sice návštěvu Dinoparku, do kterého nás minulý den
zvali dinosauři poschovávaní po celém Aquapalace.
Byl to náročný víkend plný zážitků
- některých i dosti nečekaných.
Jiří Veselý, vedoucí střediska
Arnika Horní Slavkov
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1945 - 2012

Přehlídka
historických
vojenských
vozidel

Horní Slavkov, náměstí
neděle 6. května 2012
12:15 – 13:15
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FK Baník Sokolov pořádá nábor mládeže
Máte doma talentovaného sportovce?
FK Baník Sokolov a patron náboru mládeže František
Dřížďal vás zvou na nábor do přípravek Baníku, kde
se o sportovní rozvoj vašich dětí budou starat
proškolení profesionálové!

17.5.2012 od 16:30
Travnaté hřiště 6. ZŠ Sokolov (sídliště Michal)
Hráči ročníků 2003 až 2008
Více informací u kontaktních osob:
Mgr. Tomáš Provazník 724 431 073
- Šéftrenér mládeže
Manfréd Brandl
724 431 092
- Koordinátor přípravek

Cheb,
Pekařská 6, T: 728 549 410

Karlovy Vary,
Botanická 6, T: 608 605 013
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