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Od požáru
kostela sv. Jiří
uběhlo již 50 let.
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u nás ve městě
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, do letních prázdnin samozřejmě zbývá ještě hodně
času, blíží se ale jedna z prázdninových záležitostí. Nebo alespoň loňských čistě prázdninových. A to provoz na slavkovské železnici. Po řadě jednání se v loňském roce podařilo alespoň na části trati ze Slavkova zprovoznit opět železniční
dopravu. Osobní vlak jezdil o víkendech ze zastávky Horní Slavkov–Kounice do
Krásného Jezu a zpět. Po vyhodnocení letního provozu tohoto vlaku, kdy všechny mile překvapil trvající zájem ze strany obyvatel města a návštěvníků o svezení se vlakem, opět nastává doba, kdy by se na koleje měl znovu vrátit vlak. Provoz o loňských letních prázdninách hradilo napůl město ze svých peněz a stejnou částkou přispěl i Karlovarský kraj. Především s ohledem na zájem o víkendové spoje na železnici platí zájem jak města Horní Slavkov, tak i Karlovarského kraje opět podpořit provoz, který by letos měl být významně rozšířený. Vlak
ze Slavkova do Jezu by tak měl jezdit více měsíců, nejen po dva letní prázdninové, a více by mělo být i spojů. O konkrétním jízdním řádu vlaku budeme včas informovat. Co se týká obnovy železnice z Kounice až na vlakové nádraží ve Slavkově, nadále se snažíme i o opravu tohoto úseku. Jak Karlovarský kraj, tak město vyjádřilo plnou podporu osobní dopravy i v tomto úseku a v případě opravy
této části trati by společně objednali osobní dopravu na celém zprovozněném
úseku. Vše záleží na vlastníkovi tratě, zda uvolní potřebné peníze. Na vlak mezi
Kounicí a Krásným Jezem se tak i v letošním roce můžete těšit s jistotou, oprava téměř dvoukilometrového úseku až do Slavkova bude více záviset na vedení
Správy železniční a dopravní cesty či případných změnách ve vedení této státní
společnosti po jmenování nové vlády. O pokračujících jednáních budeme rovněž
informovat.
Starosta města Martin Kasal, DiS.

Město vytváří pracovní
místa pro nezaměstnané
a poskytuje praxi studentům
Město, vědomo si nepříznivého stavu v oblasti zaměstnanosti
v okrese Sokolov (nezaměstnanost
činí 11,2 %), vytvořilo ve spolupráci
s Úřadem práce 29 dělnických pracovních pozic z řad uchazečů o zaměstnání vedených u Úřadu práce ČR. Pracovní pozice jsou zpravidla vytvářeny na období dvanácti měsíců. Tyto pracovníky potkáváte v průběhu roku v různých částech
města při provádění úklidových prací, obnově zaniklých cest, u různých
výpomocí příspěvkovým organizacím a také reagují na požadavky občanů na provedení úklidu na veřejných prostranstvích.

Pokud uvidíte, že je potřeba provedení úklidu či jinou údržbu veřejného prostranství kontaktujte Městský úřad nejlépe telefonicky na tel. 724 180 759. Své podněty můžete zaslat i emailem na adresu: lenka.krejsova@muhslavkov.cz.
Město i v letošním roce poskytne
třem studentům střední školy výkon
praxe, jako nezbytnou součást školní výuky a dále ve spolupráci s Úřadem práce v rámci projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“ vytvoří jedno pracovní místo pro osobu se
zdravotním postižením pro výkon
administrativních činností na MěÚ.

den se starostou
Den se starostou se koná 26. 3. 2014 od 16.00 hodin.

Poplatky za odpady,
psy a pronájem pozemků
Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na povinnost
uhradit místní poplatky za odpady, místní poplatky za psy a platby za
pronájem pozemků do 31. 3. 2014. Poplatky lze uhradit v pokladně
MěÚ, č. dveří 311 ve 2. patře nebo bankovním převodem. Č. účtu: 19862175349/0800, variabilní symbol získáte na tel: čísle 352 350 678
u pí. Koškovské a tel. čísle 352 350 668 u pí. Genčurové, příp. email:
blanka.koskovska@muhslavkov.cz Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov č. 1/2012, a č. 5/2011 týkající se těchto poplatků jsou
zveřejněny na webových stránkách města www.muhslavkov.cz
Pracovníci po odkrytí roky zarostlé historické cesty ke kostelu sv. Jiří

Nové oprávnění starosty: zaznamenávání závěti občana
V lednu tohoto roku po dlouhých politických debatách vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., dostupný např. na www.justice.cz), který přinesl mnoho zásadních změn
a lze říci, že významně zasáhl do života občana i úřadu. Přinesl i nové
oprávnění starostům.
Tímto novým oprávněním je mož-

nost starosty zaznamenat porosta, který záznam pořídil, ji
slední vůli občana/zůstavitele,
musí s dvěma svědky podeje-li důvodná obava, že by obpsat a zůstaviteli za přítomčan zemřel dříve, než by mohl
nosti obou svědků přečíst,
aby zůstavitel potvrdil, že jde
pořídit závěť ve formě veřejné
o projev jeho poslední vůle.
listiny. Shodně tak může učinit
Takto pořízená závěť se pak
i ten, kdo je oprávněn vykonápovažuje za veřejnou listinu.
vat pravomoci starosty.
Takto pořízenou závěť pak obec Při pořizování takovéto závěti mopředá do úschovy u notáře. Sta- hou být svědky i osoby, které dosáh-
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ly patnáctého roku věku, a osoby,
které byly ve svéprávnosti omezeny, pokud jsou způsobilé věrohodně
popsat skutečnosti významné pro
platnost závěti. Je-li zůstavitel naživu, pozbývá platnost závěť uplynutím tří měsíců ode dne jejího pořízení. Osobám působících při pořízení závěti je ukládána povinnost mlčenlivosti.
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Modrá, žlutá, zelená,
víme, co to znamená
Další rok spolupráce mezi Městem Horní Slavkov a společností AVE CZ odpadové hospodářství
je za námi. Stejně jako před rokem
také nyní připravila odpadová společnost do listopadového vydání
Slavkovského zpravodaje malou anketu o spokojenosti obyvatel města
se systémem svozu tříděného odpadu ve městě.
Součástí dotazníku pak byla i bonusová soutěžní otázka, kdy obyvatelé města vymýšleli co nejoriginálnější heslo či slogan pro společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Zástupci vedení společnosti pak všechny došlé dotazníky
vyhodnotili a ze soutěžních sloganů
vybrali tři nejlepší. Jejich autory pak
společně s vedením města pozvali Výherkyně soutěže s cenami, které převzaly z rukou Ing. Rostislava Matyna krátkou schůzku, kde jim podě- áše, ředitele karlovarské provozovny společnoti AVE CZ.
kovali za účast a předali jako vítěModrá, žlutá, zelená, víme, co to padového hospodářství v centrální
zům soutěže i pěkné ceny. Ty předal
a východní Evropě. Poskytuje komředitel provozovny AVE CZ v Karlo- znamená.
Papír, sklo, plast, odvezeme včas. plexní portfolio služeb odpadového
vých Varech, Ing. Rostislav Matyáš.
Vaše město bude čisté, s AVE CZ hospodářství pro komunální a souVýherkyněmi soutěže se staly Eva
Pokorná, Eva Kastlová a Zuzana je to jisté.
kromé zákazníky a zajišťuje nejvyšVeverková.
Skupina AVE patří mezi vedoucí ší možnou technologickou a ekoloVítězné slogany zní:
společnosti, obchodující na trhu od- gickou úroveň zpracování odpadu.

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

602 110 499

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
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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

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.

602 324 341

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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V březnu uplyne 50 let od požáru kostela sv. Jiří
Dne 14.3.2014 uplyne 50 let od požáru kostela sv. Jiří. Vznik požáru je
dodnes záhadou. Původní verze, že požár vznikl na hřbitově ze svíček,
které zapálily kříž s plastikou Krista na vnější zdi kostela, a odtud se pak
po suchém břečťanu rozšířil na střechu, není dokázán. Ohořelá plastika
Krista z r. 1500 je dnes vystavena v Diecézním muzeu v Plzni.

Požár kostela sv. Jiří

Čerpání vody z potoka k hašení požáru

Oprava střechy sv. Jiří proběhla až po 11 letech od požáru

Loňského roku proběhla poslední fáze výměny střešní krytiny včetně
klempířských prvků, konkrétně práce proběhly na přístavku kostela a sakristii. Na postupnou obnovu jsou pravidelně používány finanční prostředky z rozpočtu města a dále jsou získávány z vnějších zdrojů, například z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, nebo od soukromých dárců.
Fota L. Souček

Bylo však známo, že na věž kostela se vypáčenými dveřmi mohl dostat
kdokoliv. A tak je pravděpodobné, že požár vznikl na půdě kostela od odV sobotu 26. dubna plánuje Spolek Horní Slavkov – Schlaggenwald
hozené cigarety. Po několik dnů cítili návštěvníci hřbitova zápach dýmu.
o.p.s. ve spolupráci s městem Horní Slavkov
„Den otevřených dveří kostela sv. Jiří“.
Požár v plné intenzitě vypukl 23. března 1964 v dopoledních hodinách.
Bližší informace budou uveřejněny v příštím čísle zpravodaje.
Slavkovští hasiči postrádali cisternu s vodou, zatím hasiči ze Sokolova
a Karlových Varů přijeli se svými cisternami. Nedostatek vody byl řešen
čerpáním vody z potoka. Nakonec byl požár zdolán a věž kostela před ním
byla uchráněna.
Tímto dnem přestal kostel sloužit liturgickým účelům. Provizorně byl
kostel zastřešen až po čtyřech letech od požáru. V roce 1975 bylo dále na
naléhání Památkového ústavu rozhodnuto o jeho celkovém zastřešení,
nicméně vnitřek kostela byl ponechán svému osudu. Kostel byl pro veřejnost uzavřen. Až v roce 1977 byla střecha kostela pokryta břidlicí a byla
také provedena oprava věže.
V dnešní době je kostel pro veřejnost uzavřen. V roce 2006 proběhla rekonstrukce věže, která je od té doby vždy v letních měsících pro veřejnost
otevřena a slouží jako vyhlídka.
V uplynulých letech proběhly práce na odvodnění kostela, restaurátorské práce na omítkách a preventivní zásahy proti šíření dřevokazných
hub a hmyzu.
Zchátralý kostel
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ZUŠ informuje
Únor 2014 byl v ZUŠ opět plný ži- Taneční obor ZUŠ účinkoval s velvota. Rozběhla se spousta projektů kým úspěchem na koncertu Základa akcí, které určitě stojí za zmínku.
ní umělecké školy A.Dvořáka K.Vary, který se uskutečnil v hotelu Gre4. a 5. února se uskutečnila škol- en House, dále na 4. reprezentačním
ní kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír, plesu Věznice Horní Slavkov v tanečkytaru a housle, kterých se účastnilo ní choreografii Mashup.
celkem 31 mladých umělců. Patnáct
z nich vybojovalo postup do okres- Výtvarný obor ZUŠ uspořádal výních kol v Kraslicích, Sokolově a Cho- let žáků do Prahy na retrospektivní výstavu sochaře Olbrama Zoubdově. Držíme jim palce.
ka a představení Živý kaleidoskop
Žákyně pěveckého oddělení (Ště- v Black Light Theatre.
pánka Svejkovská, Lucie Šreinová,
Nicole Hanáková, Helena Hanáko-  Žáci Přípravné estetické výchovy
vá, Petra Kriegerová) realizovaly na- v Lokti předvedly představení „Tyghrávky písní, které poslaly do pěvecké ři, sloni, opice, líbí se mi nejvíce“ a vysoutěže pro začínající zpěváky „Česko stavily svá výtvarná díla v ZUŠ Loket.
zpívá“. Všem pěti žákyním se povedlo z velkého počtu uchazečů z celé ČR  V únoru také pokračovaly projekpostoupit do užšího finále, které se tové dny pro mateřské školy v Lokti
koná v Praze. Gratulujeme a o výsled- i Horním Slavkově. Děti se tentokrát
seznámily s klavírem, který si detailcích vás budeme informovat.

Výsledky školního kola
hudební soutěže
Ve dnech 4. a 5. února proběhlo
v naší škole a v její pobočce v Lokti „Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře
na klavír, housle a kytaru“. Vítězové postoupili do okresních kol.
Hra na klavír:
1. místo s postupem: Hana Rohová (2. roč. – H. Slavkov), Karolína Jirků (2.
roč. – H. Slavkov), Simona Krušinková (5. roč. – H. Slavkov), Natálie Kontová (6. roč. – H. Slavkov), Tereza Vašíčková (7. roč. – H. Slavkov), Kristýna Simonová (1. roč. – Loket), Adam Muska (1. roč. – Loket)
1. místo: Ondřej Jaroš (PHV – H. Slavkov), Emily Kontová (PHV – H. Slavkov),
Kateřina Salačová (PHV – H. Slavkov), Pavlína Zábranská (PHV
– H. Slavkov), Eliška Drobná (1. roč. – H. Slavkov), Šimon Fiala (PHV –
Loket), Dominika Zikulová (2. roč. – Loket), Karolína Vdovcová (2. roč.
– Loket)
2. místo: Sára Štolfová (1. roč. – H. Slavkov), Jáchym Akrman (3. roč. – H.
Slavkov)
Hra na housle:
1. místo s postupem: Klára Pösingerová (2. roč. – H. Slavkov), Kryštof Majkus (2. roč. – Loket), Eliška Lieblová (2. roč. – Loket), Lucie Šreinová (5.
roč. – Loket), Jan Hlavsa (6. roč. – Loket)
1. místo: Dominik Glassl (3. roč. – Loket), Pavel Klášterka (4. roč. – Loket)
2. místo: Nela Hanzíková (PHV – H. Slavkov), Petr Hoch (4. roč. – Loket)
3. místo: David Soudný (5. roč. – H. Slavkov)
Hra na kytaru:
1. místo s postupem: Jan Štěch (1. roč. – Loket), Barbora Rezková (3.
roč. – H. Slavkov), Michaela Zimmermannová (4. roč. – Loket)
2. místo: Petr Tršo (4. roč. – H. Slavkov)
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ně prohlédly a naučily se tanečním zá- a pí. Kárová (tel. 602 476 646 nebo
kladům a práci s rekvizitou v písničce email: sdruzeni.zus@centrum.cz)
Červený šátečku kolem se toč.
Zveme vás:
 Dne 20. února se uskutečnila
Krajská taneční přehlídka dětských 15. března - Přehlídka pantomimy
skupin scénického tance, výsledky a pohybového divadla Plzeň (účast
vám oznámíme v dubnu 2014 stejně žákyň TO Horní Slavkov - Daniela
jaké výsledky žáků hudebního oboru Budajová, Kristýna Krčková a Michav okresních a krajských kolech soutě- ela Ruppertová )
že ZUŠ.
18. března - Vystoupení žáků Přípravné estetické výchovy „Budulínek
Pozvánka:
a jiné hrátky“ - 17.00 hodin, MěKS
Horní Slavkov
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ a Zá- 20. března - Koncert v tanečním sále
kladní umělecká škola srdečně zve ZUŠ Loket, 18.30 hodin
Ples ZUŠ a SRPŠ při ZUŠ, který se Monika Cimprich – housle (ČR a Aliuskuteční 14. března v MěKS Horní ce Michel – klavír (Švédsko)
Slavkov od 19.30 hodin.
(v programu zazní Romantické kusy
Vstupné 150,-Kč, vstupenky jsou A.Dvořáka, Sonáta č. 2 E. Griega
k dispozici v ZUŠ Horní Slavkov (pí. a Jarní sonáta L. van Beethovena)
Čedíková – tel. 607 691 405), ZUŠ LoJan Zapf, dipl. um.,
ket (p. Rothbauer – tel. 605 510 465)
ředitel ZUŠ
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školství
ZŠ Nádražní informuje

ZŠ Školní informuje

Policejní pes Bret
Rozvíjíme kreativní
ukázal, jak hledá drogy dovednosti našich žáků

Vlčák Bret v akci. Ukazuje dětem svou speciální dovednost - schopnost
najít drogy.
Dne 13. 2. 2014 proběhla na naší
škole pro žáky 8. ročníku přednáška a beseda o drogách ve spolupráci s Policií ČR - Horní Slavkov,
kterou zajistila prap. Mgr. Marta Mundilová. Součástí byla nejenom názorná ukázka vzorků drog,
výklad o trestně právní zodpovědnosti, beseda, ale i následně ukázka práce protidrogového psa Breta
a jeho psovodky ze Sokolova.
Ve třídě byly záměrně založeny

dva vzorky drog a pes žákům předvedl, jak snadné je pro něj drogy
najít. Žáci měli spoustu dotazů, na
které policistky velmi ochotně a trpělivě odpovídaly.
Musím konstatovat, že spolupráce naší školy s oddělením Policie
ČR v Horním Slavkově je na velmi vysoké úrovni, proběhly i jiné
akce, a tímto bychom chtěli všem
policistům poděkovat.
Mgr. Lenka Nováková

Úspěchy našich žáků

Jestliže chcete tvořit kreativně, jste
na správné adrese! Na naší základní škole mají žáci 8. ročníků jedinečnou možnost zvolit si předmět Tvořivá dílna. Zde si mohou vyzkoušet
nejrůznější výtvarné techniky a podílet se na školních projektech ve
skupinkách. Žáci vnáší do svých výtvarných prací osobitý styl a jedinečnou originalitu. Výsledná díla prezentují v prostorách budovy školy nebo se zúčastňují nejrůznějších

soutěží. V 1. pololetí si např. vyzkoušeli batiku za studena, kašírování
prostorových objektů, textilní a přírodní koláže, drátkování, modelaci
drobných předmětů a také malbu na
obličej. Rozhodně je ale nač se ještě těšit. Proč? Naši výtvarníci přeci
nevyzkoušeli všechno! Čeká je např.
technika linorytu, suché jehly, umělecká fotografie, kde opět ukáží své
kvality, nápady a nekonečnou fantazii.
Jitka Vlčková, učitelka

 Po vítězství v okrskovém kole v sálové kopané vybojovali naši chlapi ve
složení Petr Valenta, Marek Horvát, Marcel Vedana, Martin Šlajs, Jaroslav
Vašíček a Josef Blumel krásné 4. místo.
 Třída 5. A se zúčatnila pětitýdenní internetové soutěže o zásadách

správné výživy a zdravém životním stylu „Hravě žij zdravě“ a získala 2.
místo v Karlovarském kraji.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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DDM a Školní družina
informuje o své činnosti

pozvánka

Přijďte na přednášku
Výbor ZO SPCCH pořádá v úterý 25. 3. od 10.00 hodin v kavárně
MěKS přednášku o novém občanském zákoníku se zaměřením na
otázky dědictví, darovací, kupní a nájemné smlouvy, novinky pro nájemníky a další. Přednášejícím je tajemník MěÚ Mgr. Bc. Martin Stark
a pracovnice bytového hospodářství města Horní Slavkov Ing. Lenka Janoušková. Srdečně Vás všechny zveme.
Za výbor ZO SPCCH Mgr. Vlasta Kaprová

ZŠp a ZŠs informuje

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 28. - 29. 1. 2014 se konal
v naší škole ZŠ praktické a ZŠ speciální zápis do první třídy ZŠ pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci budou vyučováni podle vzdělávacího programu základní
školy. Navíc bude přihlédnuto k jejich individuálním specifickým potřebám díky malému počtu žáků ve

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

O pololetních prázdninách
si děti z DDM a školní družiny
udělaly výlet do Aquafora ve
Františkových Lázních. Fotky
a zážitky z koupání si můžete prohlédnout na našich FB
stránkách.

Na Velikonoční prázdniny se
chystá přespávání v ŠD!
Dívky ze ZK vaření pořádaly soutěž o nejlepší MENU. 1.
místo obsadila Kateřina Ciperová, druhé Markéta Stecovičová a třetí Kateřina Kačírová.
Osobně můžu říct, že všechno, co holky uvaří je moc dobV rámci celoroční soutěže, ré! Jsou to šikulky a my grakterá probíhá v naší školní tulujem!
družině, jsme celý leden sáňkovali a bobovali, abychom se
připravili na závody v sáňkování.
Jak už to ale bývá, víkend
Letní tábor tentokrát ve
před závody vysvitlo sluníč- znamení ,,Na Divokém záko a všechen sníh zmizel :-) padě“ se bude konat v termíNaštěstí jsme ale měli připra- nu od 3.-13.8.2014. Přihlášky
ven náhradní plán, a to turnaj si můžete vyzvedávat v DDM
ve fotbale. Pohár si tentokrát a ŠD.
odneslo I. oddělení. GratulujeZa DDM a ŠD vychovatelé
me!
a pedagogičtí pracovníci

Střípky z družiny

Letní tábor Na
divokém západě

třídě. Speciální pedagog bude při
práci s dětmi využívat speciálně pedagogických metod a kompenzačních pomůcek.
Díky těmto postupům a individualizaci výuky jsou tito žáci lépe připraveni na přestup a adaptaci do
více početných kolektivů v jiných
ZŠ.
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Čím Slavkovští dříve platili?
Spolek horníků Barbora vás zve na přednášku
Ing. Rudolfa Tomíčka s kolegy „Platby a pokuty ve slavkovských
horních řádech aneb Čím se v Horním Slavkově dříve platilo“, která
se koná ve čtvrtek 13. března 2014
od 17.30 hodin v Městské knihovně v Horním Slavkově.
Srdečně zveme všechny zájemce o historii.

MŠ Duhová kulička informuje

Děti z Duhové kuličky navštěvují
základní uměleckou školu

V rámci projektových dnů navštěvují naši předškoláci základní uměleckou školu v Horním Slavkově.
Projektové dny pořádá Základní umělecká škola jednou měsíčně.
Nejstarší děti z naší mateřské školy se na tyto dny těší, jsou zvědaví co
nového jim učitelé umělecké školy
ukáží, s čím je seznámí.
Naše děti si již vyzkoušely zajímavé výtvarné techniky a mohly si vyrobit přáníčko. Již také vědí jaké to
je zpívat ve sboru. Jindy si poslechly hudební pohádku, ve které se seznámily s některými hudebními nástroji. Poslechly si jak hrají, poznávaly materiály ze kterých se nástroje
vyrábějí, dívaly se jak se dají rozložit
na jednotlivé části.
Už také ví, jaké je to navštěvovat

Náš úřad vám poradí
v sociální oblasti
Odbor správní a vnitřních věcí
Městského úřadu Horní Slavkov
poskytuje od 1.1.2012 poradenství
v sociální oblasti nejen pro občany
města Horní Slavkov, ale i pro město Krásno a obec Nová Ves. Sociální
pracovnice odboru vám mohou pomoci s řešením určité životní situace, udržením bydlení, nebo získání
(i právní) rady.
Pro ilustraci můžeme uvést případ
občana – živnostníka, který vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu nemohl živnost vykonávat a musel se zaevidovat v seznamu uchazečů o zaměstnání úřadu práce. V situaci se nebyl schopen
se orientovat, zadlužoval se.
Ze strany městského úřadu mu
byla nabídnuta a také realizována
pomoc při vyřízení všech dostupných sociálních dávek (včetně asistence při jednání s úřady); pomoc

při jednání s odborem, který spravuje byty v majetku města, spolu s asistencí při sepsání splátkového kalendáře dlužného nájemného pro udržení nájemního bytu; v neposlední
řadě také nabídky zaměstnání v programu veřejně prospěšných prací.
V Karlovarském kraji působí mnoho organizací, které by vám v krizových situacích mohly pomoci, výběr kontaktů na některé z nich (podle nás těch nejpotřebnějších), někdy
i s jejich stručným zaměřením, můžete nalézt na webových stránkách
Města Horní Slavkov www.muhslavkov.cz, konkrétně v sekci: odkazy – sociální poradenství. Další kontakty můžete získat přímo od pracovnic odboru. Přejeme Vám, aby se
Vám těžké životní situace vyhýbaly,
v opačném případě jsme připraveny
vám pomoci.
Odbor správní
a vnitřních věcí MěÚ

taneční oddělení. Naučily se nový
taneček a samy si k němu zazpívaly.Všem by se líbilo i na hodinách
klavíru.Vyzkoušely si totiž jak se
na klavír hraje. Dokonce jim paní
učitelka ukázala jak vypadá klavír
uvnitř. Všechny děti se divily kolik skrývá kladívek a strun a k čemu
slouží pedály pod klavírem.
Projektové dny v umělecké škole nejen obohacují o nové vědomosti a krásně doplňují hudební vzdělávání v mateřské škole, ale jsou také
velmi zábavné a zajímavé. Těšíme
se na další návštěvy v Základní umělecké škole a moc děkujeme pedagogům za jejich skvělou spolupráci
a přípravu těchto dnů.
Děti a učitelky z mateřské školy
Duhová kulička

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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kulturní kalendář na měsíc březen
kino promítá
4. 3. 2014
Vejška
17:00 a 19:30 hodin
Česko, komedie, od 12 let, 85 minut
Režie: Tomáš Vorel st.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Marie Kružíková, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Filip Vorel, Petr Čtvrtníček a další.

3 2014

16. 3. 2014
Loutkářský soubor Rolnička – Veselá medvíďata
15:00 Malá scéna
Vstupné 10,- Kč

16. 3. 2014
Líbánky
17:00 a 19:30 hodin
Česko, Slovensko, drama, 98 minut.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj, Jitka Šilhánová.

kavárna, taneční sál

22. 3. 2014
Dobrodružství Hugha Finna
17:00 hodin
Německo, dobrodružný, rodinný, čs.dabing,
106 minut
Režie: Hermine Huntgeburth
Hrají: Leon Seidel, Jacky Ido, August Diehl, Heike Makatsch, Peter Lohmeyer a další.

8. 3. 2014
Sportovní zábava
20:00 Taneční sál
Vstupné 100,- Kč
Hraje: Beat club 68´
Předprodej vstupenek na kavárně MKS

19. 3. 2014
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné Čteme pro nejmenší
(2+2) 140,- Kč
16:00 Knihovna
Vstup zdarma

14. 3. 2014
Ples ZUŠ Horní Slavkov
19:30 Taneční sál
Vstupné 150,- Kč

mks pro děti
2. 3. 2014
Masopustní maškarák
15:00 hodin
Taneční sál
Vstup zdarma

divadlo, představení
27. 3. 2014
Travesti-show Divoké kočky
19:00 hodin Divadelní sál
Vstupné 50,- Kč
Lístky v předprodeji od 17. 3. 2013 na kavárně
MKS. Tel.: 702 019 863

6. 3. 2014
Divadlo Kapsa – Zvířátka a loupežníci
10:00 Divadelní sál
Vstupné 30,- Kč
Určeno školkám + volná místa pro veřejnost

28. 3. 2014
Roháči, Vetřísk, Spektrum
18:00 Kavárna
Vstupné 80,- Kč
Lístky v předprodeji od 10. 3. 2013 na kavárně
MKS. Tel.: 702 019 863

knihovna

Registrace čtenářů v měsíci březnu

ZDARMA!
 Přijďte si vyzkoušet čtečky elektronických
knih.
31. 3. 2014
Divadelní soubor Trosky Kraslice – Královny
19:00 hodin Divadelní sál
Vstupné 50,- Kč
Lístky v předprodeji od 17. března na kavárně
MKS. Tel.: 702 019 863

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

připravujeme na duben
6. 4. 2014 Homolkovi na kavárně
12. 4. 2014 Velikonoční trhy
16. 4. 2014 Dana Morávková, Josef Carda
19. 4. 2014 Diskotéka
Dále o kultuře ve městě: www.mkshs.cz
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MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Latinská škola

Latinská škola č. p. 166
Tato škola stávala pod kostelem sv. Jiří a byla postavena
v roce 1525. Jako škola sloužil tento renesanční dům až do
roku 1875, poté byl dočasně využíván jako starobinec. Ve
druhé polovině 20. století latinská škola chátrá a nakonec je
v roce 1979 zbořena.
Historická fota L. Souček

Přilehlá ulice

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)
Která kostka je stejná jako vzor?

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

2. úloha (3 body)
Zvířata na dvorku mají celkem 30 nohou a 12
hlav. Která zvířata zde žijí a kolik jich je?
A)
B)
C)
D)
E)

6 králíků a 6 koní
7 slepic a 9 kachen
8 telat a 4 králíci
9 slepic a 3 králíci
7 pávů a 5 beranů

3. úloha (5 bodů)
Které tvrzení o zdi platí, ať je zeď jakákoli a za všech podmínek (ať prší,
či neprší)?
a) Zeď není vysoká, nebo neprší.
b) Zeď je vysoká nebo platí, že pokud je zeď vysoká, pak prší.
c) Prší a zároveň platí, že zeď je vysoká právě tehdy, když prší.
d) Neprší nebo není pravda, že zeď je vysoká a zároveň prší.
e) Není pravda, že pokud je zeď vysoká, pak neprší.
Soutěž pro vás připravil:
Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc ÚNOR:
1. úloha: 6 / 6 + 6 = 7, 2. úloha: VES = 850, 3. úloha: Karel
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„Vykouzlíme teplo Vašeho domova“

OKNA * DVEŘE * VRATA
KUCHYŇSKÉ LINKY * INTERIÉROVÉ DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• vedení účetnic t ví •
• vedení daňové evidence •
• vedení personální agendy •
• vedení mzdové agendy •
• rekonstrukce účetnic t ví •
• rekonstrukce daňové evidence •
• zpracování daňov ých přiznání •
• zastupování na úřadech •

1DEJQF QMPCFXGĥGXTCVC :

+420 731 656 206
+420 606 454 013

knaf@magickv.cz
harustak@magickv.cz

1DEJQF MWEJ[ėUMÃNKPM[ :

+420 724 753 548

libor.dvoracek@magickv.cz

www.magickv.cz

Nově otevřená kancelář

...vyrábíme rolety a vrata

s
55lev
%a

Kdy:
28.2.2014, od 13 hod.
Kde:
Ležnice 810, 357 31 Horní Slavkov
Kontakt: tel: 602 838 210
e-mail: soukupova@agrafa.com

Naše okna prosluní Váš život

Bohemia Lignum - Dřevěná okna
Botanická 252/6 | 362 63 Dalovice
+420 355 328 030 | +420 608 605 013 | +420 355 328 050
ﬁrma@bohemialignum.cz | www.bohemialignum.cz
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U11 obsadila na Nemos
Group Cupu 2. místo
V neděli 2. února se v sokolovské sportovní hale konal další z řady turnajů pro hráče přípravek. Tentokrát změřili síly zástupci kategorie
U11 a mezi osmi celky si domácí Ba-

ník Sokolov nevedl vůbec zle, ba naopak. Sokolovští fotbalisté podlehli jen vítězi turnaje z Mariánských
Lázní a skončili na stříbrné pozici.
Třetí skončila Nová Role.
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Graﬁka a tisk: MEDIA a. s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz

CHCETE BÝT VIDĚT?
NABÍZÍTE SLUŽBY?
PRODÁVÁTE ZBOŽÍ?
Inzerujte ve Slavském
zpravodaji!
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