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Cenu města za rok 2013
převzala bývalá starostka
Jana Vildumetzová

podrobně na straně 8

u nás ve městě
pozvánka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám vás u únorového zpravodaje. Nad sloupkem, který bude po následujících
deset měsíců takříkajíc můj. Do nového roku se má chodit s něčím novým. Ve Slavkově se nám to v pravdě povedlo. Ne, že bychom si dali nějaká zajímavá předsevzetí, ale jednu velkou změnu příchod nového roku přinesl. A to změnu ve vedení města. Po sedmi letech starostování skončila ve své funkci dnes už bývalá starostka
města Jana Vildumetzová. Pracovně nyní působí v Praze ve Svazu měst a obcí, zároveň zůstala řádnou zastupitelkou města Horní Slavkov.
Zastupitelé tak po odchodu Jany Vildumetzové museli vybrat a zvolit nového
starostu. I s ohledem na to, že funkce nového starosty je maximálně na deset měsíců, tedy do říjnového termínu řádných voleb do obecních zastupitelstev, zastupitelé rozhodli o poněkud netradiční formě složení vedení města. Starostou jsem
se stal já, ovšem jako neuvolněný. Stejně tak neuvolněný zůstal ve své funkci místostarosty Vidor Mandelík a nově byl zvolen i druhý místostarosta Petr Čavojský,
rovněž neuvolněný.
Svou pozici v nové funkci beru především jako úkol pro dokončení již nastartovaných akcí a projektů. A to jak z pohledu již podaných žádostí o dotace, ale i například nutnosti dokončit kompletní opravu chodníků a komunikací v takzvané lokalitě D, tedy u rodinných domů za obchodním domem Tesco. Společně s celým vedením města věříme, že i nadále zůstaneme stejně otevření k diskuzi o všech problémem a podnětech ze strany občanů. Jsme si vědomi toho, že neuvolněnou formou
nás všech je to pro občany komplikovanější než doposud, všichni se ale maximálně vynasnažíme kdykoliv se věnovat jakýmkoliv potřebám obyvatel města. V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat, popř. místostarosty, kontakty naleznete na
3. straně zpravodaje.
Starosta města Martin Kasal, DiS.

den se starostou

Spolek horníků Barbora zve na přednášku Ing. Rudolfa Tomíčka „Schliemann byl jen první aneb Historie kostela sv. Mikuláše u Hruškové“. Dne
12. února v 17.30 hodin v Městské knihovně MěKS v Horním Slavkově.

Revitalizace lesoparku
Město Horní Slavkov získalo dotaci z programu Cíl 3 ČR – Bavorsko na revitalizaci Lesoparku a enviromentální stezku. Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel celého díla - spol. Miroslava Slepičková z Velké Hleďsebe. Činnosti budou spočívat v odstranění a úpravě
staré, zničené a neperspektivní vegetace (kácení stromů), úpravách
cest pro pěší, výsadbě nové vegetace
např. smrků, jinanů, borovic, javory, výstavbě herních a enviromentálních prvků. Stezka povede z lesoparku směrem k lyžařskému vleku, dolů
po louce, k junácké chatě, pokračuje
k rybníku Puleček, po hrázi na silnici a zpět do Lesoparku. Na stezce se
procházející setkají s přírodními naučnými prvky, kterými budou například broukoviště, kamenná zahrada
nebo bludiště mezi stromy. Věříme,
že tato rozsáhlá úprava bude příno-

sem a zpříjemní využití volnočasových aktivit občanů města i příchozím. Za předpokladu vhodných povětrnostních podmínek by měly práce započít 20. ledna, termín dokončení je 30. 9. 2014. Odbor výstavby
a životního prostředí MěÚ

Den se starostou se koná 19. 2. 2014 od 16.00 hodin.

Nové autobusové spojení na Kounici
K 1. 1. 2014 došlo ke krátkodobému výpadku autobusového spojení na Kounici. Důvodem byla městem neakceptovaná cena za nabízené spojení, které se po jeho rozIDOK

boru ukázalo jako jednoznačně nevýhodné. Město na dopravu přispívalo ročně částkou 180 tisíc korun.
Od 3. 2. 2014 bude dopravní obslužnost Kounice zajišťovat doprav-

ce jiný, a to spol. Autobusy Karlovy
Vary a.s. Změnou dopravce dojde
nejen ke snížení potřeby ročního finančního příspěvku města (úspora
činí 48.000 korun), ale - a to je velmi

důležité - bude navýšeno spojení do
této části města. Jízdní řád naleznete níže, další jeho výtisky jsou jako
obvykle k dispozici v recepci MěÚ.
odbor správní a vnitřních věcí MěÚ

Autobusy Karlovy Vary,a.s. www.autobusy-kv.cz infotelefon AKV24 353 613 613

481670 Horní Slavkov-Horní Slavkov,Kounice-Krásno

Platí od 3.2.2014 do 13.12.2014
AUTOBUSY KARLOVY VARY a.s.

Přepravu zajišt’uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel.352622280
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nejede od 24.2.2014 do 28.2.2014, od 17.4.2014 do 18.4.2014, od 28.6.2014 do 31.8.2014, od 27.10.2014 do 29.10.2014
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené Autobusy K.Vary a.s.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidle na lince.
Na lince je poskytována komerční sleva pro držitele Čipové karty AKV(www.autobusy-kv.cz)
Poskytování informací o výlukách a zpoždění pro cestující 353 613 613.
〈
spoj jede po jiné trase

spoj příslušnou zastávkou projíždí
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Knihovna městského kulturního
střediska prošla modernizací
Dne 11. 9. 2013 proběhlo v Městském kulturním středisku Horní
Slavkov slavnostní otevření nově
zrekonstruované knihovny. Prostory knihovny jsou nově uspořádány
a byly rozšířeny o 65 m2. V knihovně vznikla čítárna, nové místo pro
klidné čtení oblíbené literatury nebo
prostor s možností využití pro přednášky, předčítání či jen tak příjemné posezení. Nově přibyly i dva počítače pro veřejnost. Knihy najdeme
v nových regálech a dětem vznikl
koutek s dětskou literaturou, kam si
mohou chodit nejen číst, příp. kreslit, ale do budoucna i chodit hrát
Na snímku nahoře modernizované prostory knihovny MKS, na fotografii
deskové hry apod.
Rekonstrukce proběhla za fi- dole nově vybavený sál MKS.
nanční podpory z MAS Sokolovsko
a Programu rozvoje venkova ČR –
Leader v rámci projektu „Modernizace služeb poskytovaných městským kulturním střediskem“. Značná část finančních prostředků projektu připadla na nový nábytek tanečního sálu MKS, který je využíván
k pořádání plesů, zábav, ale i zasedáním či různým setkáním velkého
počtu osob. Celkové náklady projektu činí 1,8 mil. Kč, výše dotace činí
90 procent z uznatelných nákladů.

Kontakty na MěÚ
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

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

724 796 727

Mgr. Vidor Mandelík
1. místostarosta
vidor.mandelik@muhslavkov.cz

739 322 356
Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
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

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

www.horni-slavkov.cz

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

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

2. patro

ivana.kowalikova@muhslavkov.cz

352 350 676
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.

602 110 499

602 284 661

www.muhslavkov.cz
www.turistika-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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Výsledky práce Policie OOP Horní Slavkov
Na začátku každého nového roku je
zvykem bilancovat a poohlédnout se za
uplynulým rokem. Co se v něm podařilo a kde by se našly ještě nějaké rezervy ke zlepšení. Proto jsem pro naše spoluobčany připravil výsledky práce policistů OOP Horní Slavkov za rok 2013,
které pro oddělení v porovnání s dalšími policejními útvary v kraji nevyznívají vůbec špatně.
Nejdříve je na místě a nutné připomenout, jaké teritorium má zdejší policie
vůbec na starosti. Kromě města Horní
Slavkov spadá pod toto oddělení město Krásno, obec Nová Ves, osady Kfely,
Bošířany, Ležnice Ležnička, Dolní Hluboká, Háje, Lánský Dvůr, Louka, Milešov, Starý Dvůr, a také chatové oblasti
Na Sedmičce a Třídomí, což je zrovna
nemalá rozloha o víc jak 77 km2. O veřejný pořádek, bezpečnost v našich ulicích, ale i o bezpečnost v silničním provozu se na tomto teritoriu stará 13 policistů. Na obvodním oddělení jsou po
vedoucím oddělení zařazeni dva policisté ve skupině dokumentace, kteří mají na starost zejména oblast trestního řízení, a dále deset policistů plnící
úkoly obchůzkové služby v jim přidělených okrscích. Nelze se však tímto rozlišením řídit striktně, neboť s přihlédnutím na početní stav jsou všichni policisté bez rozdílu zaměstnáváni i jinou
důležitou činností, právě aktuální pro
danou situaci v teritoriu, a to jak mimo
trestní řízení, tak i mimo svěřené okrsky.Policisté v Horním Slavkově se mo-

hou za uplynulý rok 2013 opět pochlubit vysokými čísly v objasněnosti nápadu trestné činnosti i skvělými výsledky
v přestupkovém řízení. V hodnoceném
období činil nápad trestné činnosti celkově 134 případů (v roce 2012 to bylo
123 případů), z toho bylo 105 případů
objasněno (v roce 2012 bylo objasněno 97 případů). Objasněnost tak v roce
2013 činila 78,36 %,
v roce 2012 78,86
%. Jak je z těchto
čísel patrné, objasněnost oddělení udržujeme druhým rokem nad 78
% a celkově ji už i několik let držíme na vysoké úrovni. Také díky našim
výsledkům se může celý okres Sokolov pyšnit objasněností 66,21%.
Co se týče přestupkového řízení, tak
v uvedeném období bylo na zdejším
útvaru prošetřováno 1415 přestupků
včetně přestupků řešených v blokovém
řízení (rok 2012 - 887). Z této sumy došlo k objasnění a vyhledání 189 přestupků zpracovaných v písemné podobě (rok 2012 - 104). Nejvíce byly zastoupeny zjištěné přestupky proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Jen v blokovém řízení,
tedy řešenými přestupky ihned na místě, bylo vyřízeno 1141 přestupků (rok
2012 – 698), kdy se zdejší útvar vrátil
zpět do statistik blokového řízení s nej-

lepšími výsledky v kraji.
Z celkového počtu případů byla u nás
majetková trestná činnost ve sledovaném období zastoupena 52 případy
(v roce 2012 jich bylo 38), z toho krádeže vloupáním 15 případy (11 - rok
2012), krádeže prosté 30 případy (18 rok 2012), násilná trestná činnost
17 případy (21 - rok 2012),
hospodářská trestná
činnost 9 případy (11
- rok 2012).
Z těchto čísel vychází najevo, že
došlo k nárůstu
nápadu majetkové trestné činnosti. Avšak u majetkové kriminality se zvýšila
objasněnost za uvedené období na 55,77 % (z 52 případů 29 objasněných), když v roce 2012 činila objasněnost 50 % (z 38 případů 19 objasněných). Oproti předloňskému roku se
zvýšila taktéž objasněnost případů krádeží vloupáním, bylo objasněno 8 případů z 15 šetřených případů (53,33%).
K eliminaci nápadu trestné činnosti
sledovaného roku přispělo zajisté několik bezpečnostních opatření na úseku BESIPu a na úseku prevence kriminality spočívající v kontrolách zájmových objektů, zahrádkářských kolonií,
chatových osad a také pohybu bezdomovců v teritoriu. Důležitým faktorem,
který příznivě ovlivnil vývoj nápadu
kriminality v teritoriu oddělení, je dů-

sledný výkon služby policistů na inkriminovaných místech a v inkriminovaných časech, dále jejich výborná místní a osobní znalost a dobrá práce detašovaného pracoviště služby kriminální policie v Horním Slavkově. Nesmím
však opomenout, že na prevenci kriminality má svůj podíl i městský kamerový systém a stále rostoucí počet objektů napojených na signalizační zařízení
s propojením na služební telefon OOP
Horní Slavkov.
Závěrem bych chtěl říci, že i v letošním roce nechceme zaostávat za výbornými výsledky předešlých let. Nadále se zaměříme na zranitelná místa
našeho teritoria a zvýšíme důraz v dopravě nad nejen místními piráty silnic.
Budeme pokračovat i v prevenci kriminality ve školách a školkách, kde je nás
také zapotřebí. Rádi také od občanů
uvítáme podněty a poznatky, které jsou
v kompetenci řešení Policie ČR, a které
přispějí ke zvýšené bezpečnosti našeho
města. Věřím, že spolupráce s místními občany a úřady bude na stejné dobré
úrovni, jako doposud.
Kontakty:
Telefonické spojení: pevná linka 352
688 333, služební mobil 723 585 575
Faxové spojení: 352 688 334
Elektronická pošta:
so.oop.hslavkov@pcr.cz
Popřípadě policejní linka tísňového volání: 158

npor. Bc. Roland Schmid,
vedoucí oddělení

Město má automatický varovný protipovodňový systém
V loňském roce využilo město Horní Slavkov dotační titul Karlovarského kraje k vybudování lokálního automatického varovného povodňového systému a zpracování nového povodňového plánu města.
„Lokální varovný systém“ je systém
automatických stanic, které měří intenzitu srážek a stav hladiny na vodním toku Stoka. Hladina vody ve Stoce je měřena jak v Krásně, tak v Horním Slavkově. Toto řešení umožňuje kvalitnější sledování vývoje povodňových situací na Stoce a občanům Slavkova dává údaj z Krásna
alespoň krátký čas potřebný pro základní zabezpečovací práce. Údaje z měření hladin ve Stoce doplňuje

dále automatický srážkoměr, umístěný na budově městského úřadu. Údaje ze srážkoměru výrazně usnadní
sledování a vyhodnocování přívalových srážek, které mohou ohrozit lokality mimo záplavové území Stoky
(např. Smetanova ulice). Pro veřejnost jsou data zobrazována na webových stránkách města www.muhslavkov.cz.
V souběhu s instalací lokálního varovného systému probíhalo i zpracování povodňového plánu města. Základem zpracování plánu bylo několikadenní šetření v terénu prováděné zpracovateli, zástupci městského
úřadu. Na povodňovém plánu spolupracovali občané, bydlící v dosahu

slavkovský zpravodaj

Stoky. Vlastní povodňový plán pak na
základě závěrů šetření a dostupných
podkladů řeší organizační a technická opatření k eliminaci povodňových
škod a snaží se optimalizovat kroky povodňového orgánu města a občanů při povodňové situaci. Vlastní plán v interní verzi je určený především povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším institucím. Aby
byli občané seznámeni se základními
pravidly a potřebnými údaji, byla vytvořena zkrácená verze povodňového
plánu, tzv. karta povodňového plánu, která je přístupná ke stažení na
stránkách města www.muhslavkov.
cz, a která je distribuována občanům
v záplavovém území jako součást to-

hoto zpravodaje.
Součástí zpracování povodňové plánu bylo i zanesení všech dat
do Povodňového informačního systému (POVIS). Grafická data plánu
mohou občané prohlédnout v mapové aplikaci na adrese: www.dppcr.cz/
html_pub/
Pevně věříme, že veškeré uvedené
kroky povedou k vyšší ostražitosti občanů vůči hrozbě povodní a v případě
povodně přispějí ke kvalitnímu operativnímu zvládnutí zabezpečovacích
a záchranných prací.
Případné dotazy vám poskytne pracovnice MěÚ Lenka Krejsová.
Odbor výstavby
a životního prostředí MěÚ
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ZŠp a ZŠs informuje

MŠ Duhová kulička informuje

Navštívili jsme prvňáčky

U nás ve městě proběhla v pondělí 6. ledna
Tříkrálová sbírka 2014

Hektické období Vánoc je za námi,
život se pomalu vrací do normálu.
Ne tak pro děti v mateřské škole Duhová kulička.
Tyto naše malé svěřence čeká zápis do základní školy a my, učitelky
v MŠ, se shovívavými úsměvy pozorujeme, jak začínají být naši předškoláci důležití a přestávají nás brát
vážně, oni přece půjdou už do školy.
Aby věděli, co je čeká a nemine, vyjednala naše paní ředitelka, Bc. Pavlína Zábranská, návštěvu obou prvních tříd základní školy.
Uvítání bylo srdečné, a pak už se
ve škole děti pyšně předváděly před
našimi „nováčky“, co všechno se

stačily od září naučit, kdy na základní škole samy začínaly jako elévové.
Předvedly a pochlubily se, jak již
zvládají čtení a také počítání. Paní
učitelky z prvních tříd si vyzkoušely naše děti, které mohly ukázat, jak
poznají některá písmenka a jak zvládají jednoduché počty.
Nejvíce však všechny zaujala interaktivní tabule, na které se děti
učí formou hry. Dobrou náladu ve
třídách ještě pozvedl společný zpěv
známých písní.
Všechny děti se již těší na únorový
zápis, na který půjdou se svými rodiči.
Učitelky MŠ Duhová kulička

poděkování
Letošní výtěžek TS 2014 ve výši 3450 Kč bude věnován na pomoc rodinám a lidem
v nouzi. Část sbírky zůstane v našem regionu a bude věnována na výuku Braillova
písma žáků se zrakovou vadou.
Letos Vás navštívila skupinka slečny Lenky Kelucové s žáky 3. třídy ZŠ logopedické
ve složení Veronika Nguyenová, Nikola Nagyová a Láďa Kaleja.
Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří přispěli na TS 2014 a přejeme hodně štěstí a
zdraví do nového roku.

Vánoční besídky 2013
v pečovatelských domech
Za příjemné prožití adventního
času děkují obyvatelé domů s pečovatelskou službou v ulici Nad
Výtopnou a Poštovní všem dětem
a učitelům ze základní školy praktické, školní družiny a mateřských
škol. I v letošním roce nám děti na
„Vánoční besídce“ zazpívaly krásné

vánoční písničky, zahrály na hudební nástroje, přednesly básničky a nechybělo ani taneční vystoupení malých čertíků.
Zástupci sboru pro občanské záležitosti se postarali o malé pohoštění
a společně jsme tak prožili dva slavnostní předvánoční dny.

ZUŠ informuje
 Leden 2014 byl v ZUŠ ve znamení klidu. V době zápisů předškoláků do základních škol přichází Základní umělecká škola se zcela novým projektem pro žáky MŠ. Cílem
tohoto projektu je dlouhodobá spolupráce Základní umělecké školy
a Mateřských škol.
Žáci MŠ od ledna 2014 pravidelně
navštěvují v dopoledních hodinách
ZUŠ, kde je pro ně připraven pestrý
program. Dovídají se zábavnou formou informace o hudebních nástrojích, na které si mohou zkusit zahrát. V rámci hudebně pohybových
aktivit získávají základní předpoklady ke studiu v ZUŠ.
Zároveň pedagogové ZUŠ provádí takzvaný průzkum hudebnosti,
výtvarného cítění a tanečního pohybu.

www.horni-slavkov.cz

 Žáci Přípravné estetické výchovy v Lokti si připravili na únor představení s názvem „Tygři, sloni, opice, líbí se mi nejvíce“, a to 19. února
2014 v 17.30 hodin v tanečním sále
ZUŠ Loket. V rámci tohoto představení bude pro diváky připravena
stejnojmenná výstava výtvarného
 Velmi dobrou zprávou pro měs- oboru v přízemí ZUŠ.
to Horní Slavkov je, že se do svého
 V únoru se také uskuteční Školtradičního zázemí vrací Krajská taneční přehlídka dětských skupin ní kola soutěží ve hře na housle, klascénického tance, na jejíž přípra- vír a kytaru (4. února ve 13.00 hově intenzivně pracujeme. Přehlídka din v tanečním sále ZUŠ Loket, 5.
se uskuteční 20. února ve 13.30 ho- února ve 13.00 hodin v učebně č. 4
din v MěKS Horní Slavkov a účast- v Horním Slavkově).
Úspěšní žáci postoupí do okresní se jí taneční soubory z celého Karlovarského kraje. Taneční přehlídku ních nebo krajských kol, která se konavíc zdobí zbrusu nové logo, kte- nají v průběhu února a března v Záré navrhla žákyně výtvarného oboru kladních uměleckých školách v Karlovarském kraji.
v Lokti Šárka Pospíšilová.

Výhodou této spolupráce je pravidelný kontakt s žáky MŠ, lze tedy
dobře vytipovat studijní obory, kterým by se žáci MŠ mohli v budoucnu věnovat, což také doporučíme rodičům žáků v červnu 2014 při Přijímacím řízení do ZUŠ.

 Pozvánka na 13. 2. 2014

Koncert Karlovarského komorního souboru v atriu loketské městské knihovny, ve kterém zazní díla
B. Brittena, M. Arnolda, G. Rossiniho a F. X. Thuriho.
Hrají: hoboj - Radka Prokopová,
housle - Alina Krejčová, Matúš Vaňuga, viola - Martina Fílová, violoncello - Martin Ondráček, kontrabas
- Jan Jirmásek.
Vstupné dobrovolné, začátek koncertu v 18.30 hodin.
 Připravujeme 14. 3. 2014

1. Ples Základní umělecké školy a SRPŠ při ZUŠ v MěKS Horní
Slavkov (více informací najdete na
webu ZUŠ www.zushslavkov.cz)
Jan Zapf, dipl. um.,
ředitel ZUŠ
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ZŠ Nádražní informuje

ZŠ Školní informuje

Vánoční turnaj ve
AMOS. Moderní metody
futsalu Bernard´s Cup výuky na naší škole

Již tradičně se 25. prosince usku- kovi. Pochvalu zaslouží i kuchař
ečnil Vánoční turnaj ve futsalu, Vladimír Liška.
tentokrát již 31. ročník. TurnaPříští rok u 32. ročníku nashleje se zúčastnilo osm týmů, které danou.
Mgr. Karel Bernard,
byly rozlosovány do dvou skupin,
ředitel turnaje
z nichž postupovaly vždy první dva
do finálové skupiny.
Pořadí turnaje:
O vítězi letos rozhodl až poslední
1. KUCHTA team
zápas finálové skupiny. Na závěr
2. JANEČEK team
proběhlo vyhlášení výsledků tur3. RAKEŤÁCI team
naje i pohoštění všech týmů (peče4. BEVERLY team
ná kolena).
5. KUBÍK team
Chtěl bych touto cestou poděko6. OLDY team
vat sponzorům turnaje - pánům Ji7. BERNARD team
římu Kosmákovi a Gustavu Žalud8. DRAČÍ jezdci

Účast v projektech je jednou z možností, jak rozvíjet a modernizovat výuku na základních školách.
Na naší škole jsme v době od 1.
března 2011 do 30. června 2014 realizovali grantový projekt „Zkvalitnění vzdělávání aplikací nových metod
práce s využitím moderní audiovizuální techniky – AMOS“.
Nyní využíváme vše, co bylo v rámci projektu vytvořeno, vyučování probíhá v moderní multimediální pracovně, v hodinách cizích jazyků žáci
pracují s jazykovou laboratoří, v dalších předmětech pak i s interaktivní tabulí a moderními počítači, které
slouží zejména k prezentaci nově vytvořených interaktivních materiálů.
Rozšiřujeme také využití e-learnin-

gového výukového prostředí – žáci
zde najdou studijní materiály, testy i zadání domácích úkolů. V některých předmětech zařazujeme do výuky pracovní listy vytvořené v rámci projektu, které žáky učí kritickému myšlení. S ním se pak setkávají
i v dalších hodinách.
Projekt Amos výrazně napomohl modernizaci výuky na naší škole, zejména připravil podmínky pro širší využití audiovizuální
techniky a pro uplatnění kritického myšlení ve výuce. Projekt číslo
CZ.1.07/1.1.11/03.0002 v hodnotě 2
802 266,60 Kč byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Anna Raiskupová,
koordinátor projektu

Leden ve znamení sportu

KUCHTA Team. Vítězové 31. ročníku Vánočního turnaje ve futsalu Bernard´s Cup. Po převzetí cen přišla řada na pečená vepřová kolena.

slavkovský zpravodaj

Vážení rodiče a přátelé naší školy,
leden byl pro náš první stupeň velmi nabitý měsíc. Nejen, že jsme se
urputně snažili dovést ke zdárnému
konci první pololetí tohoto školního
roku, ale pustili jsme se také do velkého sportovního zápolení.
Hned po návratu z vánočních
prázdnin jsme oprášili naše dovednosti ve vybíjené. Ve středu 8. 1.
jsme změřili síly v Novoročním turnaji prvního stupně.
První třídy nám zatím jen fandily, ale zároveň okoukly taktiku hry
a příští rok už se k nám také přidají.
Nejprve se z každé třídy deset hráčů a dva náhradníci poměřilo s paralelní skupinou a poté se vítězové
pustili do souboje s dalšími vítězi.
Z mladších žáků druhých a třetích
tříd se na 1. místě umístila 3. A, na 2.
místě 2. B a na 3. místě 3. B. Ze starších žáků čtvrtých a pátých ročníků
se na 1. místě umístila druhá skupina 5. A, na 2. místě 4. B a na 3. místě
1. skupina z 5. A.
Moc všem hráčům gratulujeme ke

skvělým výkonům!
Opomenout však nesmíme ani
úžasnou atmosféru, kterou vytvořili
naši fanoušci nejen svým povzbuzováním, ale i krásnými plakáty, které pro své spolužáky vytvořili. Za to
jim samozřejmě děkujeme.
Zároveň jsme se vrhli i do terénu
pro nás úplně neznámého. Poprvé jsme se totiž přihlásili do soutěže
ve florbalu pro 1. stupeň základních
škol. Během dvou tréninkových odpolední jsme vybrali náš „tým snů“
a ve čtvrtek 9. 1. jsme vyrazili na turnaj do Chodova.
Zde soupeřilo celkem pět škol
z našeho okresu. Naši nebojácní
chlapci zvítězili s velkým náskokem
a přehledem a díky tomu postoupili
do dalšího kola, které se konalo 17.
1. v Sokolově.
A jak jsme dopadli tam? To se dozvíte v dalším čísle Slavkovského
zpravodaje.
Mgr. Lucie Procházková,
trenérka a velká fanynka
našich hráčů
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DDM a Školní družina
informuje o své činnosti
Poděkování
DDM a ŠD děkuje za finanční dary věnované:
- lékárnou Arnika p. Mgr M.
Čerňavské na nákup hraček
a dárků do školní družiny –
oddělení p. Šimečkové
- firmou Rončka, s.r.o. Krásno na ZK Karate

Tábor o jarních
prázdninách

ký den D, kdy jsme své nabyté
znalosti zužitkovali. Nejlépe
hodnocený přednes měl žák
ze II. oddělení David Kastl.
Pohár tedy díky Davidovi putoval do II. oddělení (viz foto).
Gratulujeme. Na další měsíc
se připravujeme na závody
v sáňkování, případně na fotbalový zápas. S dnešním počasím člověk nikdy neví :-)

Dětská burza

V  DDM se ve dnech 26.2.O  jarních prázdninách pořá- 1.3.2014 uskuteční Dětská
dá DDM a ŠD příměstský tá- burza.
bor. Pro děti budou připraveny výlety – při nepříznivém
počasí
náhradní program
v budově. Přihlášky si můžete
vyzvednout v DDM a ŠD.
Letní tábor tentokrát ve
znamení ,,Na Divokém západě“ se bude konat v termínu
V  rámci celoroční soutě- od 3.-13.8.2014.
že, která probíhá v naší školPřihlášky si můžete vyzvedání družině, jsme celý prosinec vat v DDM a ŠD.
nacvičovali básničky a lidová
Za DDM a ŠD vychovatelé
pořekadla. Dne 13. 1. byl vela pedagogičtí pracovníci

Letní tábor Na
divokém západě

Střípky z družiny

2 2014

Ležnický masopust

Na
vědomost se dává,
že Masopust nám
končí a všichni se
s ním loučí...

Přijďte s námi oslavit konec Masopustu
1.3.2014 od 13.30 hodin.

Přijďte v maskách,
pro masky jsou připraveny ceny.

Zábavu a občerstvení pro vás připraví
obyvatele Ležnice.

Program:

- mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
- povolení masopustního veselí
- zvolení krále Masopustu
- průvod masek a maškar vesnicí
- vyhodnocení nejhezčí masky
- volná zábava
Přijďte, přijeďte si užít Ležnický masopust.

nepřehlédněte

Oznámení MUDr. Pleskačové
V souladu s ust. § 59 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, Vám jakožto poskytovatel zdravotních služeb oznamuji ukončení činnosti, a to ke dni 31. 1.2014.
Žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému
pacientem lze předkládat do dne 28. 2. 2014 na adresu: Sportovní 713,
Horní Slavkov.
MUDr. Helena Pleskačová, Praktický lékař pro děti a dorost

www.horni-slavkov.cz
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12. Reprezentační ples města
V sobotu 11. ledna 2014 se tradičně konal 12.
Reprezentační ples města.
Přítomné přivítal nový starosta města, pan
Martin Kasal, DiS., a popřál všem příjemnou zábavu.

CENA MĚSTA 2013
Součástí programu plesu bylo i předávání Ceny
města za rok 2013. Zastupitelstvo města na
svém zasedání 30. 12. 2013 rozhodlo Cenu města za rok 2013 udělit bývalé starostce města, paní

Mgr. Janě Vildumetzové, za výjimečnou, dlouhodobě vysoce intenzivní, neúnavnou a prokazatelnou práci nad rámec běžných zákonných povinností starosty.
Starostka města se zasloužila o výrazný rozvoj města, rozvoj občanských aktivit i mimo území ČR, na šíření dobrého jména města přesahující rámec Karlovarského kraje. Cenu města tvoří
plaketa vyhotovená z křišťálového skla.
SUPERTOMBOLA
Součástí programu plesu bylo mimo jiné také
losování cen v tzv. supertombole. K zajištění zákonné povinnosti uvědomit veřejnost o vyhrávajících losech zveřejňujeme čísla vylosovaných
losů (vstupenek):

Bývalá starostka Jana Vildumetzová a nový starosta Martin Kasal.

Vstupenka č. 54, cena:
Vydatný relax pro dvě osoby v Třeboni
Vstupenka č. 139, cena:
Poukaz na nákup stavebnin
v hodnotě 9.999,- Kč
Vstupenka č. 140, cena:
Valentýnská večeře v Grandhotelu Pupp
Vstupenka č. 202, cena:
LED televizor Sencor 31,5“
Vstupenka č. 203, cena:
Poukaz na odběr 10 tun štěrku
Vstupenka č. 209, cena: Kávovar
Vstupenka č. 154, cena:
Poukaz na odběr 3m3 dřeva
Vstupenka č. 166, cena:
Mobilní telefon Samsung Galaxy
Vstupenka č. 185, cena:
Dvě vstupenky na muzikál Osmý světadíl v amfiteátru v Lokti
Vstupenka č. 51, cena:
Permanentní vstupenka do bazénu Thermal Karlovy Vary
UPOZORNĚNÍ
Vylosovanou výhru - poukaz na odběr 3 m³
dřeva si výherce s č. vstupenky 154 nevyzvedl
přímo po losování. Může tak učinit u provozovatele na finančním odboru MěÚ do 5.3.2014
nejlépe po předložení vylosovaného losu (vstupenky).

Vystoupení skupiny ABBA STARS.
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly a supertomboly 12. Reprezentačního plesu města Horní Slavkov:

Spol. Byty - Teplo s.r.o., Technické služby s.r.o., Mensa ČR - Ing. Petr Čavojský, Lékárna Arnika - Mgr. Mária
Čerňavská, Českomoravská stavební spořitelna, Helios - Asseco Solutions, a.s., Tomáš Vlasák, Milan Půta, Jiří
Kosmák, Viola Janečková, Marie Zuberová, Jana Lerchová, Jana Burghartová, Jiřina Siváková, Eva Šollová, Jaromír
Kuttner, Mgr. Jana Vildumetzová, Martin Kasal, Roman a Pavlína Krejníkovi, Svaz měst a obcí ČR, Ludvík Soukop,
Žurnál Media a.s., Vlny music agency, SPA hotel Thermal Karlovy Vary, Stavební společnost HUBERT s.r.o., Torf
Ziegler spol. s.r.o., Pavel Radics - Autodíly, Česká pojišťovna, GEODATA Ing. Pavel Petřík, Martin Stark, Jitka
Kuncová, Alexandr Terek, Petr Rubáš, Ing. Leoš Ledvina, KMK Granit, Město Horní Slavkov, Česká spořitelna, a.s.

slavkovský zpravodaj
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mks pro děti

14. 2. 2014
Ridick
17:00 a 19:30 hodin
USA, Velká Británie, sci-fi, akční, thriller, titulky, od 12 let, 119 minut.
Režie: David Twohy
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff,
Dave Bautista, Jordi Mollà.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč
21. 2. 2014
Colette
19:30 hodin
Česko, Slovensko, Nizozemsko, drama, romantický, válečný, historický, od 12 let, 125 minut.
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Clémence Thioly, Jiří Mádl, Eric Bouwer,
Ondřej Vetchý, Petr Vaněk, Michal Dlouhý, Andrej Hryc, Miroslav Táborský, Dan Brown, Barbora Kodetová, Anna Kočicová.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč

2. 2. 2014
Sněhulácké povídánky - Loutkářský soubor
Rolnička
15:00 hodin
Malá scéna
Vstupné 10,- Kč

kavárna, taneční sál
8. 2. 2014
Pěvecký večírek – Pěvecké oddělení ZUŠ
Horní Slavkov
17:00 – 19:00 hodin
Vstup na kavárnu zadním vchodem přes dvůr
MKS.
10. – 14. 2. 2014
Valentýnský týden na kavárně
9:00 – 20:00 hodin
Valentýnské menu, soutěže, odměny

15. 2. 2014
4. Reprezentační ples
VĚZNICE HORNÍ SLAVKOV
28. 2. 2014
19:30 hodin
Tom Sawyer
K poslechu a tanci hraje skupina Starovarka
17:00 hodin
z Chebu.
Německo, dobrodružný, rodinný, čs.dabing, Vstupné 250,- Kč
106 minut
Lístky zakupujte u pí. Legrové: 352 660 270
Režie: Hermine Huntgeburth
Hrají: Heike Makatsch, Benno Fürmann, Joa- 23. 2. 2014
chim Król, Jaymes Butler, Peter Lohmeyer.
Homolkovi na kavárně
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné 15:00 – 19:00 hodin
(2+2) 140,- Kč
Vstup na kavárnu zadním vchodem přes dvůr

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)

MKS.
Vstupné 30,- Kč

otevírací doby
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.

připravujeme na březen
14. 3. 2014 Ples ZUŠ Horní Slavkov
27. 3. 2014 Divoké kočky
28. 3. 2014 Roháči a spol.

2. úloha (3 body)
Nahraďte písmena číslicemi 0 - 9.
Zašlete odpověď ve tvaru VES = … ?

PES
LES
VES

VES = ?

PLES
3. úloha (5 bodů)
V domě bydlí čtyři manželské páry. Každý z mužů je ženatý se sestrou
jednoho ze tří zbývajících. Petr nemá sestru. Manželka Karla se jmenuje
Vlasta. Manželka Mirka chodí často s Dášou a Hanou do cukrárny. Sestra manželky Ivana je manželkou Mirka. Petrova manželka je mladší než
Dáša. Mirkova sestra se nejmenuje Vlasta. Kdo je bratrem Milady?
Soutěž pro vás připravil:
Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc LEDEN:

Doplňte znamínka + , - , x , / tak, aby platila rovnice.
Zašlete celou správně doplněnou rovnici.

6 6 6=7
www.horni-slavkov.cz

1. úloha: domeček č. 4
2. úloha: A
3. úloha: C
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různé / zajímavosti

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Železniční viadukt. Tato stavba se zařazuje k ukázkám průmyslové dopravní architektury z období průmyslové revoluce.
Viadukt je zbudován z greisenu, vytěženého v lomu na Huberově pni v době, kdy tento lom neprodukoval cínovou rudu, ale
pouze stavební kámen. Výstavba viaduktů započala v roce 18
99.
Historická fota J. Souček

stavba viaduktu

viadukt v minulosti

Celková výše úvěrů města Horní Slavkov
Rok

Účel

2000
2000
2001
2002
2006

Splatnost

Výstavba obytných domů nad Výtopnou
8/2015
Výstavba obytných domů nad Výtopnou
12/2021
Výstavba obytných domů nad Výtopnou
7/2015
Výstavba obytných domů nad Výtopnou
3/2016
Nákup budovy Městského úřadu (bývalý hotel TATRAN)
8/2025
Mezisoučet čerpaných úvěrů uzavřených zastupitelstvem v letech 2006- 2010
2010 Turistický informační systém
7/2011
2010 Dřevomorka - kostel Sv. Jiří
6/2012
2010 ul.Bezejmenná, ZŠ ul.Školní, MŠ ul.Sportovní
2/2018
2011 Revitalizace nám.Republiky
6/2012
2011 služební auto Škoda Superb
5/2015
2012 Svatopluk.oprava komunikace a veř.osvětl.
6/2013
2012 zóna ,,D“ inž. sítě a komunikace pro 16 pozemků Na Vyhlídce
12/2015
Mezisoučet čerpaných úvěrů uzavřených zastupitelstvem v letech 2010 - 2013
Celkem součet

5,52%
4,72%
5,42%
4,77%
3,13%

Fixace úrok.
saz.
24.7.2015
27.11.2015
14.6.2016
10.1.2017
19.8.2015

2,64%
2,73%
1,54%
2,58%
7,26%
2,55%
2,24%

31.7.2011
30.6.2012
31.3.2015
30.6.2012
31.5.2015
30.4.2013
31.12.2016

úrok. sazba

Nesplaceno v tis.Kč
Celkový výše
úvěru v tis. Kč 31.10.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
5 048
2 251
1 740
1 331
899
18 367
12 746
11 561
10 634
9 663
6 576
3 494
2 841
2 332
1 796
7 085
3 996
3 299
2 752
2 178
19 000
15 791
14 672
13 801
12 901
56 076
38 278
34 113
30 850
27 437
2 306
2 306
371
371
15 166
15 166
14 697
9 576
6 697
1 704
1 704
463
404
296
180
1 132
1 132
5 695
4 501
2 170
26 837
17 843
16 805
15 505
9 047
82 913
56 121
50 918
46 355
36 484

V tisících Kč.

slavkovský zpravodaj
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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

HODINOVÝ MANŽEL
Jaroslav Novák
Tel. 603 767 608

Služby spojené s chodem domácnosti
• elektromontáže
• instalatérství
• drobné zednické práce
• malování
• drobné truhlářské práce
• montování nábytku
a podobné domácí práce.

Baník bilancuje rok 2013
Rok 2013 skončil. A protože každý bilancuje a hodnotí, jaký dnes již uplynulý rok byl, pojďme se ohlédnout za rok
2013 z pohledu FK Baník Sokolov.
A – mužstvo
V lednu Baník zahájil přípravu na jarní část sezony 2012/2013. A tento ročník nemůžeme hodnotit jinak než kladně. Áčko bojovalo až do konce soutěže o čelo tabulky. Nakonec z toho bylo 50 bodů a 4. místo v tabulce, což pro
Baník znamenalo druhý nejlepší výsledek v druholigové historii. V srpnu pak
Baník vstoupil do již osmé druholigové
sezony a i v ní útočil na přední příčky.
Nakonec v nabité tabulce Sokolov přezimuje na 7. místě, ale se solidním ziskem 25 bodů. Na jaře bude Baník chtít
bodový zisk zvýraznit.
Dorosty
Solidní rok 2013 mají za sebou i dorosty. V sezoně 2012/2013 týmy U16
a U17 hrály o střed tabulky. Pěkné 6.
místo pak uhrál dorost U19. Úspěšnější je ovšem probíhající sezona. Dorost U17 je na 8. místě, ale velkou radost nám dělají týmy U19 a U16, které

jsou po podzimu na 2. místě v těsném
kontaktu s první příčkou, kde přezimují
Motorlet, resp. Dukla Praha.
Žáci
V roce 2013 byla žákovská kategorie
klenotem Baníku. V sezoně 2012/2013
zazářili žáci U15, kteří vyhráli svou skupinu České ligy U15 a postoupili do celorepublikového finále. To se konalo
v Sokolově a Baník ve skvělé atmosféře vybojoval 3. místo! Sokolovské mladé fotbalisty předčily pouze týmy Slavie Praha a Baníku Ostrava, které patří k mládežnické extratřídě. Ale solidně
si vedli i žáci U14, U13 i U12. A dobře
mají rozehranou sezonu žáci i v sezoně
2013/2014. Daří se týmu U12, který je
zatím třetí a především pak žákům U15,
kteří vstoupí do jarní části z 1. místa
a budou chtít znovu postoupit do finále.
Přípravky
I přípravky hrají své mistrovské zápasy, ve kterých jde ale zatím hlavně o sbírání zkušeností než o výsledky. Ale již
v této věkové kategorii se objevují hráči,
kteří jsou velkým příslibem do budoucna.
FK Baník Sokolov
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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

ŽurnÁl MEdia a.s.
Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy vary










tisk , distribuce letáků
grafické návrhy, DTP
mediální podpora, PR, zprostře d ková n í i n ze rce
v ýroba bannerů, plachet, billb o a rd ů
polepy automobilů
v ýroba webov ých prezentací
v ýroba propagačních a rek lam n í c h p ře d m ě t ů
corporate identit y
orientační a navigační systémy

váš rádce ve světě reklamy
e-mail: info@zurnalmedia.cz
mobil: +420 739 544 445
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