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Garáže u lesoparku
jsou nově osvětlené

Ceník společnosti
Technické služby
Nabídka služeb
6SROHþQRVWQDEt]tYUiPFLSĜHGPČWXSRGQLNiQtQiVOHGXMtFtVOXåE\
(ceny jsou bez DPH)

Nabízená služba

cena za km / za hodinu-.þ

YUiPFLDXWRGRSUDY\QDEt]tPHSĜHSUDY\PDWHULiOĤYR]LGO\0XOWLFDU

15,- / 340,-

YUiPFLDXWRGRSUDY\QDEt]tPHSĜHSUDY\PDWHULiOĤYR]LGOHP0$1

20,- / ----

YUiPFLVWDYHEQtFKþLQQRVWtSiVRYpU\SDGOR&$7

-- / 490,-

þHOQtQDNODGDþ&$7

-- / 450,-

montážní plošinu na vozidle AVIA

18,- / 480,-

SĜLVWDYHQtNRQWHMQHUĤPDQLSXODFHDSĜHSUDYXNRQWHMQHUĤYR]LGOHP0$1

20,- / 580,-

WUDNWRUãWČSNRYDþ

22,- / 640,-

VHNDþN\WUiY\ WUDNWĤUN\

--- / 450,-

SUiFHVNĜRYLQRĜH]\YþHWQČUXþQtKRVHNiQtWUiY\

--- / 295,-

práce s motorovou pilou

--- / 295,-

]KXWĖRYDFtSUiFH- YLEUDþQtGHVNDDYiOHF

--- / 400,-

6SROHĆQRVWGiOHSURYR]XMH6%Ĕ51ë'9Ĭ5
Ĕ ë
Ĭ k ukládání
RGSDGĭ
Aý õ
materiál

Prostor garáží u lesoparku se dočkal nového veřejného osvětlení,
které bylo uvedeno do provozu 11. prosince 2013. U garáží bylo nainstalováno osm nových nových světelných bodů.

FHQD.þNJ YþHWQČ'3+

maximální množství

'ĜHYR

50,- .þ

1 000 kg

Plast

125,- .þ

5000 kg

6XĢ

40,- .þ

1 000 kg

Papír

zdarma

QHRPH]HQČ

Kovy

zdarma

QHRPH]HQČ

Sklo

zdarma

QHRPH]HQČ

Bio

30,- .þ

500 kg

125,- .þ

200 kg

125,- .þ

1 000 kg

6PČVQêRGSDG
Objemný odpad
Pneumatiky
3URYR]VEČUQpKRGYRUD

10,- .þNV

5 ks

PO, ST, PÁ 7.00 - 15.00 hod.
Ò7ý7- 17.00 hod.
3591Ë62%27$90ċ6Ë&, - 12.00 hod.

8QiVYHPďVWďEXGHSUREtKDW
v SRQGďOtOHGQD
.ROHGXMHPHSURW\NGRSRWĢHEXMtSRPRF
9ìWďçHNEXGHXUĀHQQDSRPRFURGLQiPDOLGHPY nouzi.
ÿiVWVEtUN\EXGHYďQRYiQDQDYìXNX%UDLOORYDStVPDSUR
GďWLVH]UDNRYìPSRVWLçHQtP

V SRQGČOtOHGQD9iVRVORYtYHPČVWČVNXSLQNDNROHGQtþNĤ
s FKDULWDWLYQtSRNODGQLþNRXNWHUiEXGHR]QDþHQDORJHP
7ĜtNUiORYpVEtUN\

Skupinka bude koledovat s SRYROHQtP0ČVWVNpKR~ĜDGX+RUQt
6ODYNRYSRGYHGHQtPSDQtXþLWHON\/HQN\.HOXFRYpDEXGHVH
prokazovat 3UĤND]HPYHGRXFtKRVNXSLQN\NROHGQtNĤ76

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Společnost najdete v ulici Hornova 825, kde sídlí jak vedení společnosti, tak zde má společnost ve svém areálu celkové technické zázemí.
Kontakty:
Telefon: 352 688 046, e-mail: ts.hslavkov@email.cz
Ředitel: 602 110 503
Provozní technik: 722 378 674
Odpadové hospodářství a další služby: 724 113 584

Další kontejnery na tříděný odpad
Občané města Horní Slavkov mohou třídit odpad dle druhu na sklo,
papír, plasty, nápojové kartony, textil a elektroodpad. Za tímto účelem
se po městě nacházejí barevné popelnice, k tomuto třídění určené.
Firma ELEKTROWIN, zabývající se zpracováním elektroodpadu
posílí v průběhu ledna síť nádob na
elektroodpad o 2 ks kontejnerů.
Kontejnery jsou umístěny:
pro elektroodpad – na Kounici,
za Městským úřadem, v ul. Dlouhá
před prodejnou COOP a v Ležnické

ulici naproti budově Policie,
pro textil – v Dlouhé ulici před
prodejnou COOP a v Ležnické ulici
naproti budově Policie.
Tříděním textilu pomáháme lidem
v nouzi, tříděním elektroodpadu
chráníme životní prostředí pro nás
i pro naše děti.
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Mikulášské posezení

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

Provozní doba vleku
je stanovena na:
pracovní dny: od 13.30 do 16.30
hod., víkendy: od 10.00 do 13.00
hod., od 13.00 do 16.00 hod.
Jízdné:
Děti - půldenní 40,- Kč, celodenní 60,- Kč, dospělí - půldenní
70,- Kč, celodenní 110,- Kč . Jednotlivé jízdné 10,- Kč
Pro zajištění kvalitní úpravy povrchu sjezdovky byla městem zakoupena sněhová rolba. O aktuálním
provozu vleku získáte informace na webových stránkách města.
Těší se na vás tým vlekařů pod vedením p. Mgr. Jana Turnera.

Úřední hodiny:
pondělí, středa
8.00-17.30
úterý, čtvrtek
8.00-15.00
pátek
8.00-13.00
Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz

Starostka města na Mikulášském posezení ZO SPCCH.
V sobotu 30. listopadu se téměř
devadesát členů ZO SPCCH (Svazu postižených civilizačními chorobami) sešlo na letošní druhé členské
schůzi, jejíž součástí bylo zábavné
„Mikulášské posezení“, které nám
zpříjemnilo sobotní odpoledne.
Hned v úvodu nás mile překvapily
děti z MŠ Sluníčko, které v převlečení za čertíky pod vedením Mikulášů
(p. učitelky I. Süsrové a p. učitelky
K. Noskové) zatančily čertovský tanec a předaly nám vlastnoručně vyrobené dárečky.

Rádi jsme mezi sebou přivítali paní starostku Mgr. Janu Vildumetzovou, která nás přišla pozdravit a rozloučit se při svém odchodu
z funkce.
Po celou dobu výkonu funkce starostky naší organizaci pomáhala
a často mezi nás přišla.
Za pěkný vztah ke starším a zdravotně postiženým občanům města ji
velmi děkujeme a přejeme jí hodně
úspěchů v nové funkci.
Za ZO SPCCH
Mgr. Vlasta Kaprová

Důležité kontakty
LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby
první pomoci v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických
pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin
denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského kraje: 353 502
502.
Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská
545 - pavilon C, 3. patro):
352 520 195
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00 h.
Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00 h.
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 -

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Kontakty na MěÚ

pavilon C, 3. patro):
352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00 h.
Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C,
přízemí):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděla, svátky: 9.00-21.00 h.
PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě:
602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství:
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:
774 559 222 nebo 774 559 868
Poruchová linka plyn RWE:
1239
Poruchová linka ČEZ:
840 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora:
1. 11. 2013 do 31. 3. 2014: PO, ST a PÁ:
7.00–15.00, ÚT, ČT: 7.00–17.00, první
SO v měsíci: 8.00-12.00

INFORMOVÁNÍ
POMOCÍ SMS
Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony
(např. z kultury, informace města, krizové SMS), můžete tak učinit zasláním SMS
zprávy, jejíž tvar naleznete níže, na číslo:
736 350 715
Pro informace z města:
hornislavkov info p
Pro informace z kultury:
hornislavkov kult p
Pro komerční informace:
hornislavkov kom p
Pro krizové informace:
hornislavkov krize p
K registraci na kanále Informace města,
Kultura a Komerční informace každý zaregistrovaný bude automaticky dostávat novinky z kanálu Krize.
Odběr novinek není zpoplatněn.
Odběratel platí pouze za registrační SMS, a to částku podle svého tarifu za
SMS zprávu.

Mgr. Vidor Mandelík
místostarosta
vidor.mandelik@muhslavkov.cz
739 322 356
Martin Kasal DiS.
2. místostarosta
martin.kasal@muhslavkov.cz
724 796 727
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@muhslavkov.cz
352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starostky a tajemníka 352 350 665
Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic
2. patro
monika.volfova@muhslavkov.cz
352 350 680
602 110 499
Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby a životního prostředí
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
352 350 661
602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru 2. patro
ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
352 350 676
602 284 661

MÚ 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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Neplatíš, nebydlíš aneb Město spravuje
bytové hospodářství již dva roky
Počátkem roku 2012 převzalo město správu bytového a nebytového hospodářství od společnosti Byty - Teplo s.r.o. Tímto přechodem došlo k určitým změnám jak ve stanovení pravidel pro přidělování bytů a hospodaření s nimi, při uzavírání nájemních smluv, tak i v oblasti vymáhání dluhů. Došlo k ukončení právního zastupování města s JUDr. Dohnalovou a uzavření nového zastupování s JUDr. Čonkou (bylo zjištěno, že společnosti Byty - Teplo bylo neoprávněně účtováno více
než příslušelo), ke sjednocení výkonu exekučních
řízení tak, že vedení peněžitého exekučního plnění
vykonává již jen exekutorský úřad Mgr. Ing. Proška (Plzeň) a pro výkon vyklizení bytů exekutorský
úřad Mgr. Dvořáka (Loket).
Město převzalo toto hospodářství s dluhem přesahujícím devět milionů korun. S ohledem na tuto
nepříznivou situaci a chování některých nájemníků byl MěÚ nucen učinit opatření, která zamezí již
v počátku vzniku dluhů a u dluhů již vzniklých nastavit systém získání dlužných fin. prostředků.

ta není ochoten hradit dle dohod své dluhy, není
s ním další nájemní smlouva již uzavřena.

ní bankrot, jsou pohledávky přihlašovány do insolvenčního řízení u Krajského soudu v Plzni (podáno přes 10).

Vymáhání dluhů
Provedená vystěhování
Vzniklé dluhy jsou do dvou měsíců, není-li plněna dohoda o splátkách dluhu, předávány k vymáhání. Za rok 2012 a 2013 bylo podáno k vymáhání
25 neuhrazených pohledávek. Z předchozích let je
v řízení dalších cca 40 pohledávek.
Doposud vymožené částky z probíhajících
exekucí: Ke dni 31. 10. 2013 je vymoženo
712.556,87 Kč.
Doposud uhrazené penále (poplatek z prodlení, kdy nájemník uhradí nájemné a služby po
splatnosti): Ke dni 31. 10. 2013 je vymoženo
470.408,96 Kč.
V případě, že dlužník na sebe vyhlásí tzv. osob-

Na dlužníky, kteří neoprávněně užívají byt, jsou
podávány žaloby na vyklizení. Bylo podáno celkem
13 žalob. Pro zpracování těchto žalob Město Horní
Slavkov nevyužívá služeb externího právníka, nýbrž je zpracovává vlastními silami. Stejně tak město není u soudu zastupováno najatým právníkem,
ale svými zaměstnanci, což je pro město i dlužníka finančně mnohem méně nákladné a není nutné vymáhat náklady na právní zastoupení po vystěhovaných dlužnících. Do konce listopadu 2013
se odstěhovalo na základě rozsudku soudu celkem
11 nájemců, u dvou bude v průběhu ledna a února provedeno fyzické vyklizení za pomoci exekutorské kanceláře, protože lhůta stanovená soudem
k vyklizení již uplynula.

Zpřísnění pravidel
pro žadatele o byt

Nejsložitější situace panovala
v domě v ulici Dolní Příkopy

V uplynulých dvou letech došlo ke zpřísnění podmínek pro žadatele, kteří se přihlašují do výběru na
přidělení volných bytů v majetku města. Žadatelé musí k přihlášce dokládat kopii potvrzení zdravotní pojišťovny o bezdlužnosti, potvrzení celního
úřadu o bezdlužnosti a pokud žadatel užívá jiný nájemní byt také potvrzení od majitele tohoto bytu, že
ani u něj nemá žádný dluh.
Město k těmto opatřením sáhlo, protože je přesvědčeno, že pokud někdo neplatí to, co mu ukládá zákon nebo správní orgán, tedy zdravotní pojištění, či pokuty, nebo pokud má tzv. dluhy u někoho
jiného, dá se předpokládat, že takový nájemce by
nebyl zodpovědný ani k úhradám nájemného městu. K žádosti se rovněž předkládá výpis přestupků
a výpis z rejstříku trestů.

V tomto domě vyklizené byty se již nepřidělují
novým nájemníků, a protože do uvolněných bytů
se nelegálně stěhovali neznámé osoby, jsou tyto
uvolněné byty zazdívány. Situace se zde nejen co
do platební morálky zlepšila, ale došlo i ke zlepšení prostředí, např. opravou dvou chodeb (viz foto),
třetí bude dokončena na jaře. Za rekonstrukci děkujeme občanům města Robertu Gáborovi, Juraji
Kováčovi, Václavu Dohnalovi, Pavlu Pužovi a Ladislavu Oláhovi.

chodba před rekontrukcí

Město má
oddlužovací program

Uzavírání nových
nájemních smluv
Jednou za zásadních změn je uzavírání prvních
nájemních smluv po přidělení bytu radou města na
dobu určitou, a to na max. 3 měsíce. V případě, že
nájemce nemá žádný dluh vůči městu je uzavírána
navazující smlouva na dobu maximálně 1 roku.
Pokud nájemce nehradí řádně nájemné, nájemní
smlouva je s ním uzavřena jen na dobu maximálně
3 měsíců, ale jen za podmínky, že řádně své dluhy
splácí dle dohody o uznání dluhu a dohody o splátkách. Důsledkem těchto opatření je také to, že výjimkou nejsou ani smlouvy uzavírané pouze na 1
měsíc. Pokud nájemce ani přes veškeré snahy měs-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

chodba po rekontrukci

Každému dlužníku je umožněno zapojit se do oddlužovacího programu, musí jen chtít a podmínky následně plnit. Dluh lze splácet v pravidelných
měsíčních splátkách, na základě uzavřené Dohody
o uznání dluhu a dohody o splátkách. Výše splátky
je vždy individuálně posuzována. Požádat si o zapojení do oddlužovacího programu je možné na finančním odboru MěÚ.
Pokud dohodu dlužník dodrží, může si požádat
o snížení penále až o 50 % a penále rovněž splácet
ve splátkách. Tento vstřícný krok Města využilo již
mnoho dlužníků a dnes mají dluh řádně uhrazen
bez soudního jednání a „zásahu“ exekutora. V případě nedodržení splátek je penále vyměřeno v plné
výši a vymáháno exekučně.
V současné době město spravuje 212 bytů a 41
nebytových prostor.
Kolektiv OMI a FO MěÚ
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ZŠp a ZŠs informuje

MŠ Sportovní informuje

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov, okres Sokolov
Poštovní 654, Horní Slavkov www.zsprakticka-hslavkov.euweb.cz

352 688 248

Vás zve na
Zápis do WĢtG\základní školy

Porcelánová školička

pro žáky se VSHFLiOQtPLY]GďOiYDFtPLSRWĢHEDPLGRORJRSHGLFNìFKWĢtG

Zápisy pro školní rok 2014/15 budou probíhat v úterý 28.1. 2014 a VWĜHGXDYåG\RGSROHGQH
od 15.00 do 17.00 hod v EXGRYČ=âSUDNWLFNpD=âVSHFLiOQt+RUQt6ODYNRY3RãWRYQt
Pro SĜLMHWtGtWČWHGRWĜtG\QDãtãNRO\MHSRWĜHEDN zápisu donést tyto dokumenty:
1) 2EþDQVNêSUĤND]URGLþĤ
2) 5RGQêOLVWGtWČWH
3) 3V\FKRORJLFNpQHERORJRSHGLFNpY\ãHWĜHQtSRSĜtSDGČ
GRSRUXþHQtSHGLDWUD
,QIRUPDFHSURURGLþHEXGRXFtFK SUYĖiþNĤ
Výuka:
- MH]DPČĜHQDQDY]GČOiYiQtGČWtVYDGDPLĜHþL
QHERVSHFLILFNêPLSRUXFKDPLXþHQtY– 3. rRþQtNX (QHMSR]GČMLGRU).
- SUREtKiSRGOHâNROQtKRY]GČOiYDFtKRSURJUDPX =iNODGQtãNRO\ÄâNRODSURPČ³
- ]DMLãĢXMHPH UHVSHNWRYiQtLQGLYLGXiOQtFKVFKRSQRVWtåiNĤ
- YHWĜtGiFKY\XþXMtNYDOLILNRYDQtVSHFLiOQtSHGDJRJRYp
- SRþW\åiNĤYHWĜtGiFK – 12
- YČQXMHPHSR]RUQRVWQiSUDYČVSHFLILFNêFKSRUXFKXþHQt G\VOH[LHG\VJUDILHG\VNDONXOLH«

Čert a Mikuláš, prvňáci a slabikář

Do 1. třídy naší základní školy přinesl Mikuláš s čertem Slabikář. Všechny děti se na čtení vět v knize plné obrázků velmi těšily.
Irena Nagyová, třídní učitelka, M. Šafaříková, asistentka

Na pátek 29. listopadu se těšilo
každé dítě ze Zelené kuličky. Ptáte se proč? Jely jsme do Porcelánové školičky!
V porcelánce THUN 1794 a.s.
pro nás připravili zábavně vzdělávací program. Každý si mohl vlastním kreativním způsobem ozdobit
svůj hrneček. Každý si vybral z velkého množství dekorů a mohlo se
zdobit. V porcelánce nám hrneček
vypálili v opravdové peci na porcelán a poslali nám ho do mateřské
školy. A tak jsme měli pěkný dáreček pod stromečkem.
V porcelánce jsme měly také
možnost prohlédnout si celou výrobu porcelánu. Vyzkoušely jsme
si vymodelovat kuličku z kaolinu,
lámat nevypálený střep, sledovat
vypalování ve velikých a dlouhých

pecích, viděli jsme, jak se kontroluje hotový výrobek a jak se balí do
krabic. Prostě jsme zhlédli celý výrobní proces.
V porcelánové školičce se nám
moc líbilo. Za to, že jsme ji mohly
navštívit, děkujeme také sponzorům, kteří nám zaplatili cestovné.
Děti a paní učitelky
Zelené kuličky

ZUŠ informuje
Na úvod dovolte jedno velké poděkování. Žáci Základní umělecké školy, pobočky v Lokti, mají díky
vstřícnosti loketské radnice nové
kvalitní zázemí. V listopadu byla dokončena výměna oken a zateplení
ZUŠ s novou fasádou. Nutno říci,
že objekt nyní vypadá velmi pěkně.
 Na konci listopadu zaznamenala naše ZUŠ mimořádný úspěch.
V celostátním finále pěvecko-hudební soutěže „Brněnská brána“
získala 3. místo v kategorii sólistů Lucie Šreinová. Do tohoto finále se probojovala i další žákyně Petra Kriegerová, která se sice v Brně
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neumístila, ale i tak je velkým úspěchem, že mohla naši školu zde reprezentovat.
Výtvarný obor v Lokti uspořádal
neformální třídní schůzky, kde si rodiče našich žáků vyzkoušeli výtvarné aktivity s keramickou hlínou.
V listopadu jsme také uspořádali další interní koncert. Cca 20 žáků
opět využilo možnost zahrát si před
obecenstvem, naučit se zvládnout
svoji trému a kulturu vystupování
na veřejnosti. Diváků byl tentokrát
plný taneční sál.
 Celá ZUŠ se v prosinci oblékla
do vánoční nálady. Dne 8. prosince

mělo velký úspěch představení „Kačenka v říši snů“ v Karlovarském
městském divadle. Téměř plné divadlo aplaudovalo našim malým i velkým umělcům tanečního i hudebního oboru ve stoje, čehož si opravdu
ceníme. Mimořádný výkon předvedl
i školní orchestr ZUŠ band. Projekt
„Kačenka v říši snů“ nás provází
zhruba dva roky. Zmiňované představení by se nemohlo uskutečnit
bez finanční podpory Sdružení rodičů a přátel ZUŠ. Nezbývá než poděkovat především všem pedagogům
ZUŠ, kteří se na jeho realizaci podíleli a přispěli tak k velmi dobrému

jménu školy. A můžeme prozradit,
že to určitě nebyl projekt poslední.
 V lednu vás zveme na 3. interní
koncert, tentokrát v Lokti, 28. ledna
v 17:00 hodin v tanečním sále.
 Více informací o ZUŠ najdete
na www.zushslavkov.cz, fotografie
z akcí ZUŠ najdete na www.zushornislavkov.rajce.idnes.cz.
Děkujeme vám za přízeň v roce
2013, které si velmi vážíme, přejeme vám úspěšný vstup do roku
2014, zdraví, optimismus a spoustu krásných chvil strávených u nás
v ZUŠ.
Jan Zapf, dipl. um.,
ředitel ZUŠ
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ZŠ Školní informuje

Na skok do první třídy aneb Zkoušíme nové metody
Blíží se období zápisů do 1. tříd.
Rodiče budoucích prvňáčků přemýšlejí, kterou školu pro své dítě
zvolí. Někteří si přijdou školy prohlédnout, poptají se učitelů, známých, dají na dobrou radu, zkušenost a intuici. Jiní pečlivě zvažují schopnosti svého robátka, možnost rozvíjení jeho talentu a nadání.
Všichni však se stejným cílem: najít pro své dítě školu, ve které se mu
bude líbit a která ho nejlépe připraví
na život a budoucí povolání. Dříve,
než začnete shromažďovat všechna pro a proti, nahlédněte skrze tyto
řádky do našich prvních tříd.
Naše škola patří už více než deset
let mezi tzv. tvořivé školy, které – jak
sám název napovídá – využívají při
výuce především dětské tvořivosti a zvídavosti. Staví na činnostním
učení, tedy na manipulaci s názornými, jednoduchými pomůckami,
které si děti obvykle samy vytvoří.
Díky praktické činnosti si děti nejlépe problém „osahají“, pochopí a vyřeší. Právě proto je tato metoda velmi efektivní - to, co si žáci sami objeví, to si nejdéle pamatují, vybavují a systematizují.
V letošních prvních třídách ale
zkoušíme další novinku. Splývavé čtení – neboli SFUMATO. Název metody „SFUMATO“ odkazu-

je na malířskou techniku šerosvitu, kterou objevil Leonardo da Vinci a popsal ji jako malování „bez čar
a ohraničení, na způsob kouře“.

I ve splývavém čtení se stírají pomyslné čáry, kterými se obvykle slova dělí na slabiky. Dítě plynule přechází od písmene k písmenu – oči
je kontrolovaně, v předstihu fixují, ústa hlasitě vyslovují. Jednotlivé hlásky se díky prodloužené expozici, která připomíná zpěv, propojí
v jeden celek. Děti nepřerušují dech
ani nemění rázovitě tón hlasu. Při
této technice tak dostává mozek více
času na zpracování informací o čteném, dochází ke správnému pocho-

Nové nebo chcete-li alternativní
pení významu. Jedinečná je i v tom,
že umožňuje každému dítěti vytvo- metody jdou u nás ruku v ruce s mořit si svoje vlastní tempo učení čtení. derními technologiemi. Počítač již
Významným a vítaným prvkem je není pro mnohé z dětí žádnou neznámou. Chceme-li držet krok s dobou, musíme nabídnout něco navíc.
Naši prvňáčci například bez obav
ovládají programy na interaktivních tabulích a ke všem úkolům přistupují s takovou hravostí a přirozeností, že nezbývá než závidět.
Všechny tyto „novoty“ jsou poměrně náročné na přípravu učitele, ale jak se zatím ukazuje – zkoušet nové metody a formy výuky se
opravdu vyplatí. A proto modernizujeme i informační technologie.
Počítačová učebna a dvě nové interaktivní tabule, umístěné do současných 1. tříd, nám určitě pomohou
podpořit atraktivní vzdělávání nanapř. propojení s dramatizací a hra- šich žáků.
A pokud i vy chcete pro své děti
vé, tvořivé osvojování písmenek.
Metoda SFUMATO je doslova re- školu, vycházející ze současných
voluční tím, že u ní nevznikají špat- trendů, školu orientovanou na proné návyky (jak je tomu u jiných me- pojení základního učiva s poznatky
tod výuky čtení, kdy se počítá s chy- 21. století, přijďte se 14. ledna 2014
bou a tudíž později s její nápravou). podívat právě k nám.
Vzhledem k tomu, že rapidně přibýNa setkání se těší
vá dětí s vývojovou poruchou čteMgr. Jana Petraschková
ní, je Sfumato metodou, která je
Mgr. Magdalena Čavojská
„přátelská“ k dětem, jejich vnímání
a všechny paní učitelky
i hravosti a která zároveň pomáhá
ze Základní školy Horní Slavkov,
překonat handicap dyslexie.
Školní 786

poděkování

Základní škola Horní Slavkov, Školní ulice

]YHURGLþHYãHFKSĜHGãNROQtFKGČWt

V úterý 14. ledna 2014 ]DYtWDMt GR VRXþDVQêFK SUYQtFK WĜtG EXGRXFt
ãNROiFL 3ĜL WpWR SĜtOHåLWRVWL VL GRYROXMHPH SR]YDW WDNp MHMLFK URGLþH
k pURKOtGFHEXGRY\WĜtGXþHEQtFKSRPĤFHNa žákovských prací.
V GREČod 16.00 do 18.00 hodin Vás rády provedou a na Vaše dotazy
RGSRYtYãHFKQ\SĜtWRPQpXþLWHON\] VWXSQČ

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Základní škola Horní Slavkov,
Školní 786, okres Sokolov děkuje firmě KMK Granit, a.s. za poskytnutí finančního daru, který
bude využit na obnovu materiálů pro výuku zeměpisu žáků 2.
stupně.

Děkuji za poskytnutí sponzorských darů na Mariášový turnaj
„Memoriál Toňýka Horna“, který se konal 7. prosince 2013.
Jmenovitě paní Jílkové, p. Nádeníčkovi, Drogerii „Eva“, p.
Čedíkovi, firmě ASA, p. Půtovi ml., p. Martínkovi st., Technickým službám Horní Slavkov,
MěKS a Městu Horní Slavkov.
Helena Hornová
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DDM a Školní družina
informuje o své činnosti

Střípky ze školní družiny

Změna
pedagoga
Změna vedoucího pedagoga
volného času – pí. Dianu Pikusovou nahradila pí. Marie Ciperová.

Připravujeme
Dne 31. 1. 2014 pořádá
DDM a ŠD zájezd do Aquafora Frant. Lázně. Zájemci se
mohou hlásit do 16. 1.2014.
Cena 450,- za osobu.
V únoru proběhne ve dnech
26. 2.-29. 2. 2014 DĚTSKÁ
BURZA.

Karate. Slečny Michaela Budajová a Barbora Kerbelová
získaly 3. místa ve Vánoční
ceně města Chodov.
Michaela Budajová skončila
čtyřikrát na třetím místě (2 x
kata - dorost/juniorky, 2 x kumite - dorost/juniorky) a slečna Barbora Kerbelová třetí
místo v kata ml. žákyně.
Gratulujeme.

Vystoupení
Mažoretky a Street Dance. Děkujeme vedoucím, pí.
M. Dandové, sl. L. Hakelové
a hlavně dětem, za jejich krásné vystoupení.

Za DDM a ŠD
Diana Pikusová
a Ondřej Čavojský

 V rámci celoroční soutěže, která probíhá ve školní družině, jsme se
s nadšením pustili do výroby draků.
Každé oddělení dostalo za úkol vyrobit toho nejhezčího draka. Každá
skupina se pustila do výroby svým
vlastním, tvůrčím způsobem.
První oddělení vytvořilo ohromného čínského draka Lunga, druhé
oddělení se pustilo do tvorby klasických lítajících draků, třetí oddělení nakreslilo celé dračí hejno a čtvrté oddělení vytvořilo malého prostorového dráčka.
 Ve čtvrtek 5. 12. nás po roce
opět navštívil Mikuláš s andělem
a čerty. Přinesli dobroty pro všechny. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali a přestali se čertů bát.
 Protože jsme se moc těšili na
Vánoce, vyrobili jsme si sváteční
výzdobu celé budovy. Žáci pod vedením pí. vychovatelky Šimečkové

připravili pásmo pro seniory města, které přednesli 11.–12. prosince
v domech s pečovatelskou službou.
Žáci s novou paní vychovatelkou Ciperovou napekly voňavé perníčky
a kroužek „Vyzkoušíme všechno“
pod vedením paní ředitelky Malečíkové vyrobil krásné vánoční ozdoby.
Vánoce u nás proběhly v příjemné
atmosféře. Rozbalili jsme si dárečky, snědli cukroví a užili si předvánoční diskotéky.
 Brzy nás čeká recitační klání
mezi žáky ze všech oddělení. Připravujeme si básně, které ještě nikdo neslyšel. Těšíme se na pořádnou sněhovou nadílku a soutěže
v jízdě na bobech a stavění sněhuláků. Zimní radovánky si ještě hodně užijeme.
Přejeme vám všem štěstí v celém
novém roce 2014.
Žáci a vychovatelé ŠD

ZŠ Nádražní informuje

ZÁPIS
GČWtGRWĜtGSURãNROQtURN14/2015 se koná ve dnech
15. – 16. ledna 2014
vždy od 14,00 hod. do 17,00 hod. v KODYQtEXGRYČãNRO\

3ĜLĜD]HQpREYRG\:
Ulice - 'ROQt3ĜtNRS\/XþQt1RYp0ČVWR1iPČVWt5HSXEOLN\8.RYiUQ\ Ležnická, Školní
QiPČVWt3ĜLOHKOi3LYRYDUVNi.RVWHOQt3OXKRYD.RXQLFH/HåQLFH/HåQLþND7RYiUQt
2VYRERGLWHOĤ6PHWDQRYD1iGUDåQt+RUQt3ĜtNRS\+RĜHMãt+OXERNi - ke kolejím.
(6WDUpPČVWR.RXQLFH Ležnice, /HåQLþND)
Poštovní ul. - 628/1, 629/3
Dlouhá ul.
- 619/2,622/4,624/6,627/5,635/7,626/8,630/10,634/12
Zahradní ul. - 618/1, 623/3
/iQVNê'YĤU.IHO\1D'ROH%RãtĜDQ\6DPRWD
6SROHþQêãNROVNêREYRG.UiVQRD=â1iGUDåQtXOLFH Horní Slavkov
5RGLþHSĜLMGRXV GtWČWHPSĜLQHVRXMHKRURGQêOLVWDSVDFtSRWĜHE\. zápisu se dostaví i ty
GČWLNWHUpPČO\SURãNROQtURN13/2014 odklad školní docházky.
1HSĜtWRPQRVWGtWČWHMHWĜHEDRPOXYLWQHERR]QiPLW, NGHE\ORGtWČX]iSLVX
5RGLþHPDMt]H]iNRQD SUiYRQDYROEXãNRO\YHNWHUpVHEXGHMHMLFKGtWČY]GČOiYDW
(kapacity obou škol jsou volné)
3URGČWLDURGLþHEXGRXFtFKSUYĖiþNĤSUREČKQHGHQRWHYĜHQêFKGYHĜtV drobným
REþHUVWYHQtP
Mgr. Karel Bernard, ĜHGLWHOãNRO\
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Miroslav Táborský, Gabriela Osvaldová, Lucie
knihovna informuje
Bílá, Zlata Adamovská, Petr Rychlý.
Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné 22. 1. 2014
(2+2) 140,- Kč
24. 1. 2014
Odpoledne pro seniory
Líbánky
Promítání fotek a videí se zajímavostmi z celé2. 2. 2014
17:00 a 19:30 hodin
ho světa
Česko, drama, 98 minut.
Sněhulácké povídánky
15:00 hodin
Režie: Jan Hřebejk
- Loutkářský soubor Rolnička
Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristý- 15:00 hodin
Knižní novinky
na Nováková – Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták.
Malá scéna
Lynda Fassa: Bio máma – zdravé dítě
Vstupné 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné Vstupné 10,- Kč
Lesley Downerová: Poslední konkubína
(2+2) 140,- Kč
Jayne Ann Krenta: Pravda nebo věrnost
Georges Simenon: Stínohra, Maigretův nezdar
mks pro děti
Adrienne Barbeauová: Upíři z Holywoodu

kino promítá

otevírací doby kavárny

15. 1. 2014
O perníkové chaloupce – Divadlo z bedny
10:00 hodin
Divadelní sál
Vstupné 30,- Kč

Kavárna
Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek: 9.00 – 20.00
Pátek:
9.00 – 23.00
Sobota - Neděle: 9.00 – 11.00, 14.00 – 19.00
Upozornění: O víkendech je vchod do kavárny
otevřen pouze ze dvora MKS.
Muzeum
Nová otevírací doba platná do 15. 4. 2014
Pondělí - Pátek:
zavřeno
Sobota - Neděle: 10.00 – 12.00, 12.30 –
17.00
Prohlídka muzea je možná i v jiný den po domluvě na tel.: 606 566 436.

18. 1. 2014
Čtyřlístek ve službách krále
16:00 hodin
Česko, animovaný, fantasy, rodinný, 90 minut.
Režie: Michal Žabka
V českém znění: Ivan Trojan, Tereza Bebarová,
Bohdan Tůma, Ondřej Brzobohatý, Václav Postránecký, Vladimír, Brabec, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Petr Nárožný, Kryštof Hádek, Pavel Kříž,
Vladimír Javorský, Martha Issová, Ota Jirák,

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických
hádankách.
Podmínky účasti:
1. V každém zpravodaji vyjdou 3 logické úlohy. Každá jinak bodově
ohodnocena.
2. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého dne v měsíci na
e-mail: soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno
přiřadit body ke správným soutěžícím.
3. Pokud neodpovíte na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část.
4. Minusové body za špatnou odpověď se nedávají.
5. Každá otázka má právě jen jednu odpověď.
6. Úlohy byly již ověřeny na Logické olympiádě – soutěži pro žáky
základních a středních škol, kterou pořádá Mensa ČR.
7. V prosinci 2014 budou vyhodnoceni nejlepší soutěžící a pro
první tři budou připraveny ceny – pěkné deskové hry.
1. úloha (1 bod)
V ulici kdysi stávalo 8 stejných domů. Pak je majitelé začali přestavovat
a původní zůstal pouze domeček č. 1. Dokážete určit, který z ostatních
domů se nejvíce liší od původního domečku číslo 1?

2. úloha (3 body)
Jaké číslo přijde místo otazníku?

a) 33

b) 9

c) 25

d) 46

e) 19

3. úloha (5 bodů)
Loď A se plaví rychlostí 20 km/h. Loď B má průměrnou rychlost 15
km/h. Jsou od sebe vzdáleny 140 km. Ve chvíli, kdy začnou plout proti sobě, vyletí z lodě A papoušek. Když papoušek doletí k lodi B, otočí se
a letí zase zpět a takto pořád dokola, dokud se lodě nepotkají. Průměrná
rychlost papouška je 40 km/h.
Kolik kilometrů papoušek nalétá?
a) 35 km b) 140 km c) 160 km d) 240 km
e) nelze určit

V odpovědi zašlete číslo domečku.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Soutěž pro vás připravil:
Petr Čavojský,
místopředseda Mensy ČR
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různé

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Město Horní Slavkov se za uběhlá léta všelijak změnilo, taktéž jeho ulice se změnily.
V dnešním vydání máte možnost si prohlédnout proměnu
dnešní ulice Třídy osvoboditelů v zimním období. Nejvíce změn

tenkrát

dnes
tenkrát

doznala ulice v úbytku zástavby a zídku podél koryta potoka
u silnice nahradila železná svodidla. Ulice dříve nesla jméno:
Obere Gasse – Horní ulice.
Historická fota J. Souček

dnes

DDM Cup v kopané mladší přípravky ročníků 2005
Dne 23. 11. se pod záštitou města Horní Slavkov, příspěvkové organizace DDM a ŠD Horní Slavkov,
a ve spolupráci s fotbalovým klubem Horní Slavkov konal v krásné
nové sportovní hale v Chodově halový turnaj pod názvem DDM Cup
v kopané, mladší přípravky, ročník
2005.
Turnaje se zúčastnily kvalitní týmy,
jako jsou Baník Sokolov, Hvězda Cheb, FC Cheb, Buldoci Karlovy
Vary, Spartak Chodov a samozřejmě Spartak Horní Slavkov pod vedením trenérů p. Zázrivce, pí. Bačinové a vedoucího týmu, pana Šťastného. Tyto fotbalové kluby jsou po řadu
let vnímány jako kluby, které věnují
výchově mladých fotbalistů nemalé úsilí a dělají vše proto, aby vycho-

Konečné pořadí turnaje:
1. Hvězda Cheb
2. Spartak Horní Slavkov
3. Baník Sokolov
4. Buldoci Karlovy Vary
5. Spartak Chodov
6. FC Cheb

valy co nejlepší hráče. Každý tým si
přivezl cca 10 dětí, celkem se tak turnaje zúčastnilo 60 malých fotbalistů.
Pořádající klub Spartak Horní
Slavkov se umístil na krásném 2.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

místě. Za nejlepšího hráče byl vyhlášen hráč z klubu Spartak Horní Slavkov Jakub Toth, který se svými výkony zaujal všechny trenéry , ale i diváky.

Tímto bych chtěla vyjádřit své poděkování všem trenérům a rodičům,
kteří vedou své děti, svěřence ke
sportovním aktivitám.
Zároveň přeji všem dětem ŠD,
účastníkům zájmového vzdělávání
DDM, vedoucím zájmových kroužků, rodičům a všem přátelům naší
organizace mnoho štěstí, zdraví
a pohody v roce 2014.
Martina Malečíková
ředitelka DDM a ŠD
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FK Baník Sokolov pomohl
nadačnímu fondu Restart
Fotbalový klub Baník Sokolov věnoval nadačnímu fondu Restart příspěvek 12 tisíc korun, který mezi sebou
vybrali členové managementu klubu.
Nadační fond, který vznikl v květnu
tohoto roku, pomáhá lidem k návratu do plnohodnotného života.
Zástupci fotbalového klubu, obchodní manažerka Petra Božeková
Makoňová a sportovní ředitel Vítězslav Hejret, předali příspěvěk zástupcům nadačního fondu - MUDr. Jarošové, primářce ARO a oddělení dlouhodobé intenzivní péče (NIP); MUDr. Ferusovi, primáři psychiatrického
oddělení, a Ing. Jitce Samákové, předsedkyni správní rady.
„Náš nadační fond je teprve v začátcích a snaží se použít získané finanční prostředky ve prospěch pacientů, kterým se nedaří nebo mají problémy v oblasti fyzického či psychického zdraví. Příspěvek managementu
FK Baník Sokolov nám udělal velikou
radost a vážíme si toho, že jsou mezi
námi stále lidé, kteří chtějí pomáhat,“

řekli zástupci fondu po převzetí daru
od fotbalového klubu.
Nadační fond RESTART si za hlavní cíl své činnosti vytýčil trvale pomáhat lidem k návratu do plnohodnotného života. Nadační fond RESTART
byl zřízen za účelem všestranné podpory lidem s duševním nebo jiným
onemocněním a jejich rodinám, jejichž pozice ve společnosti se v těchto
ekonomicky náročných dobách dlouhodobě zhoršuje.
„Věříme totiž, že každá společnost je
tak bohatá a vyspělá, jak dobře se umí
postarat o nejvíce potřebné spoluobčany, k nimž byl osud o mnoho méně
laskavý než k nám. Protože však žádná z prospěšných činností charit, humanitárních organizací a nadačních
fondů, která pomáhá konkrétním
osobám prožít kvalitnější život navzdory jejich těžkým handicapům, se
nikde na světě neobejde bez solidarity
a pomoci mecenášů, usilujeme o podporu a solidaritu veřejnosti,“ uvádí
fond na svých stránkách.
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Nájem vč. služeb 5500,- Kauce 15.000,- Info.: 602 146 128

Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc
a hodně štěstí v novém roce 2014
www.zurnalmedia.cz
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Naše okna prosluní Váš život

Bohemia Lignum - Dřevěná okna
Botanická 252/6 | 362 63 Dalovice
+420 355 328 030 | +420 608 605 013 | +420 355 328 050
ﬁrma@bohemialignum.cz | www.bohemialignum.cz
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