Slavkovský
zpravodaj

12
2014

Kouzelné Vánoce
a šťastný nový rok
všem občanům přejí starosta města,
radní, zast pitelé a tajemník
s pracovníky městského úřadu.

u nás ve městě

Blahopřejeme

Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych se na začátku svého prvního slova starosty ještě krátce
vrátil k říjnovým volbám do zastupitelstev měst a obcí. Ačkoliv v našem
městě získala nejvyšší počet hlasů KSČM, došlo k dohodě šesti politických
stran a uskupení (bez účasti KSČM) s celkovým ziskem více než 64 % hlasů
voličů, což je velmi silný a zároveň tedy zavazující mandát. Tyto politické
strany a uskupení mne zvolily do funkce starosty města. Za sebe mohu slíbit, že jako nově zvolený starosta využiji svůj mandát v maximální prospěch
našeho města a vás, občanů. Jsem přesvědčen, že zastupitelstvem zvolení
místostarostové a členové rady mají shodný záměr.
Mým prvořadým úkolem po nástupu do funkce bylo především seznámení
se s chodem úřadu, tvorbou rozpočtu a rozpracovanými akcemi a projekty,
ve kterých je potřeba bez odkladu pokračovat. Prvním důležitým počinem
nově zvoleného zastupitelstva bude v měsíci prosinci schválení rozpočtu
města na rok 2015.
K prosinci neodmyslitelně patří Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Osobně si myslím, že o Vánocích nejsou důležité dárky materiální, ale naopak ty
nejvzácnější, které za peníze nepořídíme, zejména rodinnou pohodu, klid
a spokojenost. V tomto čase bychom měli na chvíli opustit každodenní shon,
stres a strávit klidné chvíle se svou rodinou, přáteli a blízkými.
Přeji vám i sobě pohodové Vánoce a nejen do roku 2015, ale do celého volebního období pevné zdraví a především, aby se město dále rozvíjelo a pěkně se nám v něm společně žilo.
Alexandr Terek

oznámení
Bezplatná doprava občanů na hřbitov byla na zimní období přerušena.
Obnovena bude opět od 15. 4. 2015, vždy ve středu v 10 hodin z autobusového nádraží. Děkujeme za pochopení. Městský úřad Horní Slavkov

V listopadu oslavila 90. narozeniny paní Josková.
K devadesátinám blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

poděkování
Děkujeme panu Františku
Bartoňovi za sponzorský
dar v podobě poskytnutí
techniky a pomoci při úpravě terénu.
Ilona Bartoňová,
předsedkyně
ZKO Horní Slavkov
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Anketní lístky lze odevzdávat do 16. prosince 2014.
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den se starostou
Den se starostou se koná
10. 12. od 16 hodin.

Bezplatný
sběrný dvůr
Vážení občané, od listopadu
2014 je sběrný dvůr pro občany
s trvalým pobytem ve správním
území města Horního Slavkova
bezplatný. Na sběrný dvůr můžete bezplatně odevzdávat objemný
komunální odpad jako je sedačka,
koberec, vysloužilé umyvadlo nebo
toaleta, skříně, pneumatiky apod.
Zpoplatněna zůstává stavební suť
(40 Kč/100 kg). Věříme, že se již
nebude vyskytovat objemný komunální odpad u popelnic, ale majitelé,
kteří tento majetek už nepotřebují,
jej odvezou do sběrného dvora. Ti
z vás, kteří nemají možnost objemný odpad odvézt, mohou zavolat
na Technické služby města Horní
Slavkov (352 688 046) a bezplatný
odvoz si zde objednat.
Sběrný dvůr byl v letošním roce
rekonstruován za 2,6 milionu korun včetně DPH. Byly sem pořízeny nové velkokapacitní kontejnery
v hodnotě 484 tisíc korun a štěpkovač za 302 tisíc korun. Rekonstrukce sběrného dvora byla spolufinancována prostřednictvím OPŽP ve
výši 90 procent.
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Zastupitelé zvolili nové vedení města

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

Město Horní Slavkov má nové
vedení. Na svém prvním zasedání,
které se uskutečnilo 5. listopadu
2014, o tom rozhodlo nově zvolené zastupitelstvo. Zastupielé zvolili
starostou města pana Alexandra
Tereka, 1. místostarostou pana
Tomáše Straku a 2. místostarostou
Ing. Petra Čavojského. Do rady
města byli ke starostovi a místostarostům zvoleni ještě Bc. Jiří Kosmák
a Jiří Havel. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolen zastupitel JUDr.
Josef Peroutka a předsedou finančAlexandr Terek, nový starosta Horního Slavkova.
ního výboru pan Jiří Janeček.

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

Organizace vítání občánků a gratulací jubilantům

739 322 356

Vážení spoluobčané, je nám velmi
líto, že z důvodu ochrany osobních
údajů musíme ustoupit od iniciativy vlastního sledování dovršení významných životních jubileí našimi
spoluobčany a narození nových občánků města, kterým pak ve spolupráci se starostou, zastupiteli města
a Sborem pro občanské záležitosti
byla doručována blahopřání a pořádány akce vítání občánků.
Protože bychom však rádi v těchto

činnostech pokračovali, obracíme
se na občany, kteří se dožívají významného životního jubilea a na
rodiče novorozených občánků,
aby v případě zájmu o blahopřání
zástupcem města k této výjimečné
události, resp. zájmu o účast na
akci vítání občánků, toto oznámili:
• osobně pracovnicím odboru
správního a vnitřních věcí MěÚ
Horní Slavkov, nejlépe na recepci
městského úřadu paní Aleně Kotou-

sové, DiS.
• telefonicky na tel. č. 352 350 666
paní Aleně Kotousové, DiS.
• písemně na e-mailovou adresu:
podatelna@muhslavkov.cz nebo
prostřednictvím pošty na adresu
Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, odbor správní a vnitřních věcí.
Těšíme se, že takto s vámi budeme
moci i nadále prožívat slavnostní
okamžiky vašeho života.

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 1. 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

alexandr.terek@muhslavkov.cz

724 796 727
Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@muhslavkov.cz

Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ

1. patro

martin.stark@muhslavkov.cz

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

Alexandr Terek
starosta

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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ZUŠ informuje

MŠ Duhová kulička informuje

Vánoční čas v umělecké Zahrada Mateřské školy
„Duhová kulička“
škole bude plný aktivit
Na konci října se žákyně pěveckého oddělení účastnily dalšího
ročníku pěvecko hudební soutěže
„Březovský lístek 2014“, kde mimořádně úspěšně reprezentovaly
naší ZUŠ.
V kategorii 6–10 let získala 1.
místo Eliška Lieblová (třída MgA.
J.Šulkové) s postupem na Dětskou
Portu do Prahy, v kategorii
11–15 let zabodovala Lucie Šreinová (třída. p. Dalibora Kaplana), která získala 3. místo a ocenění za
interpretaci náročné písně.
Dále Petra Kriegerová
(třída p. Dalibora Kaplana), která
získala 2. místo, Kristýna Vášová
(třída MgA. J. Šulkové) získala postup na finále Brněnské brány a ocenění nejlepšího instrumentalisty.
V kategorii 11–15 let byla konkurence kvůli velkému počtu soutěžících opravdu velká. Do první desítky
se probojovala i Jitka Strádalová
(třída MgA. J. Šulkové) a také Lucie Antonová (třída p. D. Kaplana).
Děkujeme za skvělou reprezentaci
a držíme palce v celostátních kolech
soutěžích.

Další významnou reprezentativní
akcí byl Festival tvorby Základních
uměleckých škol Karlovarského
kraje, který se uskutečnil ve dnech
11.–13. listopadu v karlovarském
městském divadle za podpory Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Žáci ZUŠ zde vystoupili v rámci
„Večera tance“ s choreografií Polednice (autor Mgr. Lucie
Krajnikovičová) a v rámci
„Večera hudby“ zde zahrál
saxofonista Jakub Kára
(třída p. M. Rothbauera) a orchestr ZUŠ Band.
Zástupci ZUŠ bandu se
účastnili vyhlášení nejlepších žáků
Karlovarského kraje v Galerii umění v Karlových Varech, kde převzali
ocenění za reprezentaci kraje v celostátní přehlídce orchestrů Základních uměleckých škol ČR.
Prosinec bude plný vánočních aktivit, které jistě zpříjemní blížící se
svátky. Přeji vám, aby pro vás vánoční svátky i příchod roku 2015 byl
klidný, v rodinné pohodě, plný optimismu a elánu a také prosím zachovejte přízeň Základní umělecké škole. Jan Zapf, dipl. um., ředitel ZUŠ

pozvánka na prosincové akce
2. 12. 17:00 Výstava VO Loket „Handělové z nebe“, atrium knihovny v Lokti
6. 12. 14:00 Výroba andělů špalíkových a špachtličkových, atrium loketské knih
8. 12. 17:00 Vánoční koncert ZUŠ, MěKS Horní Slavkov
11. 12. 18:00 Vánoční koncert ZUŠ, klášter Sokolov
12. 12. 16:30 Koncert ZUŠ Bandu, klášter Sokolov
16. 12. 16:00 Vánoční koncert ZUŠ, Pluhův dům

MŠ Sportovní informuje

V době vánočních prázdnin bude
MŠ ve Sportovní ulici otevřena
Vážení rodiče,
od 19. 12. 2014 do 2. 01. 2015
(v době vánočních prázdnin)
bude Mateřská školy Horní
Slavkov, Dlouhá 620/1
UZAVŘENA.
Provoz pro děti z uzavřené Ma-

teřské školy, Dlouhá 620/1 ve
zmíněném období - 19. 12. 2014
– 2. 01. 2015 - zajistí Mateřská
škola Horní Slavkov, Sportovní
713.
Kontakt na ředitelku: Bc. Zábranská, tel.: 602 444 683

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení rodiče a přátelé MŠ
„Duhová kulička“,
oznamujeme vám, že dne 11.
12. 2014 v 15.00 hodin bude
slavnostně otevřena nově
zrekonstruovaná zahrada naší
školy. Projekt získaný z operačního programu životního
prostředí v celkové hodnotě cca
šest miliónů má název „Nebe
nad hlavou“.
Po čtyřech měsících práce můžete posoudit výsledek. Zahradou vás
provede ředitelka MŠ Bc. Pavlína Zábranská. O malé pohoštění se
postarají naše děti a paní kuchařky. Těšíme se na vaši návštěvu.
Bc. Pavlína Zábranská, ředitelka Mateřské školy

Vánoční besídka v MKS
Zveme všechny občany našeho
Besídka se uskuteční ve velkém
města, aby se zastavili ve vánočním sále MKS dne 19. 12. 2014 v 16.00
shonu a přišli si poslechnout koledy hodin. Vaše návštěva nás potěší.
a básničky v podání těch nejmenBc. Pavlína Zábranská,
ších z MŠ „Duhová kulička“.
ředitelka Mateřské školy

Hrátky s LOGIKOU
Vyhodnocení
soutěže
Po celý rok probíhala soutěž v logických úlohách.
Do řešení se oficiálně zapojilo (tedy odeslalo své odpovědi)
35 soutěžících. Další úspěšně řešili úlohy doma nebo ve škole.
Protože soutěž zaujala a Vánoce se blíží, věnuje Mensa ČR deskové
hry pro prvních šest soutěžících.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jana Kupčíková - Ubongo
Václav Král - iKNOW
Zuzana Urbánková - quoridor
Jan Kuttner - ABAKU
Adriana Hlinková - ABAKU
Miluše Nejedlá - ABAKU

Děkuji všem za účast a těším se na odpovědi v roce 2015.
… a přeji mnoho zábavy u hraní …
Ing. Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc LISTOPAD:
1. c 2. e 3. 16 bonbónů
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ZŠ Nádražní informuje

Zápis dětí do 1. tříd se koná 19. - 20. ledna
Zápis dětí do 1. tříd pro školní
rok 2015/2016 se koná ve dnech
19.– 20. ledna 2015, vždy od
14.00 do 17.00 hodin v hlavní budově školy.

řejší, Hluboká-ke kolejím.
Rodiče přijdou s dítětem, přine(Staré město, Kounice, Ležnice, sou jeho rodný list a psací potřeby.
Ležnička)
K zápisu se dostaví i ty děti, které
Poštovní ul. - 628/1, 629/3
měly pro školní rok 2013/2014 odDlouhá ul. - 619/2, 622/4, 624/6,
27/5, 635/7, 626/8, 630/10,
Přiřazené obvody:
634/12
ulice Dolní Příkopy, Luční, Nové Zahradní ul. - 618/1, 623/3
Město, náměstí Republiky, U Kovárny, Ležnická, Školní náměstí, Lánský Dvůr, Kfely, Na Dole, BoPřilehlá, Pivovarská, Kostelní, Plu- šířany, Samota 277
hova, Kounice, Ležnice, Ležnička, Společný školský obvod Krásno
Tovární, Osvoboditelů, Smetano- a ZŠ Nádražní ulice 683, Horní
va, Nádražní, Horní Příkopy, Ho- Slavkov.

klad školní docházky.
Nepřítomnost dítěte je třeba
omluvit nebo oznámit, kde bylo
dítě u zápisu.
Rodiče mají ze zákona právo na
volbu školy, ve které se bude jejich dítě vzdělávat! (kapacity obou
škol jsou volné)
Pro děti a rodiče budoucích
prvňáčků proběhne den otevřených dveří s drobným občerstvením.
Mgr. Karel Bernard,
ředitel školy

39 důvodů, proč zvolit naši „kiwi“ školu
• Na naší škole pracuje převážně vysokoškolsky vzdělaný sbor pedagogických pracovníků.
• Na škole pracuje metodik zeměpisu pro Karlovarský kraj.
• Na škole pracuje lektorka moderní metody - Tvořivá škola.
• Naše škola se zapojila do projektu „Peníze EU školám“. Náš projekt byl
ministerstvem školství vyhodnocen jako úspěšný, obdrželi jsme akceptaci
MŠMT a následně peníze. Finance byly použity na dovybavení školy IT druhá učebna ICT, další nové počítače, notebooky, 7 interaktivních tabulí
s interaktivními pery, nový software aj. Tím jsme se zapojili do akce EU Moderní škola 2010. V roce 2013 byl tento projekt úspěšně UKONČEN.
• Škola má celkové pokrytí Wi-fi internetem.
• Obě budovy školy a ŠD má ve všech třídách možnost pevného připojení
k internetu.
• Jsme partnerem SPŠ Ostrov v projektu „Technika je zábava“ - projekt na
podporu technických středních škol při volbě povolání.
• Již třináct let u nás pracuje školní parlament.
• Každý rok organizujeme lyžařský výcvik v horském prostředí, či v domácím
prostředí.
• Tradicí na naší škole je každoroční projektové vyučování 2. stupně:
• „Poznáváme země EU“ zakončené vždy výjezdem do dané země. Již jsme
takto prozkoumali 2x Chorvatsko, 2x Itálii , Řecko a Španělsko, Bulharsko.
• Počítačová učebna a výuka informatiky v 5., 6. a 7. ročníku. Maximální využití PC v ostatních předmětech (jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis, dig.
foto...)
• Vybudovali jsme multifunkční učebnu(již 3. technická učebna) na zelené
budově (interaktivní tabule, projektor, notebook, televize, DVD přehrávač,
hi-fi systém...)
• Nabízíme výuku volitelného předmětu „Základy administrativy a Technické kreslení “- značné uplatnění v budoucím studiu.
• Pravidelně pořádáme Akademii školy, úspěchy dětí v kulturní oblasti.
• Každoročně vydáváme ročenku školy.
• Dvakrát ročně všechny děti soutěží na Sportovních dnech školy (Vánoce,
Den dětí).
• Úspěšnost žáků obou stupňů ve sportovních i vědomostních soutěžích.
• Máme učebny jazyků 1. a 2. stupně a vybudovali jsme informační středisko
se studovnou pro žáky a veřejnost (internet, knihovna), k dispozici máme
odborné učebny Vv, Hv, Př, M, Fy .
• Žáci mohou využívat sportoviště u školy a vlastní pozemek pro pěstitelské
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práce.
• Na škole funguje schránka důvěry.
• V budově školy máme k dispozici inovovanou školní jídelnu a školní družinu s novým vybavením, internetem, počítače s všestranným využitím (vše
v areálu školy).
• S učiteli a rodiči spolupracuje asistent učitele pro žáky ze sociokulturně
méně výhodného prostředí.
• Nabízíme širokou paletu volitelných předmětů praktického užití, přírodovědného a humanitního zaměření, druhý volitelný jazyk „Ruský jazyk“
a „Anglický jazyk“ od 7. ročníku. Tudíž všechny děti mají základy angličtiny
podle vyhlášky MŠMT.
• Zajišťujeme nákup sešitů pro žáky za zvýhodněné ceny.
• Ve výuce užíváme nové metody práce „Nová škola“, činnostní učení, samozřejmostí je využití komunikačních technologií ve výuce, projektové vyučování aj.
• Žáci mají možnost sportovního vyžití o přestávkách – stolní tenis, hlavní
přestávka venku.
• Kolařům nabízíme 8 stání pro kola uvnitř budovy školy, zejména pro žáky
z Krásna.
• Zajišťujeme kulturní vyžití žáků – každý měsíc (koncert, kino, divadlo, beseda).
• Umíme spolupracovat a řešit problémy žáků ve spolupráci s rodiči a odbornými institucemi.
• Všechny děti na hlavní budově mají své šatní skříňky.
• Pořádáme pravidelně „Den otevřených dveří“.
• Pozitivní vztahy se ZUŠ - výtvarný obor na naší škole, keramická pec.
• Nově opravená tělocvična a zrenovované šatny a sprchy.
• Vysoká úspěšnost absolventů na středních školách a učebních oborech
• Na škole jsou organizovány besedy, seznamujeme žáky s nebezpečími, která pro ně znamenají drogy, alkohol a kouření. Na škole je dobře pracující
preventista (p. uč. Svobodová). Okamžitě řešíme byť jen náznaky šikany ve
spolupráci s rodinami dětí a za účasti Policie ČR.
• Ve školním roce 2014/2015 jsme partnery v projektu „Dotkněte se inovací“. Jde o zavádění tabletů do škol. Tím ještě stávající vynikající technické
zázemí školy zlepšíme.
• Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“
• Škola je také zapojena do projektu s olympioniky - týká se zdravého životního stylu.

5

školství
ZŠ Nádražní informuje

Halloweenská noc

Již po desáté se v naší družině při
ZŠ Nádražní konala Halloweenská noc. Zúčastnilo se nás 30.
Všichni jsme přišli v maskách. Pod
vedením paní Renaty Bernardové
a Kateřiny Trojanové jsme prožili
noc plnou her, zábavy a strašení.
Děkujeme paní Frouzové za koláčky a paní Radicsové za louče,
které nám osvětlovaly noční cestu
při „bobříku odvahy“. Děti ze ŠD
Halloween
Andrea Rybárová, Hana Rohová

ZŠ Školní informuje

Logická olympiáda 2014

Košík plný rozumu
Zúčastnili jsme se soutěže „Košík plný rozumu“, zaměřené na
zdravou výživu. Soupeřili mezi sebou žáci 4.-9. ročníků.
Vítězové školního kola odjeli
reprezentovat školu do krajského
kola, kde ve své kategorii zvítězila
Barbora Kerbelová a postoupila
do celostátního kola soutěže.
Této žákyni blahopřejeme i k vítězství v celostátní soutěži karate,
kde obsadila krásné třetí místo.

Halloween je jeden den,
svátek plný strašidel.
O půlnoci temná noc,
bojíme se moc a moc.
Na bobříka se těšíme,
nic ve tmě nevidíme.
Když po tom dnu usínáme,
pořád na něj vzpomínáme.

Logická olympiáda přináší zábavnou formou aktivity, na které ve
školních osnovách mnohdy nezbývá
místo. Všechny soutěžní úlohy jsou
založeny na obecných principech
a pro jejich řešení není třeba žádných
speciálních znalostí. S trochou nadsázky lze říci, že pro jejich řešení je
potřeba pouze „zdravý rozum“.
Nejedná se tedy o znalostní soutěž,
ale o soutěž rozvíjející především
schopnost samostatného logického
uvažování.
Do letošního ročníku Logické olympiády 2014 se zaregistrovalo 49 035
soutěžících z 2 056 škol z celé České
republiky. Do kategorie A (1. stupeň)
se zapojilo celkem 11 525 řešitelů,
z toho 477 z Karlovarského kraje.
Kategorie B (2. stupeň) se zúčastnilo

18 409 řešitelů, z toho 770 z našeho
kraje.
Jednou ze zapojených škol byla
i naše škola. Nominačního kola se
zúčastnilo celkem 12 žáků z 1. stupně a 31 žáků z 2. stupně. A také letos
naši žáci prokázali skvělé řešitelské
dovednosti. Do krajského finále postoupili Vojta Jonáš (5. B) a Denisa
Kaisrlíková (9. A).
Krajské finále, kde nás oba reprezentovali, se uskutečnilo 7. 11. v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Soutěžilo zde padesát nejlepších řešitelů z každé kategorie. Konkurence
byla opravdu veliká - a přesto, náš
Vojta Jonáš získal 8. místo!
Oběma řešitelům děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme ke skvělému umístění.

Česko sportuje
Celá škola v Nádražní ulici se
zapojila do celostátní soutěže
„Česko sportuje“. Všichni žáci Barbora Kerbelová
naší školy plní osm sportovních
disciplín a zároveň se zapojují do Coca-Cola Cup
doplňkových soutěží. Chceme
Žáci 2. stupně postoupili ve fotsi vybojovat návštěvu některého
známého sportovce. Svou aktivi- balu „Coca-Cola Cup“ do dalšího
tou jsme už získali odměnu ve for- kola, kde získali 2. místo.
Družstvo jelo ve složení: Pavel
mě sportovních pomůcek.
Nový, Marcel Vedana, Martin
Šlajz, Martin Haluška, Daniel Pešta, Daniel Svačina, Jaroslav Vašíček, Tomáš Rakaš, Josef a Lukáš
Blümelovi. Děkujeme za vzornou
reprezentaci.
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u nás ve městě
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Podzimní výlety seniorů na zámky Bečov a Chyše
Slunečné podzimní počasí využili senioři z domů s pečovatelskou
službou a z Klubu důchodců ke dvěma výletům. Oba výlety byly hrazeny z projektu „Poznáváme památky
v našem kraji“, na který byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Města
Horní Slavkov a Pečovatelské služby, příspěvkové organizace.
První výlet se uskutečnil 9. října.
Senioři měli připravenu prohlídku
zámku Bečov, kde zhlédli relikviář

svatého Maura, a poté se vypravili
do Bečovské botanické zahrady,
která je nadchla svým uspořádáním
a krásou.
V úžasném krajinném prostředí
jsou umístěny altánky, výhledy i meditační prostor se starými dřevinami.
Na závěr si senioři dopřáli příjemné zastavení v jedné z hospůdek,
kde poseděli u oběda. Výlet se uskutečnil za výrazné pomoci pana sta-

Na státním zámku v Bečově.
rosty Martina Kasala, pana tajemníka Martina Starka a pana Manfreda
Bokora, kteří zajistili dopravu. Tímto jim velmi děkujeme.
Cílem dalšího výletu se stal opravený zámek Chyše, který kompletně
zrekonstruovali současní majitelé.
Dne 2. listopadu měli senioři domluvenu prohlídku zámku, ke kterému patří i vyhlášená restaurace
a rodinný pivovar. Po zámku je proNa zrekonstruovaném zámku Chyše s majitelem zámku, panem Vladi- vázel sám majitel, pan Lažanský,
mírem Lažanským.
který všechny seznámil s minulostí

i s přítomností zámeckého života.
Součástí zámku je i zámecký park,
ve kterém se nachází mnoho vzrostlých stromů a 400 let stará lípa. Počasí se i tentokrát vydařilo a senioři
strávili příjemný den.
Při zpáteční cestě do Horního
Slavkova si slíbili, že výlety nebyly
poslední a určitě si naplánují na příští rok další.
Za Pečovatelskou službu,
p. o. Horní Slavkov
Mgr. Dagmar Kuttnerová

Příjezd sv. Martina do Horního Slavkova
Okolo svátku Svatého Martina,
11. listopadu, se kvalita našeho života rozhodujícím způsobem mění.
Pohřbíváme v sobě naději, že nás
ještě letos zahřejí sluneční paprsky.
Bývá to mlhavý a pošmourný čas.
Začíná tzv. „období světel“, které
potrvá až do Hromnic. Zatímco
venku se rozhostila tma a zima,
v srdcích lidí může začít hřát plamí-

nek vzájemnosti a sdílení. Symbolem lidského soucítění, vzájemné
pomoci a úcty, je v tento čas legenda o svatém Martinovi z Tours.
Na počest Svatého Martina se
v některých zemích vyrábějí lampióny či dlabou dýně, sloužící pak
také jako svícny. I u nás, v Horním
Slavkově, jsme si legendu o svatém
Martinovi připomněli a lampió-

Svatý Martin na bílém koni.

Dětská vystoupení.
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nový průvod plný světýlek rozzářil
setmělé ulice.
Hluboké prožití svátečních dní
a večerů je důležité zejména pro
děti. Zanechává v jejich duších zážitky, které tam zůstanou po zbytek
života jako ryzí poklad.
Ráda bych touto cestou podě-

kovala všem, kteří se podíleli na
přípravách této akce: Vladimír
Zábranský, Lucie a David Čečilovi
a jejich přátelé, zaměstnanci TS
a MKS Horní Slavkov a SDH Horní Slavkov.
Mgr. Soňa Kvasničková,
ředitelka MKS
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kulturní kalendář na prosinec
mks pro děti

cert, dětská vystoupení, vyhlášení soutěže pro
Vstupné 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné školky a školy o „NEJHEZČÍ BETLÉM“.
(2+2) 140 Kč.

10. 12. 2014
Čteme pro nejmenší
společenské a kulturní akce
16:00 – knihovna
Vyrábíme vánoční svícny. Jablko nebo pome6. 12. 2014
ranč s sebou!
Vstup volný.
Bigbítový Mikuláš
se vzpomínkou na Jana „ČÍČU“ Chlebuše
14. 12. 2014
18:00 – kavárna MKS
Hrají: Beat Club 68´(dříve KONTAKT) a Tajfun
Nespokojený smrček
Vstupné dobrovolné, nikoli zadarmo.
– Loutkářský soubor Rolnička
15:00 – malá scéna MKS
Vstupné 10 Kč
13. 12. 2014
Kapr na modro
14.-18 hodin, Městské kulturní středisko
Střelba ze vzduchových zbraní

kino
5. 12. 2014
Přijde letos Ježíšek?
19:00 hodin
Česko, Slovensko, Mexiko, romantický, 100 minut.
Režie: Lenka Kny
Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav
Postránecký, Pavel Kříž, Igor Chmela a další.

6. 12.–31. 12. 2014
Výstava betlémů
Soutěž škol a školek o nejhezčí betlém
Muzeum SO + NE 9:00 – 17:00 nebo lze domluvit individuální prohlídku na tel: 606 566 436

14. 12. 2014
Balónková pošta Ježíškovi - Hromadné vypouštění vánočních přání Ježíškovi
14:00 hodin
Náměstí Horní Slavkov

%DOyQNRYiSRåWD-Hçtšškovi

11. 12. 2014
Vánoční koncert - žáci a učitelé ZŠ Školní
17:00 hodin
Kinosál MKS Horní Slavkov
18. 12. 2014
Tři bratři
19:00 hodin
Česko, Dánsko, pohádka, 90 minut.
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák a další.

~ «±e ÀǡeÀ786
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v 17 hodin
v kinosále MKS v +RUQtP6ODYNRYČ

%DOyQHNSĢiQtĀNR k GRSOQďQt DPDOORXVODGNRVW REGUçtWH
!!! ZDARMA !!!

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; balkón: 100 Kč v předprodeji /130 Kč na
místě Předprodej od 20. 11. na kavárně MKS.


13. 12. 2014
Vánoční trhy
14:00–19:00 hodin
Stánkový prodej, vánoční polévka, vánoční kon-
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kulturní kalendář na prosinec
společenské a kulturní akce
16. 12. 2014
Vánoční koncert Pluhův dům
16:00 hodin

12 2014

přednáška
17. 12. 2014
Středověký Důl Jeroným v roce 2014 a jeho
další perspektivy
17:30 – vinárna Sauna
Přednáší Ing. Rudolf Tomíček a zástupce Muzea
Sokolov

18. 12. 2014
Rybova mše vánoční
19:00 – rytířský sál hradu Loket
Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel
ZUŠ pořádáme vánoční koncert, na kterém
zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání orchestru pedagogů ZUŠ, pěveckého
sboru Cubitus Loket a pěveckých sborů Jen tak
a Zvonek ze Sokolova.
Vstupné na koncert činí 100 Kč.
Vstupenky jsou v prodeji v ZUŠ H. Slavkov (pí.
Čedíková - 607 691 405), v ZUŠ Loket (p. Rothbauer - 605 510 465) nebo emailem na: sdru- 27. 12. 2014
zeni.zus@centrum.cz
Předsilvestrovská diskotéka a LED SHOW
Tomáše Bartoše
20:00–3:00 Taneční sál
Hraje: DJ Jiří Němec
Vstupné: 50 Kč

knižní novinky
Jude Deveraux: Měsíc za úsvitu
Eva Kačírková: Smrt nechodí pěšky
Stanislav Češka: Mnohomluvná smrt
Petr Eidler: Mrtvý v obecném zájmu
Jarmila Pospíšilová: Šaty z duhy
Luboš Y Koláček: Božská královna prokletých
adamitů
Ripleyho R tým: Hrozba z hlubin
Ripleyho R tým: Vlčí dítě
Lenka Teremová: Deník pro mého psychiatra
Renata Petříčková: Tenký, horký led
Vladimír Liška: Kruté vášně římských císařů
Pavel Pecina: Nauč mě poznávat zvířátka
Markéta Vítková: Výtvarné hrátky z pohádky
do pohádky
Ivana Pilařová: Kytice českých pohádek

připravujeme na leden 2015
19. 12. 2014
Vánoční besídka dětí z MŠ Duhová kulička
16:00 hodin
MŠ Duhová kulička
20. 12. 2014
Zájezd na divadelní představení Děvčátko
14:00 hodin, délka představení dvě hodiny včetně pauzy
Divadlo Studio Dva, Václavské náměstí, Praha
Cena zájezdu: 399 Kč
Odjezd na představení v 9:00 od MKS.
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knihovna informuje
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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různé

Třídění odpadů.

Skautská výprava:

Horní Slavkov je nad průměrem ČR!

Trampská osada Údolí racků

Město Horní Slavkov se zlepšilo
ve třídění odpadů. Ukazuje se, že
obyvatelům není třídění odpadů
a životní prostředí lhostejné. Každý
v loňském roce vytřídil v průměru
téměř 39,5 kg plastu, papíru, skla
a nápojových kartonů. Třídění odpadů se tak
stává přirozenou součástí
životního
stylu obyvatel
města.
Jak vyplývá
ze statistik
společnosti
EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele připadalo v uplynulém roce 17
kilogramů vytříděného papíru, 12
kilogramů plastu, téměř 10 kilogramů skla a přes 0,4 kilogramu nápojových kartonů.
Dvanáctým rokem je snahou rozvíjet a zdokonalovat celý systém nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. V poslední době

aktivity cíleně zaměřujeme na komodity se slabšími výsledky. Nově
byl v podzimních měsících zahájen
na vybraných místech sběr biodpadů. Z 6,5 kilogramu papíru, plastu,
skla a nápojových kartonů v roce
2002 se třídění zvýšilo na loňských
39,5 kilogramu.
Za výbornými výsledky
stojí, kromě
osvětových
a vzdělávacích aktivit,
také stále se
zlepšující dostupnost kontejnerů na
třídění.
Ke konci loňského roku se na území města nacházelo 195 barevných
kontejnerů. Největší podíl v současnosti tvoří nádoby na plast a sklo.
Oproti konci roku 2003 vzrostl počet nádob na třídění odpadů o 168
kusů.
EKO-KOM

V posledním článku jsem psal o tom,
jak se skaut musí umět zabalit a odnést
si s sebou, co bude potřebovat. Na poslední výpravě do Údolí racků si členové
našeho skautského oddílu Fénix v praxi
vyzkoušeli zajít ještě dál. Tentokrát si
už museli i zjistit, jak a tedy čím a kdy se
sem dostanou. A vymyslet si a navzájem
se domluvit, co budou jíst a tím pádem
i vařit. A nemyslete si, čínské polévky
jim u přísných vedoucích neprošly.
Vyrazili jsme v sobotu ráno autobusem, vlakem a nakonec notný kus pěšky
se všemi zásobami vstříc chatě kdesi
hluboko v lese. Odměnou nám bylo
úžasné prostředí - voda přímo z pramene, teplo z krbu či krbových kamen a vaření pochopitelně rovněž na kamnech
na dřevo. Posvítili jsme si plynovou
lampou. A elektřina? Jen ta, kterou si
každý s sebou přinesl sám.
Přesto, anebo právě proto, jsme neváhali a náležitě si to užili. K nedělní
snídani pekli koblížky a večer dokonce
chleba na další den. Takové pečení nějaký ten čas zabere a tak jsme si jej krátili

hraním karetní hry Citadela, případně
jinými hrami rozvíjejícími jemnou motoriku, zkrátka o zábavu nebyla nouze,
a nálada byla parádní. Během dne jsme
pak nezapomněli odlovit místní kešku.
Děkujeme proto členům osady za zázemí a nakonec i za odvoz, který nám
na cestě domů ušetřil několik dlouhých
pěších kilometrů.
Více fotografií na:
www.facebook.com/ArnikaHS

Volejbalové okénko

Novinkou roku je spolupráce s extraligovým klubem
Ahoj všem milovníkům sportu a volejbalu
zvlášť!
Za námi je podzimní část okresního přeboru
žen a my se držíme na skvělém třetím místě.
Mužský okresní přebor se stále dohrává a naši
borci bojují o každý bod.
Rozjela se zimní liga žen, tento rok i zimní
liga mužů a koncem listopadu odstartovala liga
smíšených družstev, ve všech soutěžích máme
zastoupení.
Největší novinkou tohoto roku je spolupráce
s extraligovým klubem VK Karlovarsko, pod jehož záštitou vedeme zájmový kroužek volejbalu
pro děti. Spolupráce je pro nás skvělým přínosem ve všech oblastech, ať už vedení a fungování klubu, tak trenérské zkušenosti. Věříme, že
tato spolupráce bude dlouhodobá a velký zájem
dětí o volejbal vydrží.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit a zafandit, sponzorům za
podporu, trenérům dětí za skvělý přístup a hlavně našim drahým polovičkám za trpělivost. Děkujeme! A všem přejeme na Vánoce velkou pohodu a novém roce 2015 žádnou nehodu.
Volejbalisté (VOB+VOK)

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

2NUHVQtSĜHERUåHQ
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
TJ Baník Svatava A
VSK Baník Sokolov
TJ Spartak Horní Slavkov
Winfield Cheb
SKP Unitop Sokolov
TJ Spartak Chodov
7-6ODYRM.\QãSHUNQDG2KĜt%
â9.SĜL,=â+DEDUWRY
7-6ODYRM.\QãSHUNQDG2KĜt$
VSK Baník Sokolov - kadetky

utkání
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V3
6
4
5
5
4
3
3
1
1
2

V2
2
1
0
0
0
2
2
3
1
0

P1
1
2
1
0
3
1
0
0
2
1

P0
0
2
3
4
1
2
3
5
5
4

-1
-1
-1

-2

sety
26:10
19:14
18:15
16:15
19:15
18:17
17:17
13:21
13:23
9:21

PtþH
804:712
704:605
731:638
670:664
660:710
665:717
673:716
678:722
731:719
478:591

body
23
16
16
15
14
13
12
9
7
5

2NUHVQtSĜHERUPXåĤ– není dohráno!
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo
7-2O\PSLH%ĜH]Rvá
VSK ISŠTE Sokolov
TJ Agro Cheb A
VSK Tatran Kraslice
Sport klub Oloví
PSK Cheb 96
TJ Spartak Horní Slavkov
TJ Baník Svatava
6.36RNRORY8QLWRSý5

utkání
7
8
6
6
8
6
6
7
8

V3
7
6
4
4
3
2
2
1
0

V2
0
0
1
0
1
0
0
0
0

P1
0
0
0
0
0
1
0
0
1

P0
sety
0
21:3
2
19:8
1
16:5
2
14:7
4
13:17
3
9:12
3
-1 7:12
6
4:18
7
3:24

PtþH
584:463
631:557
500:382
481:356
621:646
420:462
330:416
408:522
486:657

body
21
18
14
12
11
7
5
3
1

10

inzerce

12 2014



     



       



   



 

 

 !"#  #$  #
 %#   % &'
   ()$   
! 
 $ # 
   
 ! %!   
 !  *!$(
 $  %
  $   
 !  


    

+








+ 


, -./#0120.3 4 
'5/6-0-6./
7  $ 8 9' 

11

inzerce

12 2014

C;<5>ÕÉC;r@BÕ35
$" & "%!%%)"
$" & "!% &!)
e^Yc[\_SUSX0f_\^iSj
jQc[\fv^

_[U^TfUÌjvRbQT\`b_TUZ^SX`e\dác[\U^[á

ÌUjv^Rb_eÒU^`c[_fv^fbdv^
Yj_\Qz^RUj`Uz^_cd^Q[Q\U^vc[\Q
_b^Q]U^d^c[\Q`_\i[QbR_^vdi
fçb_RQQ[fvbYdUbvbY
ÚvbefjT_b^vc[\QT_[bRe

Vánoční překvapení...

FOTOOBRAZ
s vlastním motivem.

+420 739 544 405
vojtova@mediaas.cz
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