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úvodem
z jednání zastupitelstva a rady města

Slovo starostky

Město usiluje o zmenšení městské památkové zóny

Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás nad stránkami dubnového vydání zpravodaje.
Rozpočet města na rok 2012 byl schválen
už v prosinci minulého roku. V závěru roku
2011 jsme však ještě nevěděli, s jakým finančním přebytkem z hospodaření z roku
2011 bude město disponovat. Nakonec, i přes pokračující hospodářskou recesi, která dopadá na všechna města a jejich občany, se nám podařilo uspořit 7,5 milionu korun. Z těchto finančních prostředků se budou financovat další investiční akce ve městě, a to realizace další části
stavby „Parkovací plochy II. etapa sídliště“, kdy budou provedeny čtyři parkovací plochy mezi objekty č. p. 670 a 674, rekonstrukce tělocvičny Základní školy v Nádražní ulici, výměna oken v Městském kulturním
středisku a Mateřské školce v Dlouhé ulici, dále rekonstrukce sociálního zařízení v Domě dětí a mládeže a školní družině, stejně jako opravy
dalších úseků chodníků a silnic ve městě. Finanční úspora bude rovněž
použita na dofinancování spoluúčasti k dotacím, o kterých jsem vás již
informovala v březnovém čísle zpravodaje. Za přispění dotací z Ministerstva kultury budeme pokračovat také v opravě Pluhova domu a kostela sv. Jiří.
V tomto čísle též najdete nabídku na prodej šestnácti pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Vyhlídce. Cena pozemku za čtverečný metr, schválená zastupitelstvem města, činí 620 Kč. K tomuto záměru proběhly na radnici už tři schůzky a v současné době projevuje zájem o zakoupení pozemků deset zájemců. Pokud bude schváleno zastupitelstvem města financování, měla by být celá akce spuštěna v podobě vybudování všech inženýrských sítí včetně komunikací a veřejného
osvětlení již na jaře tohoto roku.
Doufám, že se nám plánované akce podaří úspěšně zrealizovat a že se
nám i vám vše bude dařit.
Přeji vám hezké a příjemné jarní dny.

Starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová

Den se starostkou

se uskuteční v pondělí 16. dubna 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!

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. 2. 2012 schválilo návrh na snížení rozlohy městské památkové zóny v našem městě, která
byla stanovena vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb.,
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové
zóny. O návrhu bude rozhodovat Ministerstvo kultury ČR, dle dostupných informací bohužel nelze rozhodnutí očekávat před rokem 2013.
Smyslem změny je památkovou zónu zmenšit v místech, která dle názoru města nemají významnou historickou hodnotu. Vlastníci nemovitostí ve zmenšené památkové zóně by již nemuseli plnit požadavky orgánů památkové péče. Snížení se navrhuje u části Ležnické a Smetanovy ulice, u větší části třídy Osvoboditelů a ulice Hořejší.
Vyobrazení současné zóny je zakresleno tučnou červenou čarou, návrh města je vyobrazen tučnou modrou čarou. Mapu, z důvodu její rozsáhlosti, naleznete na webových stránkách města v sekci Informace občanům.

Zásady prodeje bytů

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. února 2012 schválilo
předpis č. 01/2012 O privatizaci bytového fondu města. Předpis naleznete na webových stránkách města v sekci Radnice – Vnitřní předpisy.
Bližší informace najdete na 4. straně tohoto zpravodaje.

Bytový fond - úprava výše nájemného

Rada města schválila úpravu nájemného v bytových jednotkách ve
vlastnictví Města Horní Slavkov dle znaleckého posudku. Nájemné se
pohybuje v rozmezí částek 28 Kč/m2 až 40 Kč/m2 dle lokality konkrétního bytu a bude upravováno také u již uzavřených nájemních smluv

Anketa: Jste spokojeni s autobusovou dopravou?
Naše město ročně přispívá autobusovým dopravcům (Autobusy
Karlovy Vary, a.s. a spol. ČI–DU, s.r.o.), kteří zajišťují přepravu osob
z/do našeho města pro rok 2012 částkou přes 500.000 Kč. Tato částka
je použita na krytí ztrát dopravců.
A protože bychom chtěli znát širší názor našich občanů, rozhodli
jsme se uspořádat k tomuto tématu dotazníkovou anketu. Vaše podněty nám pak poslouží pro jednání s autodopravci.
Anketa je koncipována anonymně, budete-li však chtít uvést svůj
kontakt pro případné upřesnění vašich sdělení, budeme rádi.
Máte-li zájem podělit se o svůj názor, vyplňte níže uvedený anketní
lístek a ten doručte na městský úřad.
Všem za podněty předem děkujeme.

Blahopřejeme našim jubilantům

Gratulujeme panu Antonínovi Valušovi,
který 28. února oslavil 80. narozeniny.
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tabulka finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2012
Registr.
Žadatel
číslo
4/2012 MŠ Dlouhá, Horní Slavkov

Kontakty na MěÚ

Schválený
příspěvek
5.625 Kč

Název projektu
„Sokolovská mateřinka“ 2012

8/2012

Pečovatelská služba, Horní Slavkov

České kulturní dědictví

3.000 Kč

9/2012

Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

Den dětí

3.000 Kč

11/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

Turnaj v šipkách „O pohár starostky města“

2.100 Kč

12/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

Putování vesmírem

3.000 Kč

13/2012 Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov

Pohár města Horního Slavkova

4.000 Kč

14/2012 Tělovýchovná jednota Spartak Horní Slavkov

Nürnberg Summer cup 2012

15/2012 Český svaz včelařů, o.s. Základní organizace Loket

Léčení včelstev 2012

17/2012 Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Arnika H. Slavkov

Kuličkiáda a Pohádkový les

12.750 Kč

20/2012 MŠ Sportovní, Horní Slavkov

45. výročí Mateřské školy

6.000 Kč

22/2012 Josef Klein

Hipoterapie

24/2012 Tělovýchovná unie Sokolov

Sportovní liga ZŠ I. stupně, ročník 2011/2012

10.000 Kč

27/2012 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.

Kulturně vzdělávací, společenské a sociální aktivity

15.000 Kč

29/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

„Velikonoční poklad“ Turistický výlet s rodiči a dětmi

30/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

„Krásenská rozhledna“ Turistický výlet s rodiči a dětmi

Mgr. Jana Vildumetzová
starostka města
1. patro
jana.vildumetzova@muhslavkov.cz
352 350 663
602 110 501

31/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

„Máme rádi koně“ Turistický výlet s rodiči a dětmi

4.275 Kč

32/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

„Komáří rybníky“ Turistický výlet s rodiči a dětmi

33/2012 Dům dětí a mládeže a školní družina, Horní Slavkov

„Komáří rybníky“ Turistický výlet s rodiči a dětmi

34/2012 Školní atletický klub Chodov

22. ročník Slavkovského podzimního krosu

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

CELKEM

13.125 Kč
1.500 Kč

10.125 Kč
98.500 Kč

Na webových stránkách je již připraveno zcela nové diskusní fórum. Kromě
jeho vzhledu se mění i bezpečnostní pravidla, která zamezí publikování spamů, které jsou zpravidla využívány k šíření reklam, ale také počítačových virů,
trojských koní a jiných zákeřných softwarů.
Vzhledem k tomu, že diskusní fórum obsahově nenavazuje na předchozí
(důvodem je zavirovanost příspěvků) a bylo předmětem častých spamových
útoků, musí se i ti uživatelé, kteří již v původním fóru byli registrováni, znovu zaregistrovat.
Z důvodu zajištění ochrany před virovou nákazou není možné do fóra vkládat žádné soubory, každá nová registrace je potvrzována administrátorem.
Anonymita je stejně jako u předchozího fóra garantována.

Recepce (ústředna) 352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz

Monika Volfová

vedoucí odboru majetku a investic


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

Naše město provozuje bezplatnou službu hromadného rozesílání krátkých textových zpráv (SMS) do
mobilních telefonů občanů. Lidé mohou získat informace z oblasti kultury, informace města (o haváriích, spuštění lyžařského vleku, dopravních uzávěrách a o dalším dění ve městě), komerční sdělení a krizové informace.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00

Hana Gregorová

Občané, využijte možnosti, jak být včas a kvalitně
informováni prostřednictvím infokanálu města!

K registraci na uvedených informačních kanálech bude každý registrovaný občan automaticky a zdarma dostávat zprávy z oblasti krize
(varování Českého hydrometeorologického ústavu, dopravní informace, informace od Policie ČR, hasičů apod.).
Pokud budete chtít dostávat pouze
informace z oblasti krize, potom

Úřední hodiny:
pondělí, středa 
úterý, čtvrtek 
pátek

5.000 Kč

Nové diskusní fórum je už spuštěno

Pokud budete chtít získávat informace města, napište SMS ve tvaru hornislavkov info p na tel. číslo 736 300 736. Pro informace z
kultury napište SMS ve tvaru hornislavkov kult p na telefonní číslo 736 300 736 a pro komerční informace napište SMS ve tvaru hornislavkov kom p na telefonní číslo
736 300 736.

www.horni-slavkov.cz
www.turistika-hornislavkov.cz

napište SMS ve tvaru hornislavkov
krize p na tel.čísle 736 300 736.
V informačním systému města je
už zapojeno 637 občanů. Všechny
občany obdržené informační zprávy
jsou zdarma.
Informace podal
tajemník MěÚ

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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nepřehlédněte
Nová pravidla prodeje bytů ve vlastnictví města
Zastupitelstvo města schválilo nová pravidla pro prodej zbývajících bytů ve
vlastnictví města.
Současní nájemci bytů obdrží v průběhu měsíce března (popřípadě dubna)
Nabídku převodu vlastnictví bytu dle § 22 zákona o vlastnictví bytů. V této
nabídce bude specifikována cena nabízeného bytu a podmínky prodeje. Základní kupní cena bytu je cena obvyklá stanovaná znaleckým posudkem. Konečná kupní cena je snížena pro současné nájemce o 35%.

Kupní cenu lze splatit najednou při podpisu kupní smlouvy nebo je možné složit před podpisem kupní smlouvy splátku ve výši minimálně 30% a dále
splácet zbytek kupní ceny po dobu 36 měsíců bez navýšení konečné kupní
ceny nebo maximálně po dobu 48 měsíců, ale s navýšením konečné kupní
ceny o 5%. Pokud nájemce neprojeví zájem o koupi bytu do 6 měsíců na základě obdržené Nabídky převodu vlastnictví bytu, může být tento byt prodán
i jiným zájemcům.

SEZNAM BYTŮ URČENÝCH K PRODEJI:
Lokalita, ulice

Dlouhá

Kounice

Poštovní

Číslo popisné

Byty číslo

Zájemci o koupi se mohou obrátit na

624

11,12

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

626

1,2,5,8,12,16,17,18,19,20,22

pan Jozef Tyrpák, tel. č. 724 008 820

627

1,3,4,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23

pan Jozef Tyrpák, tel. č. 724 008 820

630

všechny byty

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

635

2

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

652

8

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

675

12

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

677

15

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

730

16

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

731

4,10,16

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

733

2,7,10

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

734

16

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

735

12,16,17

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

607

2,3,4,5,8,10,15,16,17

pan Jozef Tyrpák, tel. č. 724 008 820

608

3,4,6,7,8,9

pan Jozef Tyrpák, tel. č. 724 008 820

614

4,7,8,11,15,16,17

pan Jozef Tyrpák, tel. č. 724 008 820

615

1,2,4,6,8,12,114,15,16,18

pan Jozef Tyrpák, tel. č. 724 008 820

628

14

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

636

8

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

646

14

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

663

8,9

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

665

6,9

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

669

8

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

671

12

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

692

5

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

693

23

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

Sportovní

679

17

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

Školní

845

1

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

738

6

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

744

1

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

745

1

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

746

10,12,16,17

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

747

9

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

618

4

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

625

3,9

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

631

9

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

632

14

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

633

6

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

651

2

paní Lenka Moschová, tel. č. 606 490 089

U Lesoparku

Zahradní

Zájemci o koupi bytu se mohou dle uvedené tabulky obrátit buď na paní úkony spojené s prodejem bytových jednotek. Dotazy k prodeji zodpoví i paní
Lenku Moschovou (telefonní číslo 606 490 089) nebo na pana Jozefa Tyrpá- Ing. Janoušková z odboru majetku a investic MěÚ na telefonních číslech 352
ka (telefonní číslo 724 008 820). Ti provádějí na základě mandátních smluv 350 684 nebo 602 724 755 079.	
Odbor majetku a investic MěÚ
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č a s u

V pravidelné rubrice tentokrát představujeme místo, které postupem času prošlo takovou změnou, že nám činilo dost práce jej identifikovat. Jedná se o lokalitu v dnešní ulici Dolní Příkopy z pohledu od třídy Osvoboditelů. Místo se nachází
za prodejnou nábytku na náměstí Republiky naproti mostku se sochou sv. Jana
Nepomuckého (barevné foto).
Na našich historických fotografiích je jako první budova vlevo zobrazena bývalá hasičská zbrojnice (foto 1), která byla odstraněna v roce 1957. Budova stojící
zcela vpravo sloužila v minulosti jako restaurace (foto 2). V roce 1945 se v tomto domě sešli k jednání velitelé vojsk SSSR a USA.
Historickou fotografii místa nám poskytla paní Milena Bartoňová a s identifikací současného stavu pomohla paní Jana Patočková. Tímto jim oběma děkujeme. Historická fotografie restaurace byla převzata z internetových stránek http://www.weber-rudolf.de.

1

2

Dostavba sítí a komunikace
k šestnácti stavebním parcelám v ulici
Na Vyhlídce, pracovně nazývaná jako
obytná zóna „D“, bude pravděpodobně
realizována zhruba 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
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naše děti
Víte, co dělají děti v mateřské škole U Sluníčka?
Masopust byl i s diskotékou...
Druhý únorový týden se nesl v přípravách na masopust. Naučili jsme se nová slova, třeba zabijačka,
jelita, jitrnice, nejvíce jsme se však nasmáli nad lidovým výrazem pro zabijačkovou polévku. A přitom
se dělá z hlavy...
Potom jsme si upekli tvarohové, makové i povidlové koláčky a moc se nám povedly. Mňam! Z modelíny jsme vytvořili preclíky a jitrnice a už zbývalo jen
vyrobit si masky, vyzdobit tělocvičnu a masopustní
diskotéka mohla začít. Náramně jsme se vyřádiliTancovali jsme úplně všichni, i paní učitelky.
Ale teď už se pomalu blíží jaro a my se připravujeme na tvořivé odpoledne s rodiči. Budeme s nimi ve
školce zdobit vajíčka různými technikami. Určitě si
to společně pěkně užijeme.

Zimní olympijské hry se vydařily

Březen – to je přece měsíc knihy!

Jako správní sportovci jsme si i my v naší školce
udělali svoje olympijské hry. Počasí nám přálo, a tak
jsme po pečlivé přípravě olympijských kruhů, vlajky
a pilném tréningu ve školce slavnostním ohněm zahájili olympiádu. Také jsme přísahou stvrdili, že budeme hrát fair play. Už víme, co to znamená.
Některé disciplíny byly stejné, jako znáte z televize, jiné trochu netradiční. Vyzkoušeli jsme si hokej,
hlavně střílení na bránu, jízdu na lopatách na rychlost i mezi brankami, hod do dálky a další disciplíny.
I ošetřování raněných jsme důkladně nacvičili, naštěstí však nebylo potřeba. Na závěr jsme si zazpívali naší olympijskou hymnu a stoupli si na stupně
vítězů. Za naše velké snažení jsme získali medaili
a diplom a nechyběla ani sladká odměna. Zimním
olympijským hrám 3x hurá, hurá, hurá!

Sice ještě neumíme číst, ale knížky máme moc
rádi. Ve školce jsme si hráli na knihovnu a vyzkoušeli, jak se čte písmo pro nevidomé. Přečetli jsme
spoustu pohádek a některé si i zahráli.
A protože jsme děti zvídavé, navštívili jsme také
knihovnu v našem městě. Podívali jsme se, jak jsou
knihy rozděleny, některé si prohlídli a samozřejmě
nechybělo ani čtení.
Nakonec jsme byli pozváni i do knihovny v Lokti.
Tam to bylo také velmi zajímavé. Na vlastní oči jsme
viděli, jak taková kniha vzniká. Mají totiž oddělení
knižní vazby. Moc se nám to líbilo a inspirováni zážitky jsme si ve školce všichni vyrobili vlastní knihy
– obrázkové. Teď si to můžeme s maminkami vyměnit a číst jim pohádky na dobrou noc.
Děti a kolektiv učitelek z MŠ U Sluníčka

Řádilo se také
ve školní družině
V pátek 24. února se na 1. ZŠ Nádražní ulice konal maškarní rej. Zúčastnilo se ho padesát dětí.
Hodnotily se nejlepší masky, za které byly oceněny Aneta Balogová z 1. A a Veronika Radicsová
z 2. A.
Zúčastnili jsme se také různých her a soutěží,
jako jsou tanec s balónky, přetahovaná nebo běh
s míčkem na lžíci. Soutěžilo se také o nejlepší tanečnici a tanečníka. Byli jsme oceněni drobnými
dárky a diplomy.
Děkujeme paním učitelkám Mgr. Haně Stodulkové a Mgr. Evě Heppnerové, které byly v porotě.
Také děkujeme paním vychovatelkám Bernardové a Trojanové za připravenou akci.
Děti ze školní družiny
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Město ocenilo nejlepší sportovce
chard Vašíček patří mezi sto nejlepV sobotu 24. března 2012 se
Střelba
uskutečnil 1. Sportovní ples měsJana Lorencová získala ocenění ších jednotlivců ČR v tomto sportu.
ta. Jeho hlavním programem bylo za 1. místo v mistroství ČR ve střelvyhlášení nejlepších sportovců bě ze sportovní pistole.
města za rok 2011. Ples byl obohacen vystoupením taneční skupiny
Domu dětí a mládeže a školní družiny „In Crew“ pod vedením slečny Lucie Hakelové, a také vystoupením kickboxerů.
Na plese byli ocenění tito úspěšní
sportovní reprezentanti města:

Kopaná

Ocenění převzali Hana a Zdeněk
Gruberovi za dlouholetou vzornou
a příkladnou trenérskou činnost ve
fotbalovém oddíle TJ Spartak.

Tenis

Oceněn byl Libor Jonáš za výborné výsledky v tenise a Mgr. Blanka Puflerová a Mgr. Jana Vildumetzová za vítězství v souboji dámských družstev.

Mimořádné ocenění získal pan
Jaroslav Pufler (foto vpravo dole),
který stál u zrodu myšlenky vybudovat v našem městě tenisový areál. Bezmála 30 let se aktivně podílí na každoročních mnohahodinových brigádách, organizacích soutěží pro děti i dospělé a především
dlouhá léta věnuje svůj volný čas
dětem, které se hlásí do zájmového
kroužku tenisu.

Absolutními vítězi a SPORTOVCI ROKU 2011 se stali mladí žáci
fotbalového oddílu, kteří zvítězili
na mezinárodním turnaji v Itálii.
Cenu převzal Martin Čech, Martin Hlinka, Josef Hlinka, Dominik
Hron, Josef Legr, Jiří Prágr, Jakub
Škopek, Ondřej Štěpánek, Kamil
Vildumetz, Daniel Unger, Marcel
Vedana a trenér Jiříh Graňák. Cenu
předával František Dřížďal.

Mladí žáci Spartaku Horní Slavkov získali ocenění za vítězství v kategorii do 13 let v mezinárodním
fotbalovém turnaji v Itálii ve městě Cesenetico. Turnaje se zúčastnilo
80 týmů z Evropy a USA.
O tento výsledek se zasloužili
Martin Čech, Martin Hlinka, Josef Hlinka, Dominik Hron, Josef
Legr, Jiří Prágr, Jakub Škopek,
Hasiči
Ondřej Štěpánek, Kamil VilduRichard Vašíček získal cenu za
metz, Daniel Unger a Marcel Ve- reprezentaci města v hasičském
dana (foto vlevo dole).
sportu a za trenérskou činnost. Ri-
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kultura, sport
Loutkářský soubor

ROLNIČKA

O SMOLÍČKOVI

V neděli 15. dubna od 15:00 hodin
Malá scéna MKS - vstupné 10 Kč

Pondělí 2. dubna 19 - 21:00, divadelní sál MěKS
Travesti show, vstupné 150 Kč

Spartak Horní Slavkov srdečně zve na fotbal
neděle 8. dubna
neděle 8. dubna
sobota 14. dubna
sobota 14. dubna
sobota 14. dubna
neděle 15. dubna
čtvrtek 26. dubna
sobota 28. dubna
sobota 28. dubna
sobota 28. dubna
neděle 29. dubna

začátek 10.00
začátek 14.00
začátek 10.00
začátek 13.30
začátek 16.30
začátek 14.00
začátek 17.00
začátek 10.00
začátek 13.30
začátek 17.00
začátek 14.00

1. FC K. Vary a FK Baník Sokolov B
FC Cheb				
Sokol Citice			
Sokol Teplá			
Sokol Kacéřov			
Spartak Chodov			
1. FC K. Vary a Spartak Chodov
SK Toužim			
Sokol Útvina			
SK Dolní Rychnov B		
Sokol Teplá			

ml. přípravka
dorost		
muži A		
žáci		
muži B		
dorost		
ml. přípravka
muži A		
žáci		
muži B		
dorost		

KPP
KPD
KPM
KSŽ
OPM
KPD
KPP
KPM
KSŽ
OPM
OPM

KPM = krajský přebor mužů, KPD = krajský přebor dorostu, KSŽ = krajská soutež žáků, KPP = krajský přebor přípravek, OPM = okresní přebor mužů, OPP = okresní přebor přípravek
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kulturní kalendář na měsíc duben
kino promítá
úterý 3. dubna, 17.00 a 19.30 hodin

Alvin a Chipmunkové 3
Animovaná komedie, 87 minut

úterý 17. dubna, 17.00 a 19.30 hodin

Čtyři slunce
České drama, 105 minut
Kolik sluncí je třeba, abychom byli štastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího
města vypráví o touze proměnit svůj život k
lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti
ovlivňovány přešlapy rodičů.
úterý 24. dubna, 17.00 a 19.30 hodin

Kocour v botách
Animovaná komedie, 90 minut

4 2012

pondělí 2. dubna 19 - 21:00 hodin
divadelní sál MěKS

Divoké kočky
Travesti show
Vstupné 150 Kč, vstupenky v předprodeji.
Muzeum Horní Slavkov
od 20. dubna do 22. června

Vnímání
Základní umělecká škola Horní Slavkov
vás srdečně zve do Muzea Horní Slavkov
na výstavu prací žáků výtvarného oboru.
Vernisáž k výstavě se koná
ve čtvrtek 19. dubna v 17:00 hodin
sobota 21. dubna 20 - 3:00 hodin
taneční sál MěKS

Diskotéka pro Jiříky
Hraje DJ Jiří Němec
Skvěla hudba k tanci nejen pro mladé.
Vstupné: 50 Kč
čtvrtek 26. dubna od 18:00 hodin

Točte se pardálové
Přichází komedie, která má devět životů.
Kocour v botách se stal známým ve chvíli,
když se po boku otrlé, mazané kočky Čiči Tlapičky a chytráckého Valdy Alexandra Cvaldy
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít
rozhodl zachránit své město. Cestu jim komprázdniny na luxusní výletní loď, kterou běplikují známí lotři Jack a Jill, kteří udělají cohem chvíle obrátí naruby.
koliv, jen aby zabránili Kocourovi a jeho partě v úspěchu.
pátek 6. dubna, 17.00 a 19.30 hodin

Kamarád taky rád
Romantická komedie, 109 minut

Hudební pořad plný kabaretních písní.
Vstupné: 80 Kč
sobota 28. dubna od 14:00 hodin

Kuličkiáda

pátek 27. dubna, 17.00 a 19.30 hodin

Twilight sága: Rozbřesk 1
Dobrodružný romantický film, 116 minut

Skautské středisko Arnika Horní Slavkov
zve všechny příznivce tohoto sportu
i zatím nezkušené zvědavce, aby neváhali
a přišli poměřit své síly v tradiční české
disciplíně – cvrnkání kuliček.
Letošní Kuličkiáda se uskuteční
v lesoparku v Horním Slavkově.
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když si Jamie, zaměstnaná jako
hledačka nových příležitostí, vyzkouší své
umění na uměleckém řediteli Dylanovi z Los
Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New Yorku, uvědomí si oba,
že jsou si velice podobní.
pátek 13. dubna, 17.00 a 19.30 hodin

Kontraband
Akční krimi film, 110 minut,
Hlavní hrdina snímku je bývalý pašerák
Chris Farraday, který dovážel nejrůznější nelegální zboží ze Stření Ameriky do Spojených států. Nyní ale svého nebezpečného
zaměstnání nechal, pořídil si krásnou rodinu
a žije poklidným životem. Jenže se to celé
nějak zamotá...

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

pondělí 30. dubna od 16:00 hodin

Slet čarodějnic
V napjatě očekávaném čtvrtém pokračování upíří romance Twilight sága má svatba, líbánky a narození dítěte Belly (Kristen Stewart) a Edwarda (Robert Pattinson) nečekané a šokující důsledky pro ně samotné i pro
ty, které milují. Vše navíc komplikuje vlkodlak Jacob Black (Taylor Lautner).

na slavkovském náměstí

kulturně-společenské akce
2. - 19. dubna
Městská knihovna Loket

Dekáda 2001 – 2011
Výstava fotografií a tanečních kostýmů
k 10. výročí tanečního oboru ZUŠ
pod vedením V. Müllerové

Program: soutěže pro děti,
volba nejhezčí slavkovské čarodějnice,
17.00 vystoupení dětí.
Stánkový prodej, opékaní buřtů, grilování
na dvoře za MěKS. Košťata s sebou!
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