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Slovo starostky

Naše město vytváří pracovní místa
v projektu veřejně prospěšných prací

Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás nad stránkami březnového vydání
zpravodaje, ve kterém bych vás ráda blíže seznámila se dvěma investičními akcemi, které
nás v letošním roce čekají a které byly finančně podpořeny Místní akční skupinou (MAS)
Sokolovsko.
Jak jistě víte, snažíme se získávat finanční prostředky z různých dotačních
titulů a každý tento dotační titul je jinak obsahově zaměřený. MAS Sokolovsko více podporuje investice do malých obcí nebo jednotlivých katastrů obcí
velkých. Také my se snažíme, aby investované peníze byly vynaloženy nejenom v centru města, ale aby i zázemí v okrajových částech města bylo pro
tamní obyvatele příjemné.
První akce nese pracovní název „Zkvalitnění dostupnosti ekologické farmy Arnika“. Cílem tohoto projektu je zkvalitnění přístupu obyvatel rodinných domů v části Kounice na tak zvaném Svatopluku a ekologické farmy
Arnika a jejího blízkého okolí. Podstatou je vybudování nové asfaltové příjezdové komunikace vedoucí až k ekologické farmě Arnika. Nová asfaltová
komunikace o délce cca 420 m bude doplněna veřejným osvětlením, které
zde úplně chybí. Rozpočet celé akce je 1,53 mil. Kč a finanční podpora získaná od MAS Sokolovsko je 1,13 mil. Kč. Tuto akci svým partnerstvím v projektu podpořilo občanské sdružení Hezká Kounice, Základní škola Horní
Slavkov, Nádražní ulice a pan Josef Klein.
Druhou investiční akci bude město realizovat společně s městem Krásno, prostřednictvím nedávno vzniklého Svazku obcí „Hornoslavkovsko“. Už
název akce „Úpravy veřejných prostranství ve vybraných místních částech
Svazku obcí Hornoslavkovsko“ napovídá, co je jejím obsahem. Projekt spočívá v úpravách veřejných prostranství, a to konkrétně v Hájích, Dolní Hluboké, Ležnici a Kfelích.
V Hájích bude vybudována nová zastávka hromadné dopravy spolu se
zpevněnou plochou, na které bude dále umístěno stanoviště pro kontejnery
na tříděný odpad. Místo bude dále doplněno drobným mobiliářem a budou
realizovány výsadby a úpravy přilehlé zeleně.
V Dolní Hluboké bude vybudována zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad. Okolí kapličky ve středu osady bude parkově upraveno, bude
doplněn drobný mobiliář.
Na Ležnici bude vybudován přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad,
kolem rybníčku v centrální části osady budou provedeny parkové úpravy posezení, osazení zeleně, doplněn drobný mobiliář.
Ve Kfelích bude vybudován přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad,
provedeny úpravy zeleně ve střední části osady, na místě pro setkávání vybudován altánek pro setkávání zde žijících obyvatel a doplněn drobný mobiliář.
Ve všech místních částech budou osazeny informační tabule o daném místě. Náklady na tuto akci jsou 2,42 mil. Kč. Finanční podpora z MAS Sokolovsko je 1,79 mil. Kč. Stejně jako u předchozí akce má svazek obcí partnery
k tomuto projektu, jimiž jsou Loketské městské lesy, s.r.o., Občanské sdružení Slavkovský STROM a Základní škola Horní Slavkov, Nádražní ulice.
Všem partnerům obou projektů bych touto cestou ráda poděkovala za spolupráci a věřím, že bude i nadále pokračovat.
Začátek realizace uvedených akcí je plánován na březen, když klimatické podmínky dovolí. Obyvatelům zmíněných místních částí, a nejen jim, by
opravená silnice, mobiliář a vše ostatní mělo být plně k užívání ke konci tohoto roku.

Naše město již několikráte za sebou využilo možnosti zaměstnat osoby evidované na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Využilo tak
možnosti nabízející se v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a zaměstnalo sedmadvacet osob v rámci projektu veřejně prospěšných prací.
Tyto pracovníky potkáváme v průběhu roku v různých částech města, kde provádějí úklidové práce, pomáhají našim příspěvkovým organizacím a podílejí se i na dalších činnostech, které vedou ke zlepšení životního prostředí ve městě a jeho osadách (v listopadu působili na Třídomí, kde provedli výsek náletových dřevin, úpravu vzhledu veřejných
prostranství a úpravu cest).
Významnou skutečností rovněž je, že tito pracovníci si stálým příjmem zvyšují životní úroveň, mohou řešit svou mnohdy nepříznivou finanční situaci a nacházejí opět společenské uplatnění.
Vzhledem k prospěšnosti vytváření pracovních míst pro naše občany bude naše město i v tomto roce (předpokládáme v průběhu měsíce
dubna) pokračovat v zaměstnávání osob pro úklid města, přičemž bude
snahou těchto pracovních míst vytvořit co nejvíce. Město bude i nadále
pokračovat v organizování veřejné služby.
Našim občanům nabízíme bezplatnou službu úklidu místních veřejných prostranství, stačí kontaktovat městský úřad, a to nejlépe
na telefonním čísle 352 350 670. Své podněty můžete posílat také na
e-mailovou adresu: lenka.krejsova@muhslavkov.cz.
Za podněty děkujeme
tajemník MěÚ

Úklid sněhu na chodnících k Zahradní ulici v rámci veřejně prospěšných prací

Blahopřejeme našim jubilant m

Přeji vám hezké a příjemné březnové dny, ať se vám vše daří.
Starostka města
Mgr. Jana Vildumetzová

Den se starostkou
se uskuteční v pondělí 12. března od 14:00 do 16:30 hodin v kanceláři
starostky města. Občané, přijďte v této době konzultovat své stížnosti
a připomínky, podělte se o své nápady!

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Gratulujeme paní Miladě Cinertové,
která 6. února oslavila 80. narozeniny.
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ﬁnanční odbor upozorňuje

Kontakty na MěÚ

Složenky k úhradě poplatků už nebudou rozesílány!
Připomínáme všem občanům města Horní Slavkov, že v roce 2012 již nebudou zasílány složenky
na poplatky za odpady, poplatky za psy ani za pronájem pozemků.
Termíny splatnosti plateb:
• pronájem pozemků do 31. 3. běžného roku (tyto
se hradí jednorázově)
• do 31. března (1. pololetí) a do 30. září (2. pololetí) – týká se plateb za odpady a psy.
Výše poplatku za odpady zůstává 500 Kč za osobu na rok. Upozorňujeme dlužníky, kteří nesplní svoji poplatkovou povinnost do data splatnosti, že se
vystavují udělení sankce dle zákona o místních poplatcích, a to navýšení neuhrazeného poplatku až
na trojnásobek.
Tato sankce bude použita s ohledem na výši a stáří dluhů (například budou navýšeny dluhy starší 2 kalendářních let).
Koncem roku 2011 byly zaslány platební výměry
za neuhrazené místní poplatky, v případě neuhraze-

Dne 18. prosince 2011 zemřel
první prezident samostatné České republiky pan Václav Havel.
Naše město vyjádřilo manželce
prezidenta Václava Havla paní
Dagmar Havlové písemný projev
soustrasti. Před budovou radnice bylo zřízeno pietní místo, kam
občané města nosili svíčky jako
projev úcty.
Paní Dagmar Havlová písemně
poděkovala našim občanům dopisem, který nyní zveřejňujeme:

ní těchto poplatků budou zahájena s jednotlivými
poplatníky exekuční řízení.
Poplatky lze nadále hradit přímo v pokladně
MěÚ Horní Slavkov, dveře číslo 311 ve 2. patře,
dále potom bankovním převodem nebo prostřednictvím SIPO.
V případě hrazení místních poplatků převodem využijte bankovní účet číslo 19-0862175349/0800.
Každý občan - poplatník má přiřazen svůj variabilní
symbol (shodný s loňským) pro rozpoznání příchozí platby. Pokud si jej nepamatujete, zavolejte nebo
pošlete e-mail na MěÚ a symbol vám sdělíme.
Telefonní spojení:
352 350 678, 352 350 668, blanka.koskovska@
muhslavkov.cz a iveta.gencurova@muhslavkov.cz.
Rovněž připomínáme, že je nutné hlásit veškeré změny (změna příjmení, změna trvalého pobytu,
změna počtu osob v domácnosti, počet psů či ztrátu evidenční známky pro psa) na FINANČNÍM ODBORU 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
352 350 685
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.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
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školství
ZŠ Školní informuje

Březen, za kamna vlezem
Únor jsme přežili, nezmrzli jsme,
přestože se zima snažila tak, že málem padly teplotní rekordy z roku
1929. Nevím, jestli je to tím, že ve
škole, díky novému zateplení, bylo
teploučko, ale naši žáci opět dosahovali pěkných úspěchů jak ve sportovních, tak ve vědomostních soutěžích.
Největším překvapením bylo druhé místo mladších žákyň v okresním
kole florbalu. Tým hrající ve složení
D. Homolová (6. A), D. Kaisrlíková (6. A), K. Vighová (7. A), K. Urbánková (6. B), T. Koukolová (7. A),
J. Molnárová (7. A), Ch. Lankašová
(7. A), M. Šťastná (7. B), T. Valentová (7. B) a J. Moschová (7. B) se
tak poprvé probojoval do krajského
kola. Zde dívky obsadily pěkné páté
místo.

Halířová přivezla 7. místo z okresního kola dějepisné olympiády. A protože je sezóna vědomostních soutěží teprve na začátku, budeme netrpělivě čekat, jak se našim žákům povede dále.
A co se děje na 1. stupni? Prvňáčci se v roli školáků už dobře zabydleli a donesli domů svá první vysvědčení. S pocitem vlastní důležitosti dokonce pomáhali vyrábět dárečky pro „mrňata“ ze školky, která se
k nám v lednu přišla zapsat.
Předškoláci u nás přitom nebyli
naposledy. V hojném počtu se hned
zkraje února dostavili na první setkání z cyklu Do školy za pohádkou. Pohádka O Budulínkovi přilákala do naší školy téměř třicet budoucích
Do prázdnin se k nám mohou s ro- školáků.
diči vydat ještě dvakrát – 14. března a 11. dubna. Velmi se na všechny těšíme.

Vítězství v okrskovém kole znamenalo pro naše hráčky postup do
okresního turnaje. Ze Sokolova se vrátily se stříbrným pohárem.
Florbalistky vybojovaly při své premiéře v krajském kole 5. místo.

Ve sportu nás úspěšně reprezentovali také naši hoši. Okresní kolo
silového víceboje přineslo mladším žákům sedmé místo a starším
žákům místo deváté. A o kom že je
řeč? Soutěže se zúčastnili: V. Dvořák (6. A), M. Ertl (6. A), Z. Prokop (7. B), J. Hirko (7. B), M. Bari
(7. B), K. Vildumetz (7. A), J. Dvořák (9. B), F. Štrasser (9. B), P. Ott
(8.), O. Štěpánek (8.), J. Prágr (8.),
a M. Hlinka (8.)
Každý jsme šikovnější na něco jiného. Žáky, o jejichž úspěších si za
chvíli přečtete, na sportovních kláních nepotkáte. Hájí barvy naší školy ve vědomostních soutěžích. Možná je znáte už z loňska.
Vojta Furiš si odnesl z okresního
kola Pythagoriády 6. místo a Radka

Bohužel, svět není jenom procházka růžovou zahradou. Proto připravilo Obvodní oddělení Policie ČR
Horní Slavkov besedy pro žáky prvního stupně. Praporčík Pavel Nový
se školáky hovořil o bezpečném
chování, které by je mělo ochránit před nástrahami, jež na ně číhají. Žhavými tématy bylo především
jednání s cizími lidmi a osobní bezpečí. Starší děti zajímaly také otázky šikany a vandalismu.
Po jarních prázdninách, které letos byly opravdu plné mrazu a sněhu, se žáci vrátili aspoň trochu odpočatí a jestli stihnou mimo získávání vědomostí, dovedností a správných návyků ještě nějaký mimoškolní úspěch, nezapomenu vás o tom
informovat.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Přeji vám pěkné těšení na jaro.
Mgr. Jaroslava Soﬁe Ilkivová
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Proč by nemohl mít Horní Slavkov
své vlastní zimní olympijské hry?
Počasí nám přálo, nebylo ani teplo ani velká zima, nesněžilo, nefoukal vítr. Na ufoukaný Slavkov nádherný zimní den.
Děti se před 10. hodinou sešly na
zahradě mateřské školy „Duhová kulička“, samozřejmě nechybělo
důležité fotografování.
A pak to přišlo: heslem olympijských her „Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se“ byla vzápětí zahájena
první slavkovská zimní olympiáda!
Soutěže byly velmi pečlivě zvažovány a vybírány, aby byly přiměřené
pro každou věkovou skupinu. Nakonec zvítězily tři, které se nejvíce zamlouvaly:

Zápis do MŠ
v Dlouhé ulici
bude probíhat v termínu
od 28. do 29. března 2012
vždy od 9:30 do 11:30 hodin.
Maminky, přijďte se k nám
s dětmi podívat, pohrát si
a zapsat vaše dítě do školky.
Rády vám odpovíme na všechny
dotazy týkající se předškolního
vzdělávání v naší MŠ.
Těšíme se na vaše děti i na vás.
Za všechny pracovnice ředitelka
Mgr. Iveta Svobodová

• jízda na lopatě – zvítězí ten,
kdo dojede nejdál
• hod sněhovou koulí na cíl

a konečně
• běh psího spřežení – tedy běh
s boby na určitou vzdálenost.

Bylo až s podivem, jak děti soutěže
prožívaly a snažily se podat co nejlepší výkon. Nechybělo samozřejmě
ani hecování a povzbuzování ostatních dětí v roli diváků.
Konečně bylo dobojováno. Teď jen
museli závodníci počkat na vyhodnocení. Minuty se pomalu vlečou, to
to trvá, to to trvá... Hotovo. Změřeno, spočítáno. Každá třída už vítěze
vyhlásila ve své skupině, ale nebyly

ceny jen za vítězství, byly také ceny ledne, máme spokojený pocit, že se
za snahu, za soutěž fair play, za pří- dobrá věc podařila.
kladného závodníka a tak dále, aby
Za mateřskou školu
bylo oceněno co nejvíce dětí. Když
„Duhová kulička“ napsala
se podíváme zpátky na celé dopoMarie Silvarová

Střípky ze školní družiny
Zimní radovánky si děti v družině
opravdu užívají – chodíme sportovat na hřiště s kluzištěm, závodili
jsme v jízdě na saních, bobech a lopatách, stavěli jsme postavy a zvířátka ze sněhu, soutěžili jsme ve
stavbě nejkrásnějšího sněhuláka.
Ve sněhu tvoříme klacíky krásné
obrazce a vlastními stopami jsme
na zahradě vyšlapali spoustů orna-

mentů. Nezapomínáme v krutých
mrazech ani na krmení lesních zvířátek a ptáčků a když je venku příliš velká zima, tak ke sportování využíváme cvičebnu v naší družině.
Začátkem ledna vyráběly děti
také zápichy ze špejlí pro budoucí prvňáčky, kteří přišli k zápisu do
školy. Věříme, že je svými výtvory
potěšily.

Slavkovské děti už vědí,
jak vypadá Kvítek Vítek
Po roční odmlce se ředitelce naší mateřské školy „Duhová kulička“ ozval ředitel „Divadla dětí“ z Karlových
Varů s nabídkou série pohádek. Hlavní postavou těchto her je Kvítek Vítek, jehož příběhy procházejí každým
ročním obdobím.
V pohádkách se zpívá – hrají a zpívají také děti. Každý
měsíc, od ledna až do dubna, budou herci dojíždět s pohádkami za dětmi do mateřské školy, od května do prosince naše děti čeká každý měsíc výlet. Divadlo Husovka si totiž pro malé diváky přijede a odveze si
je na své představení.
No a po shlédnutí pohádky o Kvítkovi Vítkovi bude zase naše
nejmenší čekat společná cesta zpět do mateřské školy, kde se na ně
budou těšit paní kuchařky s dobrým obědem.
Marie Silvarová

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Další výtvarné práce prezentujeme ve výkladní skříni obchodu
Elektro na náměstí. V únoru jsme
vyrobili přáníčka ke svátku Valentýna a už připravujeme jarní výzdobu chodeb družiny.
Přejeme všem příjemné zimní
dny bez velkých mrazů.
Za ŠD Elvíra Činčurová

PODĚKOVÁNÍ
Základní umělecká škola Horní Slavkov
Vás zve na

Krajskou postupovou přehlídku
dětských skupin scénického tance
29. března 2012 od 13,00 hodin
v divadelním sále MěKS Horní Slavkov
Své choreografie zde předvedou taneční soubory
a skupiny z celého Karlovarského kraje
Nominované soubory postupují do
29. celostátní přehlídky dětských skupin
scénického tance v Kutné Hoře

Chtěli bychom velmi
poděkovat sponzorům,
kteří podporují
jak ﬁnančními, tak
hmotnými dary náš
taneční soubor.
Peníze budou využity
na pořízení kostýmů
a rekvizit, které jsou
nezbytné pro naše
nové choreograﬁe.
Velký dík patří
slečně Nádeníčkové,
paní Kontové,
paní Ziecinové
a panu Vašíčkovi.
Vaší pomoci
si velmi vážíme.
Žáci tanečního oddělení
ZUŠ Horní Slavkov
a Mgr. Lucie Krajnikovičová

5

ze života města

Masopustní veselí lákalo i v mrazu

V sobotu 11. února se konal už III. slavkovský masopust. Počasí si pro nás sice na ten den přichystalo krásný, slunečný den, avšak s teplotou hluboko pod bodem
mrazu.
Přesto nebyla o návštěvníky nouze. Je potěšitelné, že
i v době, kdy jsou do naší vlasti importovány nejrůznější oslavy a zvyky, které jsme donedávna neznali, potěší a pobaví i dnešní generaci ryzí staročeský obyčej.

Dostavba sítí a komunikace k šestnácti stavebním parcelám v ulici Na Vyhlídce,
pracovně nazývaná jako obytná zóna „D“, bude pravděpodobně realizována zhruba od června letošního roku. Cena za 1 m2 pozemku bude zastupitelstvu města doporučena ve výši 620 Kč. Zájemci o koupi se mohou dozvědět více na informační
schůzce, která se bude konat v pondělí 12. března v 16:30 hodin na radnici.
Písemné materiály k pozemkům jsou k dispozici na sekretariátu městského úřadu.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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důležité kontaktní údaje

3 2012

Kontakty na instituce a lékaře působící v Horním Slavkově
Vážení občané, na této stránce naleznete důležité kontakty na lékaře a instituce, které působí v našem městě. Jejich umístění na jedné stránce vám přinese přehled o jejich provozní době včetně kontaktních informací. Stránka rovněž obsahuje tísňové linky pro řešení mimořádných životu ohrožujících siTajemník MěÚ
tuací. Doporučujeme si tuto stránku vyjmout ze zpravodaje a ponechat pro případ potřeby.

Muzeum Horní Slavkov

Česká pošta Horní Slavkov
Provozní hodiny:
pondělí 8,00 – 12,00, 13,00 – 18,00
úterý
8,00 – 12,00, 13,00 – 18,00
středa
8,00 – 12,00, 13,00 – 18,00
čtvrtek
8,00 – 12,00, 13,00 – 18,00
pátek
8,00 – 12,00, 13,00 – 18,00
sobota
8,00 – 10,00
Telefon: 352 699 715
Fax:
352 688 214

Městská knihovna
Horní Slavkov
Provozní hodiny:
pondělí 9,00 – 12,00, 12,30 – 17,00
úterý
9,00 – 12,00, 12,30 – 15,00
středa
9,00 – 12,00, 12,30 – 17,00
čtvrtek
9,00 – 12,00, 12,30 – 15,00
pátek
9,00 – 12,00, 12,30 – 17,00
Telefon: 352 698 130
Mobil:
773 688 368
E-mail:
knihovna.mks.hslavkov@seznam.cz

Provozní hodiny leden - březen:
sobota a neděle
9,00 – 12,00
12,30 – 17,00
Provozní hodiny duben - prosinec:
středa až neděle
9,00 – 12,00
12,30 – 17,00
Telefon:
352 688 130

Úřad práce,
pracoviště Horní Slavkov
pondělí a středa
8,00 – 17,00
úterý, čtvrtek a pátek
8,00 – 13,00
Pracoviště zprostředkování práce
Alex. Svinčiaková
950 161 219
Marie Pilcová
950 161 216
Olga Bínová
950 161 231
Pracoviště sociálních dávek
Alena Urbánková
950 161 221
Eva Bedečová
950 161 220
Olga Bínová

Provozní hodiny:
pondělí 7,30 – 12,15
úterý
7,30 – 12,15
středa
7,30 – 12,15
čtvrtek
7,30 – 12,15
pátek
7,30 – 12,15
Telefon: 352 688 234

13,15 – 17,00
13,15 – 17,00
13,15 – 17,00
13,15 – 15,00
13,15 – 17,00

Nepřetržitá služba.
Telefon: 352 688 333
Mobil:
723 585 575
E-mail:
sooophslav@mvcr.cz

Městský úřad
Horní Slavkov
Kontakty najdete na straně 3 každého
Slavkovského zpravodaje
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MUDr. Olga Hulešová,
zubní ordinace

Ordinační hodiny:
pondělí 7,00 – 12,00
úterý
7,00 – 12,00, 17,00 – 18,30
(dle objednání)
středa
7,00 – 12,00
čtvrtek
7,00 – 12,00, 17,00 – 18,30
(dle objednání)
pátek
7,00 – 12,00
Telefon: 352 688 430

Ordinační hodiny:
pondělí 7,30 – 12,00 administrativa
úterý
7,30 – 12,00, 13,00 – 16,00
středa
7,30 – 12,00
čtvrtek
7,30 – 12,00, 13,00 – 16,00
pátek
7,30 – 12,00
Telefon: 352 688 718

Primář MUDr.
Jaroslav Pantoﬂíček,
chirurgická ambulance

MUDr. Jana Klímová,
rehabilitace
Ordinační hodiny:
pondělí 8,30 – 9,00
Telefon: 352 688 024

Ordinační hodiny:
pondělí, středa a pátek
15,00 – 18,00 hodin
Telefon: 352 688 443
E-mail:
pant@centrum.cz

MUDr. Vladimír Křivánek,
gynekologická ambulance
Ordinační hodiny:
úterý:
8,00 – 11,30, 12,00 – 16,00
pátek
10,00 – 13,00
Telefon: 724 042 187

MUDr. Helena Pleskačová,
praktická lékařka
pro děti a dorost

Lékárna Arnika

Policie ČR, obvodní odd.
Horní Slavkov

MUDr. Jiří Švejda,
praktický lékař pro dospělé

Ordinační hodiny:
pondělí
7 ,00 – 11,00
úterý (poradna)
13,00 – 15,00
středa - pátek
7,00 – 11,00
Telefon: 352 698 242

MUDr. Zdeňka Kamenská,
praktická lékařka
pro děti a dorost
Ordinační hodiny
pondělí - pátek:
7,00 – 8,00 odběry, očkování
8,00 – 10,00 kurativa pro nemocné
10,00 – 11,00 prevence
11,00 – 12,00 administrativa
Telefon: 352 688 261

MUDr. Peter Igaz,
praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jana Kotrbová,
zubní ordinace

Ordinační hodiny:
pondělí 13,00 – 17,00
úterý
8,00 – 13,00
středa
15,00 – 18,00
čtvrtek
8,00 – 12,00
pátek
8,00 – 12,00
Telefon: 352 668 484

Ordinační hodiny:
pondělí 8,00 – 17,30
úterý
8,00 – 13,30
Středa
8,00 – 17,30
čtvrtek
objednané prevence
pátek
8,00 – 12,30
Telefon: 773 688 711

Tísňové linky
Jednotné evropské číslo
tísňového volání:
Tísňová linka
Hasičského záchranného sboru:
Tísňová linka Zdravotnické
záchranné služby:
Tísňová linka
Policie České republiky

112
150
155
158

Jak správně volat
na tísňovou linku?
• Oznamte, co se stalo a jak velkého
rozsahu je událost (stručný popis události, co je ohroženo nebo zasaženo).
• Uveďte, kde přesně se událost stala.
Pokud je to ve městě, pak říci adresu, název obce, ulice, u domu popisné číslo.
• Pokud se událost stala mimo obec,
může být dobrým vodítkem číslo silnice, vzdálenost v kilometrech od obecně
známého místa, směr jízdy a podobně.
• V nepřehledném terénu může být
upřesňující popis okolní krajiny,
např.: „Je tady poblíž vysoká rozhledna XYZ...“
• Udejte své jméno a na vyžádání také
číslo telefonu.
• Potom jen odpovídejte na další dotazy operátorky.
• Nikdy nezavěšujte první, počkejte na
pokyn operátora.
• Po ukončení hovoru může být uskutečněno zpětné volání - pro ověření
události nebo upřesnění údajů.
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kultura, různé

M ě s t o

v

p r o m ě n á c h

č a s u

Všechno živé kolem nás se neustále mění a stárne.
Stárnou naši rodiče, stárneme my, stárnou i naše děti
a než se nadějeme, zestárnou i jejich děti.
Podobně se mění a stárnou všechny věci kolem nás.
Co nám ještě nedávno „vonělo novotou“ a připadalo
nám jako nejmodernější výstřelek módy či techniky, to
je po pár letech ošuntělá a brzy i nepotřebná věc.
Totéž naštěstí nelze tvrdit o budovách. Ano, stárnou
také a po čase jsou rovněž ošuntělé. Ale velmi často projdou rekonstrukcí a slouží pak další desítky let.

V naší pravidelné rubrice tentokrát představujeme starou
zájezdní hospodu (snímek vlevo) stojící na místě dnešního Hornického domu (barevná fotograﬁe) na strategickém
místě přímo u silnice ve směru na Loket. Historické foto
bylo pořízeno před přestavbou budovy v roce 1889.

Městské kulturní středisko Horní Slavkov

1. sportovní ples
města Horní Slavkov

Vás srdečně zve na

Sobota 24. 3. 2012 od 20 hodin
Vstupné 150 Kč,
vstupenky můžete zakoupit
na recepci na radnici

Výstava je zapůjčena od Asociace
malířek a malířů kraslic

Hudba kapela Karlex

České republiky se sídlem v
Libotenicích.

Program:
vyhlášení nejlepších sportovců
videodiskotéka DJ Dan
taneční vystoupení
tombola

Záměrem asociace
je zachování tradice zdobení
velikonočních kraslic, chrání a
udržujeme tradiční způsob
této tvorby, která se v takové míře
nevyskytuje v žádné jiné zemi na světě.
Vstupné: dospělí 10,- Kč
děti 5,- Kč

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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kulturní kalendář na měsíc březen
kino promítá

3 2012

pátek 23. března, 17.00 a 19.30 hodin

sobota 31. března, 14:00 - 18:00 hodin

Tintinova dobrodružství

Velikonoční trhy

úterý 6. března, 17.00 a 19.30 hodin

Napínavý ﬁlm, 107 minut, český dabing
Hrají: Jamie Bell, Daniel Craig, Andy Serkis,
Ocelová pěst
Simon Pegg, Nick Frost a další
Akční sci-ﬁ,127 minut, český dabing
Příběh ﬁlmu, inspirovaného po celém svěV drsném akčním snímku z blízké budouctě oblíbenými příhodami belgického knižního
nosti představuje Hugh Jackman Charlieho
a comicsového hrdiny Tintina, sleduje osudy
Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný
výjimečně zvídavého mladého reportéra Tinsport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví
tina a jeho věrného psího společníka Filuty.
roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále niSpolečně narazí na model lodi, který v sobě
jak nezapadají.
ukrývá nebezpečné tajemství.

Program:
stánkový prodej, vystoupení dětí,
výstava kraslic, ukázka pletení pomlázek
a košíků, svěcení kočiček páter Jiří Majkov
zdobení perníčků
sobota 31. března - středa 4. dubna
taneční sál MěKs

Výstava kraslic

úterý 13. března, 17.00 a 19.30 hodin

Velká vánoční jízda
Animovaná komedie, 98 minut, dabing

úterý 27. března, 17.00 a 19.30 hodin

Perfect days
- I ženy mají své dny
Česká komedie,110 minut, od 12 let
Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej
Sokol, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Igor Chmela a další
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být,
až vyrostu?“ Existenciální otázku hlavní ﬁlmové hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis
v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.

kulturně-společenské akce
pátek 9. března 19 - 23:00 hodin
Městské kulturní středisko

MDŽ, oslava svátku žen
K tanci i poslechu hraje
Vesnická IV. manželé Homolkovi
Vstupné: 60 Kč
Jak jen to Santa dělá, že dokáže během
jedné noci nadělit všechny dárky? Odpovědí
na otázku je existence Santovy provozní základny ukryté pod Severním pólem, která je
plná veselí a té nejmodernější techniky.
Jádrem ﬁlmu je ale příběh, jehož složky
jsou jako vystřižené z klasické vánoční pohádky – úsměvně nefunkční rodina a nečekaný hrdina: Santův nejmladší syn Arthur!

neděle 11. března, 15:00 hodin
malá scéna MěKS
loutkařský soubor Rolnička

Koblížek na cestách
Divadelní představení pro nejmenší děti.
Vstupné: 10 Kč

Výstava je zapůjčena od
Asociace malířek a malířů kraslic ČR.
Záměrem asociace je ochrana
a udržení tradičního způsobu zdobení
kraslic, které se v takové míře
nevyskytuje v žádné jiné zemi na světě.
Vstupné: dospělí 10 Kč, děti 5 Kč

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

Divoké kočky
Travesti show
Vstupné 150 Kč, vstupenky v předprodeji.
sobota 21. dubna 20 - 3:00 hodin
taneční sál MěKS

pátek 16. března, 17.00 a 19.30 hodin

Diskotéka pro Jiříky

Dům

Hraje
DJ Jiří Němec
Skvěla hudba k tanci nejen pro mladé.
Vstupné: 50 Kč

Slovensko - české drama, 100 minut,
přístupno mládeži od 15let
Dům je intimním dramatem otce a dcery,
příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě.
úterý 20. března, 17.00 a 19.30 hodin

Poupata
České drama, 94 minut, od 12 let
Hrají: Vladimír Javorský (Jarda), Malgorzata
Pikus (Kamila), Marika Šoposká (Agáta), Josef Láska a další
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

čtvrtek 26. dubna od 18:00 hodin

Točte se pardálové
sobota 24. března od 20:00 hodin

1. sportovní ples
města Horní Slavkov
Hraje kapela Karlex
Program:
Vyhlášení nejlepších sportovců
Videodiskotéka DJ Dan
Tanční vystoupení, tombola
Vstupné: 150 Kč
Vstupenky lze zakoupit
v recepci MěÚ

Hudební pořad plný kabaretních písní.
Vstupné: 80 Kč
pondělí 30. dubna od 16:00 hodin

Slet čarodějnic
na slavkovském náměstí
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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sport, mládež
Futsalové loučení se starým rokem
V pořadí už 12. ročník Silvestrovského turnaje a 6. ročník memoriálu Ivana Radicse se konal 31. prosince 2011
od 9 hodin v tělocvičně 1. ZŠ a zúčastnilo se ho 6 futsalových družstev. Hrálo se
systémem každý s každým 2 x 6 minut.
Konečné pořadí:
1. místo - FC WC (na spodní fotografii) v sestavě Tůma, Jonáš, Terek, Stanko
a Zábranský,
2. místo - 1. FC Svinec (Gossl, Kolář,
Varada, Černý, P. Poplštejn a J. Poplštejn) - fotografie vpravo.

3. místo - AC Shooterc A (A. Hodek,
Nový, Kovář, Leník, Maděra a P. Hodek)
4. místo Radics team, 5. místo Old
Boys, 6. místo AC Shooterc B.
Nejlepším střelcem turnaje se stal
Ludvík Tůma z družstva FC WC s devíti
brankami a nejužitečnějším hráčem Pavel Radics z družstva Radics team.
Zvláštní poděkování všech zůčastněných patří řediteli 1. ZŠ Mgr. Karlu Bernardovi za umožnění uskutečnění tohoto nevšedního turnaje.
Vladimír Vtípil

Březnová pozvánka na fotbal
sobota 10. března
sobota 24. března
sobota 31. března
sobota 31. března

FK Hvězda Cheb
FK Ostrov
BU Nové Sedlo
Spartak Chodov B

muži A
muži A
muži A
muži B

KPM
KPM
KPM
OPM

(KPM = krajský přebor mužů, OPM = okresní přebor mužů)
Na všechny zápasy, které začínají v 10:00 hodin, vás srdečně zveme!

VÝUKA V LOGOPEDICKÝCH TŘÍDÁCH
JE OBOHACENA:
x
x
x
x

Cílem logopedických tříd je poskytnout
žákům výuku podle programu Základní školy,
aby se po překonání problému mohli co
nejdříve vrátit do své spádové školy.

o řečovou výchovu na podporu
komunikačních dovedností
o smyslovou výchovu na rozvoj
zrakového a sluchového vnímání
a prevenci poruch učení
o individuální logopedickou péči,
včetně konzultací s rodiči
o individualizaci výuky, s
výběrem relaxačních cvičení
- logoterapie
- arteterapie
- muzikoterapie
- ergoterapie
- pohybová a taneční výchova
- zdravotní tělesná výchova

Podmínky přijetí:

Na žádost rodičů lze vzdělávání
v logopedických třídách prodloužit, nejdéle
však po dobu docházky na 1. stupni ZŠ.
Od 3. ročníku je následně zařazena výuka
angličtiny, s důrazem na zvukovou rovinu
jazyka (prevence u žáků s poruchou učení).

- zápis realizovaný na spádové škole
- přetrvávání řečového znevýhodnění
- riziko vývojových poruch učení
- doporučení logopeda či jiného
odborníka

Výuka bude probíhat v souladu se školním
vzdělávacím plánem základní školy
pro žáky s vadami řeči
a vyhláškou MŠMT ČR č.73/2005

Žáci budou do logopedické třídy
zařazeni na základě
skupinové integrace.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Školní rok
2012 - 2013

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov,
okres Sokolov, příspěvková organizace

Poštovní 654, Horní Slavkov
352 688 248
www.zsprakticka-hslavkov.euweb.cz
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Okénko do DDM
V lednu se uskutečnila přírodovědní turistická vycházka se slečnou Brožovou
do okolí Horního Slavkova. Zpestřením byla nadílka lesní zvěři.
Dne 15. února se v prostorách DDM a ŠD konala burza dětského oblečení.
13. a 14. února pořádal DDM program jarních prázdnin. V plánu bylo plavání
v sokolovském bazénu a vycházka do okolí.
Ve dnech 14. – 19. února se uskutečnil lyžařský výjezd do italského střediska
Passo di Tonalle. DDM vypravilo 33 lyžařů.
A co nás čeká v březnu? 3. března od 14,00 Maškarní bál v MěKS. Soutěže, vystoupení ZK a diskotéka. Vstupné 10 Kč děti v maskách a 40 Kč všechny osoby bez masky.
23. a 24. března se uskuteční „Putování vesmírem“ s přespáním ve školní družině. Cena: 50 Kč. Více informací a přihlášku na akci získáte u pana Ondřeje ČaZa DDM Diana Pikusová
vojského DDM a ŠD.
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Pondělí 2. dubna 19 - 21:00, divadelní sál MěKS
Travesti show, vstupné 150 Kč

Podlahové studio
Oldřich Červenka
Ź Prodej a montáž - koberce, PVC, vinyl, laminátové
podlahy, dřevěné podlahy, marmoleum
Ź Renovace podlah, lité epoxidové podlahy,
nátěry průmyslových podlah
Ź Renovace schodišť
Ź Prodej a montáž dveří
Ź Prodej luxusních tapet

Otevírací doba
PO - PÁ 8 -17 h.
SO
10 - 15 h.

Marie Majerové 2193, 356 01 Sokolov, mobil: 602 167 878, 602 496 415,
telefon: 352 628 967, e-mail: podlaharstvi@volny.cz, www.cervenkapodlahy.cz
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FK Baník Sokolov Vás zve na domácí
utkání jarní části sezony 2011-12
2. profesionální fotbalové ligy

www.fksokolov.cz
www.fksokolov.cz
Datum
10.3.2012

Čas
10:15

Utkání
1.SC Znojmo

24.3.2012

10:15

FK Fotbal Třinec

7.4.2012

10:15

FK Varnsdorf

21.4.2012

10:15

SFC Opava

5.5.2012

10:15

MFK Karviná

12.5.2012

10:15

FK Baník Most
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