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Kostel sv. Jiří
míří pro dotaci
více na straně 4

u nás ve městě

Slovo starosty
Na začátku měsíce listopadu zasedne k prvnímu jednání nově zvolené zastupitelstvo,
které bude následující čtyři roky řídit město.
Z výsledků říjnových voleb je jasné, že v Horním Slavkově usedne do starostovského křesla
v pořadí čtvrtý porevoluční starosta. Právě
volba nového starosty a jeho zástupců bude
hlavním bodem tohoto jednání. Stejně jako
se výrazně obměnilo složení zastupitelů, tak bude výrazně nově
složená i rada města v čele se starostou. Věřím, že i nově zvolená
rada bude nadále pokračovat v rozjeté práci, především v realizaci započatých akcí, jako je například příprava celkové rekonstrukce kostela sv. Jiří. Nováčkové v zastupitelstvu i radě navíc mohou
přinést osvěžení a čerstvé nápady pro budoucí práci pro město.
Za sebe nezbývá než poděkovat všem, kteří pomáhali zvládnout
nelehkou situaci ve vedení města v posledních měsících. Bez jejich
přičinění by to nešlo. A rovněž bych chtěl popřát novým zastupitelům, radním a především obyvatelům města, aby se všem ve městě
dařilo co nejlépe.
S přáním hezkého dne starosta města

Městský úřad provádí
kontrolu splnění deratizace
Na základě obecně závazné vyhlášky Města Horní Slavkov č.
2/2014, kterou bylo nařízeno provedení speciální ochranné deratizace v době od 1. září do 30. září
2014, bude odbor výstavby a ži-

votního prostředí kontrolovat, zda
byla deratizace provedena a vyzývat k předložení dokladu (týká
se provozoven, výroby, prodejen,
bytových domů, škol apod.).
OVŽP

V kulturním středisku
opět řádili slavkovští senioři

Město poděkovalo
dlouholetým dárcům krve

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádalo Městské kulturní
středisko Horní Slavkov pro slavkovské seniory kulturní akci.

Radní města na svém zasedání dne 22. října poděkovali dlouholetým
dárcům krve panu Jaroslavovi Petridesovi a paní Růženě Svobodové
za více než 70 dobrovolných bezpříspěvkových odběrů krve. Dárci
z rukou radních za svou dlouholetou nezištnou obětavost převzali
jak finanční, tak věcné dary.

sběrný dvůr
V objektu Technických služeb bude dnem 01. 11. 2014 otevřen nově
zrekonstruovaný objekt sběrného dvora včetně nového vybavení.
Provozní doba sběrného dvora pro období 01. 11. 2014 – 31. 03.
2015
-------------------------------------------PO, ST, PÁ: 7.00 – 15.00 h.
ÚT, ČT: 7.00 – 17.00 h.
První SO v měsíci: 8.00 – 12.00 h.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Městské kulturní středisko v Horním Slavkově uspořádalo 1. října
2014 pro slavkovské seniory kulturní akci. K této zábavě se naskytla
vzácná příležitost, slavil se totiž Mezinárodní den seniorů. A že se naši
senioři umí odvázat, tak to bylo patrné z propocených sak a halenek.
Na sále se zpívalo, tancovalo, tleskalo, juchalo… K tanci a poslechu

hrála Vesnická čtyřka manželů Homolkových, která přispěla k velmi
dobré náladě a atmosféře. Svátek
se oslavil velice příjemnou zábavou
a důchodci mají zase na co vzpomínat. Poděkování patří vedení kulturního střediska, které připravilo pro
návštěvníky velice levné a příjemné
prostředí. Všichni se těší na další takové akce.

vzpomínka
Dne 17.11.2014 uplyne již 10 let od smrti pana Miroslava Kirejeva.
Vzpomeňte s námi.
Rodina

spcch informuje
Za poznáním historie a krás zá- hlédli si klášter v Kladrubech a měspadních Čech se v sobotu 13. září to i zámek Horšovský Týn.
vypravilo zájezdovým autobusem
Mgr. Vlasta Kaprová, Sdružení
45 seniorů – členů SPCCH. Pro- postižených civilizačními chorobami
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Volby 2014: Zvolení zastupitelé města
Kandidátní listina
číslo název
3
9
9
1
7
1
7
2
4
8
2
7
5
4
3

Česká str. sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
„SOS“ STRANA OBČANŮ SLAVKOVA
Komunistická str.Čech a Moravy
„SOS“ STRANA OBČANŮ SLAVKOVA
Komunistická str.Čech a Moravy
Pro Slavkov
NEZÁVISLÍ
TOP 09
Pro Slavkov
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokratická

Kandidát
poř.
číslo
1
1
3
4
3
1
11
2
4
4
4
1
1
1
8

příjmení, jméno, tituly

věk

Bartoň František
Čavojský Petr Ing.
Čerňavská Maria Mgr.
Götzl Petr Ing.
Hadrava Jiří
Havel Jiří
Houžvičková Eva*
Charvát Bohumil Ing.
Janeček Jiří
Kaplan Dalibor dipl. um.
Kosmák Jiří Bc. DiS.
Peroutka Josef JUDr.
Straka Tomáš
Terek Alexandr
Tomíček Rudolf Ing.

62
50
61
51
64
42
65
38
46
39
30
66
40
34
66

Politická
příslušnost
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS
ODS
ODS
NK
BEZPP
KSČM
BEZPP
KDU-ČSL KDU-ČSL
KSČM
KSČM
NK
BEZPP
NEZ
BEZPP
TOP 09 BEZPP
NK
BEZPP
KSČM
BEZPP
SZ
BEZPP
NEZ
BEZPP
ČSSD
BEZPP
Navrhující
strana

Hlasy
abs.

v%

279
280
252
260
289
258
277
263
255
219
291
413
202
236
288

10,25
12,38
11,15
10,97
8,27
10,88
7,92
10,62
11,88
10,92
11,75
11,82
19,38
11,00
10,58

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 8.00-17.30
úterý, čtvrtek: 8.00-15.00
pátek: pouze objednaní a služby
Czechpointu 8.00-13.00
Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@muhslavkov.cz

Martin Kasal, DiS.
starosta
martin.kasal@muhslavkov.cz

724 796 727
Mgr. Vidor Mandelík
1. místostarosta
vidor.mandelik@muhslavkov.cz

739 322 356

* Paní Houžvičková se vzdala mandátu, náhradníkem je Naděžda Štefková.

Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta

VOLEBNÍ ÚČAST V ROCE 2014

petr.cavojsky@volny.cz

Celkem

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

4 608

34,05

VOLEBNÍ ÚČAST V ROCE 2010
Celkem

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

4 666

41,94

724 046 888
Mgr. Bc. Martin Stark
tajemník MěÚ

1. patro

martin.stark@muhslavkov.cz

Vážení spoluobčané, omlouvám se a zárověň děkuji všem, kteří jste mně dali svůj hlas v letošních volbách do zastupitelstva našeho města. Mandátu jsem se vzdala a uvolnila místo první náhradnici Naděždě Štefkové. Kandidovala
jsem na 11. místě kandidátky a nečekala jsem, že bych mohla z tohoto místa být do zastupitelstva zvolena. Vaše důvěra mě potěšila, ještě jednou děkuji.
Eva Houžvičková

Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic

2. patro

Důležité kontakty
LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování
lékařské služby první
pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb
stomatologických pohotovostí, získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu:
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 - pavilon C, 3. patro):
352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00 h.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

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:
774 559 868
nebo 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE:
1239
Poruchová linka ČEZ:
840 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora
pro období 01.11. 2014 – 31. 03. 2015:
PO, ST, PÁ: 7.00 – 15.00 h.
ÚT, ČT: 7.00 – 17.00 h.
První SO v měsíci: 8.00 – 12.00 h.
POLICIE ČR, OBVODNÍ
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV

352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665

monika.volfova@muhslavkov.cz
Tel.: 352 688 334
Mobilní telefon hlídka PČR 723 585 575
INFORMOVÁNÍ POMOCÍ SMS
Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony (např.
z kultury, 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

352 350 680

602 110 499

Hana Gregorová, DiS.
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.de.stefanisova@muhslavkov.cz
352 350 661
602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru 

2. patro

ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
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.

352 350 676

602 284 661

www.hornislavkov.cz
MěÚ 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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Skautská výprava Revitalizace areálu
na Lomeček
kostela sv. Jiří
je v přípravě

Cesta k pokladu vedla kanalizací.
Poznávat zajímavá nová místa a dokázat si odnést, vše co člověk na pár
dní potřebuje, i o tom je skauting.
Letošní první výprava skautského
oddílu Fénix toho byla věrohodným
důkazem. Vyrazili jsme v sobotu 11.
října přes Plzeň na Domažlicko s předem neprozrazeným cílem navštívit
Lomeček.
V zatopeném bývalém kamenolomu, místě zajímavém zejména pro
potápěče, byla pro širší veřejnost
zbudována u nás v Čechách jedinečná podvodní pozorovatelna. Suchou
nohou bez speciální výbavy jsme se
tak mohli podívat několik metrů pod
hladinu a stálo to za to, (kluci rybáři
jistě potvrdí).
Z Lomečku nás čekal další několikakilometrový pochod se sbalenými
batohy na chatu, kde jsme nocovali.
Skauti rozdělení do malých skupin
a vybavení pouze mapou a buzolou
se nelehkého úkolu najít cestu neznámým krajem pod střechu a k večeři
zhostili bez zaváhání. A když jsem
pak večer kamarádovi, majiteli chaty,
ukazoval záznam z GPS, kudy jsme
k němu došli, nevěřil, že k nim z Mrákova, kde Lomeček je, vede takhle přímá cesta. Taky že nevede. Nikdo také

netvrdil, že jsme šli po cestách.
Po troše večerního lakrosu a dobré
večeři - jistě, že vařené samotnými
družinami - následovala ještě jedna
drobná terénní průprava. Tentokrát
sice s navigací, zato po tmě a v cizím
lese. S tím už se sice všichni zdaleka
tak dobře nepoprali, ale našli cestu
alespoň zpět domů.
Na druhý den jsme vyrazili do Domažlic na vlak domů, ale cestou nás
čekalo ještě jedno dobrodružství. Kdo
ještě dnes neví, co je to geocaching,
ten si to buď zjistí sám, nebo se spokojí s tím, že jde o celosvětově rozšířenou hru založenou na hledání „pokladů“ za pomoci GPS zařízení a luštění
mnohdy zajímavých hádanek.
V Domažlicích je jedna z těchto „kešek“. Asi jedna z nejzajímavějších,
které jsem zatím viděl nebo o nich byť
jen slyšel. Poklad je ukrytý v Hánově
parku v jezírku, respektive pod ním.
Abychom se k němu dostali, museli
jsme najít odkud a následně projít asi
300 m kanalizační sítí Domažlic. Ale
pro ty, kdo zvládli tmu, úzký prostor
a spousty pavouků a došli až na konec,
to byl jistě nezapomenutelný zážitek.
Více fotografií na:
www.facebook.com/ArnikaHS

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

V červnu letošního roku město na
základě usnesení Rady města zahájilo přípravu projektu, který bude
řešit revitalizaci areálu kostela sv.
Jiří v Horním Slavkově s cílem vrátit kostelu sv. Jiří jeho původní regionální význam, který kostel míval.
Samotný objekt kostela byl postaven v první polovině 16. století za
doby Pluhů z Rabštejna v podobě
renesanční s některými prvky ještě
pozdně gotickými. Později byl přestavěn do podoby barokní. Poslední velká rekonstrukce byla provedena v roce 1903.
Z pohledu stavebně historického
se jedná o kostel jedinečný s pevnostními obrannými prvky; střílnami, obrannými baštami a věžemi.
Kostel samotný vždy patřil církvi,
západní věž byla v majetku města.
Církev městu kostel v roce 2005 darovala na základě smlouvy, ve které
je zakotveno věcné břemeno užívání pro církev.
Město do záchrany objektu dává
posledních asi 15 let jak své vlastní
finanční prostředky tak také získává prostředky z dotačních titulů
Ministerstva kultury popř. rozpočtu Karlovarského kraje či od drobných dárců. Jedná se však o dílčí
zajišťující práce nebo práce odvracející další devastaci, které neřeší
využití kostela jako celku.

Proto rada vyčlenila v tomto roce
finanční prostředky na kompletní
přípravu projektové dokumentace,
která bude řešit jak celkovou obnovu samotného kostela, tak cest
na hřbitově a částí opěrných zdí
a dále také obnovení přístupových
cest a zbudování dvou nových parkovišť. Do kostela by měly být instalovány nově rozvody vytápění,
osvětlení, ozvučení, sociální zázemí, příprava pro catering, částečně
by měla proběhnout obnova mobiliáře, dochovaných maleb, vitráží,
instalovány nové varhany atd., vše
s cílem co nejširšího možného využití pro různé kulturní akce města,
akce dalších pořadatelů kulturních
akcí (základní umělecká škola,
divadelní soubory, pěvecké sbory apod.), soukromých subjektů
a církve.
Odhadované náklady na takto
rozsáhlou a náročnou obnovu přesahují 40 milionů korun. Město plánuje žádat tyto finanční prostředky
v příštím roce prostřednictvím dotačního programu iROP, programu
přeshraniční spolupráce, popř. tzv.
Norských nebo obdobných fondů.
Kostel a jeho okolí by se měly stát
vyhledávaným cílem návštěvníků
i obyvatel města, místem různorodých kulturních akcí a setkávání
občanů.

Historická dominanta města - kostel sv. Jiří.
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ZŠp a ZŠs informuje

DDM a Školní družina
První úspěch našich žáků
informuje o činnosti

Osmičlenné družstvo žáků ZŠ
praktické a ZŠ speciální Horní Slavkov se 1. října zúčastnilo krajského
kola „Schodoběh 2014“ v Karlových Varech. Družstvo přivezlo do
školy tři medaile. Třetí místo v kategorii mladších žáků získal Ladisla

Kaleja. V kategorii mladší žákyně
obsadila Natálie Kalabusová též
3. místo a v kategorii starší žákyně
získala Petra Slepčíková 2. místo.
Všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme vítězům. Naděžda Houšková

Memoriál Dalibora Keluce
V sobotu 27. 9. se v rámci Slavkovských slavností uskutečnil již 23.
ročník Memoriálu Dalibora Keluce v nohejbalu trojic.
Turnaj měl opět vynikající jak sportovní, tak organizační úroveň. Na
akci se podíleli sponzoři, kterým by chtěl nohejbalový oddíl opět poděkovat: Město Horní Slavkov, TJ Spartak Horní Slavkov, firma Blažej-výroba tlakových nádob, firma Nade-p. Nádeníček, lékárna Arnika Horní
Slavkov, p. Šlégr Pavel-kovovýroba, Kovovýroba a kamenictví Kettler
Vlastík, Kooperativa pojišťovna, Pivnice Ráj. Ing. Ledvina Richard
předseda nohejbalového oddílu

Necháte si v domě
zdarma změřit radon?
STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i., 140 00 Praha 4, Bartoškova 28, nabízí měření radonu v domech a bytech pro obyvatele vaší
obce. Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné telefonicky na číslech:
226 518 166 - paní Mužíková, 226 518 177 - paní Křeslová, nebo e-mailem na adrese: radon@suro.cz

doprava na hřbitov
Bezplatná doprava občanů na
hřbitov bude uskutečněna od
listopadu pouze dne 5. listopadu
2014 v 10.00 hodin z autobusoWWW.HORNISLAVKOV.CZ

vého nádraží. Obnovena bude
od 15. 4. 2015 - vždy ve středu
od 10 hodin opět z autobusového nádraží.

Školní družina
Během září a října se naši
žáčci pomalu seznamovali
s fungováním školní družiny.
Našli si tu určitě mnoho nových kamarádů, naučili spousty nových dovedností a získali
hromadu nových znalostí.
Za chvíli nás budou čekat
soutěže o Putovní pohár vítězů ŠD. Jako první soutěž bude
již druhým rokem „První pomoc“. Ovšem o teorii se mohou učit naši žáčci ve škole.
U nás si vše vyzkouší v pečlivě připravených simulacích na
vlastní kůži. Už nyní se mohou
začít pořádně těšit.
V době, kdy čtete tyto řádky, máme za sebou přespávání ve ŠD, které proběhlo
pod názvem „Ve stopách
Sherlocka Holmese“. Nebude
tedy vadit, když se zmíníme
o tom, co vaše děti prožily.
Stopovali jsme zlého doktora
Kerama Picera, luštili zašifrované texty a snažili se přijít na
kloub tajemným hádankám.
Za školní družinu
vaši vychovatelé
Znovu připomínáme, sledujte naše facebookové a webové stránky, ať o nic z našich
činností a akcí zbytečně nepřijdete.
fb: DDM Horní Slavkov
www.ddmhornislavkov.cz
DDM
V letošním roce jsme otevřeli pro děti a pro vás dospělé
28 zájmových kroužků. Počínaje léty prověřeným ZK Keramika pod vedením pí. Pagačové až po úplně nové kroužky
jako je například Bumball (teprve tři roky stará sportovní
hra z Dánska) pod vedením p.
Ondřeje Čavojského. Věříme,
že z pestré nabídky si vybere
každý. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdány do
31.10. 2014 (včetně).
Děti ze ZK Street dance pod
vedením sl. Lucie Hakel’ové,

ZK Mažoretky pod vedením
Bc. Martiny Dandové a ZK
Roztleskávačky pod vedením
pí. Marie Ciperové předvedly
své snažení vystoupením na
Slavkovských slavnostech.
Děti ze ZK Street dance pod
vedením sl. Lucie Hakel’ové
vystoupily na akci Veletrh hraček v Praze. Taneční vystoupení se lidem natolik líbilo, že
si vyžádali další dva vstupy.
Vystoupení se líbilo nejenom
přihlížejícím
návštěvníkům
veletrhu, ale také jeho organizátorům, kteří přislíbili, že
navštíví naše město a natočí
s dětmi ze ZK Street dance
promo video a připraví taneční workshop, na který se
všichni moc těšíme.
Na akci byli tanečníci pozváni na základě zhlédnutí jejich
vystoupení Mgr. Inkou Rybářovou, kterou jejich tančení
natolik nadchlo, že nás požádala, aby spolu s ní vystoupili
na zmíněné akci v doprovodném programu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za finanční dary, které poskytl pan Roman Hakel’
a firma pana Marka Mihoka.
Oba byly použity na dopravu na vystoupení v doprovodném programu Mgr. Inky
Rybářové na Veletrhu hraček
v Praze.
Za DDM vaši
pedagogové volného času
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MŠ U Sluníčka informuje

ZUŠ band uspořádal
mimořádně úspěšný koncert
s orchestrem ZUŠ Laupheim

Zprávičky ze školky
v Dlouhé ulici

Školní rok jsme zahájili návštěvou Školního statku v Chebu.

Členové ZUŠ bandu a orchestru ZUŠ Laupheim u krásenské rozhledny.
V říjnu 2014 se v Základní umělecké škole odehrály dvě hlavní události. První mimořádně úspěšnou
událostí byl koncert orchestru ZUŠ
band Horní Slavkov a orchestru
ZUŠ Laupheim, který se uskutečnil
4.října 2014 v Městském kulturním
středisku v Horním Slavkově. Divadelní sál MěKS byl téměř naplněný
diváky, kteří vytvořili perfektní atmosféru a koncert byl skutečně velmi slavnostní.
První polovina patřila spřátelenému orchestru ZUŠ Laupheim, ve
druhé půlce zahrály oba orchestry
společně, v tuto chvíli bylo na pódiu
MěKS sedmdesát pět muzikantů.
Během uplynulého víkendu (3. –
5. října 2014) navštívili žáci ZUŠ
Laupheim např. krásenskou rozhlednu nebo hrad Loket.
Poděkování patří všem rodičům,
kteří ochotně ubytovali naše přátele, také Sdružení rodičů a přátel
ZUŠ Horní Slavkov/Loket, okres
Sokolov o.s. a pochopitelně všem
pedagogům, pro které byl koncert
orchestrů zcela novou pozitivní
zkušeností. Společně se těšíme
na jarní setkání orchestrů v SRN
v Laupheim.
Velkým úspěchem se může pochlubit výtvarný obor ZUŠ v pobočce Loket, který reprezentoval naši
školu na 12. Národní přehlídce vý-

tvarného oboru Základních uměleckých škol ČR s podtématem „Velké
maličkosti“. Výtvarná řada „Itukova
vánoční cesta“ získala v této přehlídce cenu poroty, což je v celostátním měřítku mimořádný úspěch.
Poděkování patří Mgr. Janě Lieblové a jejím žákům za velmi úspěšnou
reprezentaci školy.
Dalším úspěchem výtvarného
oboru bylo vyhlášení Krajského kola
soutěže Lesy kolem nás, ve kterém
zabodoval Tadeáš Hloucha a Štěpánka Potůčková. Gratulujeme.
V listopadu vás srdečně zveme
především na Festival Základních
uměleckých škol karlovarského
kraje, jehož pořadatelem je Krajská
umělecká rada ZUŠ. Festival je
uspořádán v karlovarském Městském divadle k Roku české hudby
2014 a účastní se jej žáci všech 20
Základních uměleckých škol našeho kraje.

Návštěva školního statku
První akcí v novém školním
roce 2014/2015 byla návštěva
dětí na Školním statku v Chebu,
kde děti poznávaly život domácích zvířátek – kravičky Marušky,
kozla, kozy a kůzlátek, pohladily
si „mazlíčka“ vepříka, viděly osla
i mláďátka krůt, slepic, kačenek
a jiná zvířátka. Po vydatné zdravé
svačince měly možnost u obrázků
a pracovních listů ukázat, co již
o nich vědí a za odměnu nakrmily
zvířátka granulemi, které dostaly
od paní chovatelky. Dopoledne na
statku se všem velice líbilo a děti si
odvezly spousty zážitků a nových
poznatků.

v Karlových Varech. Pohrají si
v jeskyni se solnými skřítky, plní
s nimi úkoly, shlédnou pohádku
a přitom posílí své zdraví. Tyto
návštěvy se již staly pravidelnou
oblíbenou akcí naší MŠ.

Výtvarná soutěž
Na konci loňského školního roku
se několik dětí ze třídy „Myšky“
zúčastnilo výtvarné soutěže s názvem „ Lesy kolem nás“, kterou
vyhlásila karlovarská knihovna.
Výtvarné práce se dětem velice povedly a hodnotící komise vybrala
v kategorii „ Děti do 6 let“ obrázky
Josífka Jedličky a Terezky Čermákové jako nejpovedenější. Josífek
Jedlička byl oceněn 1. místem
Solná jeskyně
a získal krásný pohár a diplom.
Již třetím rokem děti ze tříd Terezka se umístila na 3. místě
„Berušky“ a „Myšky“ vyjíždějí na a byla odměněna též pohárem a diozdravný pobyt do Solné jeskyně plomem. Moc gratulujeme.

V listopadu vás zveme
na tyto akce:
11.11., 19:00 hodin - Den tance, Karlovarské městské divadlo
13.11., 19:00 hodin - Slavnostní koncert, Karlovarské městské divadlo
25.11., 17:00 hodin - 3. Interní koncert ZUŠ, Pluhův dům
27.11., 17:00 hodin - 4. Interní koncert ZUŠ, Taneční sál ZUŠ Loket

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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ZŠ Školní informuje

Nové předměty,
nové zkušenosti
Školní vzdělávací program naší školy „Učíme se pro sebe život, učíme se
pro život“ není materiál určený pro
skladování v šuplíku. Vymezuje obsahovou náplň učiva, která je v souladu
s požadavky Rámcově vzdělávacího
plánu vydaného MŠMT ČR. Zohledňuje podmínky regionu i naší školy.
Stále však nalézáme možnosti, jak výuku dětem zatraktivnit a propojit s reálným životem. A tyto obměny budou
neukončeným procesem…
Na 2. stupni se žáci učí již 3. rokem
novým předmětům, jejichž obsah
vznikl v rámci projektu Albert - Základ, zájem úspěchu. Předměty Matematika v praxi a Fyzikálně-chemická
praktika byly zařazeny do výuky 8.
ročníků a získaly si pevné místo v naší
vzdělávací nabídce. Žáci řeší úkoly
vycházející z praxe. Připravují se tak
na situace, které je v budoucnu čekají
např. v rámci studia nebo později, při
řízení vlastní domácnosti.
Nové předměty a s nimi i nové zážitky a zkušenosti jsou letos i na 1. stupni. Specifické matematické dovednosti posilujeme již u mladších žáků. Do
4. tříd přibyla hodina Finanční matematiky zaměřená na vytváření reálných představ o hospodaření, operacích s penězi a dalších úkonech, které
s financemi souvisí. Žáci se tak setkávají s pojmy, které znají z televizních
reklam a letáků nabádajících k různým peněžním aktivitám. V hodinách
získají náhled i na možná rizika, která
jsou se světem financí spojená.
Pro žáky 4. – 5. tříd jsme doplnili 1

hodinu českého jazyka o nové prvky
podporující jejich osobnostní a sociální rozvoj. Novým předmětem se tak
stala Komunikační výchova. Vzdělávání není zaměřeno na přijímání poznatků, které lze vyčíst, změřit nebo
stáhnout z internetu. Jeho záměrem
je vytvořit prostor pro objevování
sebe sama, svých možností, cílů a cest
k jejich plnění, pojmenovat svá silná
i slabá místa. Naučit se hovořit o prožívání konfliktu, rozpoznat manipulativní chování, vzájemně si naslouchat,
projevit uznání, respektovat odlišnosti a obohatit tak vzájemné vztahy ve
třídě.
I žáci 3. tříd se nově setkají s Komunikační výchovou. V jejich hodinách
je však kladen důraz více na podporu
komunikativních dovedností, např.
verbální jistotu, kultivaci mluveného
projevu nebo rozvoj slovní zásoby
a mluvní pohotovosti.
Věříme, že zařazením nových předmětů přispějeme k rozvoji osobnosti
našich žáků, jejich zdravému sebevědomí a seberealizaci v mezilidských
vztazích.
Dovolte mi poděkovat všem zúčastněným vyučujícím za jejich ochotu
rozvíjet vzdělávací nabídku naší školy
a pustit se do něčeho nového, jmenovitě Mgr. Mejstříkové (M-P), Mgr.
Bachroňové (F-CHP), p. Houškové
a Mgr. Kovářové (FM) a Mgr. Kovářové, Mgr. Peroutkové, Mgr. Hlouchové
(ČJ-K).

Mgr. Magdalena Čavojská,
ředitelka školy

Atletický čtyřboj
Ve dnech 24. a 25. 9. jsme se, jako každý rok, zúčastnili okresního kola
atletického čtyřboje. Mladší žákyně ve složení Bariová Barbora, Bejčková Denisa, Pospíšilová Tereza, Soukopová Lucie, Studnařová Pavlína
vybojovaly 4958 bodů a zajistily si tím krásné 3. místo. Mladší chlapci
v sestavě Jirsa Radek, Novotný Jiří, Aubrecht Robert, Vondrys Miroslav,
Čejka Martin získali 3735 bodů a tím 1. místo v okresním kole atletického čtyřboje!
Slušně si vedla i družstva starších dívek a chlapců. Starší chlapci
ve složení Ertl Miroslav, Deme Daniel, Suchý Jakub, Navrátil Patrik,
Horváth Kristián získali 6198 bodů a převzali tak bronzové medaile.
Dívky ve složení Hylská Daniela, Karlová Kateřina, Kaisrlíková Denisa,
Žáková Denisa, Uhlíková Zuzana se umístily na hezkém 4. místě s počtem 4288 bodů. Všem závodníkům patří velká gratulace!
Mgr. Eliška Bachroňová

Projekt Zájem, základ úspěchu - ALBERT
Projekt „Zájem, základ úspěchu - ALBERT“,
registrační číslo CZ 1.07/1.1.18/01.0015, který
realizujeme na naší škole od března 2012, je ve
výši 2 934 781,15 Kč financován z prostředků EU
a státního rozpočtu.
Jeho cílem je motivovat žáky k zájmu o technické
obory a řemesla při volbě budoucí profesní orientace. V rámci projektu osmáci a deváťáci navštívili
střední školy našeho regionu, aby se seznámili
s možnostmi a podmínkami studia.
Zároveň také zavítali do různých průmyslových
podniků, např. Škody Auto v Mladé Boleslavi,

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Witte Automotive Nejdek a elektrárny v Tisové.
Navštívili i Letiště Václava Havla v Praze a byli
překvapeni, kolik technických profesí zde nachází
uplatnění. Seznámili se s prací živnostníků v našem městě, kteří jim vysvětlili, co všechno je potřeba k zahájení podnikání.
V nových předmětech zaměřených na získání praktických dovedností Matematika v praxi
a Fyzikálně chemická praktika, si žáci mohli vyzkoušet, nově získané zkušenosti i v praktických
úlohách. Výuka probíhala v nově vybudované pracovně fyziky a chemie.

Vzhledem k situaci na trhu práce, kdy největší
poptávka je právě po strojírenských profesích a řemeslech, chceme v dětech vzbudit chuť studovat
i tyto obory. Jestli jsme úspěšní, ukáže čas. V každém případě, všichni jsme bohatší o další zkušenosti.
Mgr. Květa Ketnerová,
manažerka aktivit
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Dějiny
spotřebičů

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů.
Když si doma uděláte jejich důkladnou
inventuru, možná budete výsledným
číslem sami překvapeni. Třeba si už ani
nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má
podle statistik alespoň jednu lednici
100 % českých domácností. Vynález
umělého zmrazování předvedl poprvé
skotský lékař a chemik William Cullen
už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu. Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou
stroje. Není tedy divu, že se lednice na
tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu
vyrobila v roce 1911 americká firma
General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco
kolem stovky. Lednice totiž stála kolem
tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek
ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor
a kompresor se umisťovaly do sklepa,
zatímco chladicí box měl své místo
v kuchyni. Teprve model Frigidaire
z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem,
od roku 1927 se ho prodalo přes milion
kusů. Koncem 30. let mělo už ledničku
60 % amerických domácností, zatímco
v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je
zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku
1893, patent na myčku získala v roce
1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois. Paní
Cochranová začala detailem – držáky
na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak
talíře a hrníčky uchytit do drátěných
držáků tak, aby pevně držely i v silném
proudu, umístila držáky na kruh. Ten
byl napojen na motor, který kruhem
otáčel. Voda pak na nádobí padala

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1
shora.
Zpočátku se myčky objevovaly
hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat
i armáda. Až o pár desítek let zamířily
do domácností.

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách.
Tato rotační sekačka s jedním nožem
otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953. Vynález stroje,
který jako první začal opravdu vážně

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna
1830 Edwin Beard Budding, strojník
ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách
sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly
první motorové sekačky poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka
je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes
soustřeďují i na úspory – především
energie a vody. Jedním z důležitých

18.4.12 23:04
směrů dalšího vývoje je neustálý
důraz
na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož získání materiálů recyklací
je daleko levnější než jejich těžba přímo
z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby primárních
surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného
odebírání elektrospotřebičů generální
ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Třídomí (Dreihäuser)
Tato zaniklá obec byla založena až na počátku 18. století,
osídlení v jejím okolí je ale staršího data (poblíž stával románský kostel sv. Mikuláše).
V roce 1898 zde žilo 102 obyvatel a obec čítala 24 domů.
Obec příslušela nejdříve k loketskému panství, v letech 1850
až 1960 se stala součástí obce Nadlesí a od roku 1960 spadá
území bývalé obce pod Horní Slavkov.
V 50. letech byla obec zničena a v současnosti se na jejím
území nacházejí už jen rekreační objekty.
Zdroj fotografií: Město Horní Slavkov; Schlaggenwalder
Heimat – und Geschichtsverein e.V., Hausham 1991
Pohled na Třídomí v roce 1943.

Poloha jednotlivých domů Třídomí v roce 1945.

Vzhled Třídomí ve 20. letech dvacátého století.

Hrátky s LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických
hádankách. Podmínky účasti:
1. V každém zpravodaji vychází 3 logické úlohy. Každá jinak bodově
ohodnocena.
2. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. 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)
Která z následujících přesmyček není strom?
a) N O Í M Ř D

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

b) N T K A Š A

c) K A K O U R

c) Ň B J A O L

e) A L P A N T		

d) Á Š Ř O K E

2. úloha (3 body)
Který obrazec doplníme do obrázku?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc ZÁŘÍ:
1. úloha: A, 2. úloha: rodina má
9 členů, 3. úloha: turbomoucha
uletěla 60 km

3. úloha (5 bodů)
František Mlsoun má doma 5 sáčků bonbónů, které chce dát dětem.
Čtyři ze sáčků obsahují celkem 84 bonbónů, pátý obsahuje o 4 bonbóny
méně, než je průměrný počet bonbónů ve všech 5 sáčcích. Kolik bonbónů je
v pátém sáčku?
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kulturní kalendář na listopad
mks pro děti

11. 11. 2014
Příjezd sv. Martina
16:00 Dětská vystoupení
17:15 Příjezd sv. Martina
17:30 Lampiónový průvod
18:00 Ohňostroj

12. 11. 2014
Čteme pro nejmenší
16:00 – knihovna
Přijďte si poslechnout pohádku, pohrát s dětmi,
listovat knížkami.
Vstup volný.

15. 11. 2014
Diskotéka
20:00 - 2:00
Hraje DJ Jiří Němec + DJ Břéťa
Vstupné 50,- Kč
30. 11. 2014
Rozsvícení vánočního stromu
17:30 na náměstí

22. 11. 2014
Šmoulové 2
16:00 hodin
USA, animovaný, komedie, rodinný, dobrodružný, čs. dabing, 105 minut.
Režie: Raja Gosnell

16. 11. 2014
Hrátky se zvířátky
– Loutkářský soubor Rolnička
15:00 – malá scéna MKS
Vstupné 10,- Kč

připravujeme na prosinec
15. 12. 2014
Zábavný večer s Danou Morávkovou
a Josefem Cardou
19:00 – divadelní sál
Vstupné:
sál: 120,- Kč v předprodeji /150,- Kč na místě
Vstupné 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné balkón: 100,- Kč v předprodeji /130,- Kč na
(2+2) 140 Kč.
místě
Předprodej zahájen 20. 11. 2014 na kavárně
společenské a kulturní akce MKS.
20. 12. 2014
Zájezd na vánoční muzikál
Děvčátko – vánoční příběh na motivy H. CH.
Andersena
Vstupné včetně dopravy 399,- Kč
Předprodej od 1. 11. 2014 na kavárně MKS.
13. 12. 2014 - Vánoční trhy
27. 12. 2014 - Diskotéka

knihovna informuje

kino
7. 11. 2014
Pohled na lásku
19:00 hodin
USA, drama, romantický, čs. dabing, 92 minut.
Režie: Arie Posin
Hrají: Robin Williams, Ed Harris, Anette Bening, Arny Brenneman, Jess Weixler, Linda
Park.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Prodloužení otevírací doby
Pondělí 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Úterý
9:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Středa 9:00 – 12:00
12:30 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Pátek
9:00 – 12:00
12:30 – 18:00
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HLINÍKOVÁ OKNA

TECHNIKA

SNADNÁ ÚDRŽBA

ŽIVOTNOST

Karlovy Vary
Výrobní závod Otovice - Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Výrobní závod Dalovice - Botanická 252/6, 362 63 Dalovice

Praha
Evropská 655/116, 160 00 Praha - Dejvice

www.kalibra.cz
11

inzerce

11 2014

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420 602 150 619
+420 602 150 619
unisklo.cech@volny.cz

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí,
prodejních pultů, skleníků)
- zasklívání

dveří,broušení,
zábradlí, prodejních
pultů, skleníků)
-(oken,
řezání,
pískování,
vrtání
- -izolační,
bezpečnostní
a kalená
skla
řezání, broušení,
pískování,
vrtání
ornamentní
skla,
polykarbonáty
- izolační, bezpečnostní a kalená skla
- výroba akvárií, terárií
- ornamentní
skla, polykarbonáty
- žáruvzdorná skla do krbu

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu

klamy

váš tvůrce re

ět?
Chcete být vid
y?
Nabízíte služb
oží?
Prodáváte zb

ravoda
avkovském zp
Inzerujte ve Sl

ji!

PF a kalendáře
pro rok 2015 s vaším logem

Buďte originální!
mediaas.cz
info@mediaas.cz
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