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u nás ve městě
Slovo starosty
Vítám vás nad dubnovým zpravodajem. V minulém období jsme zaznamenali mnoho dotazů i dezinformací k setrvání praktického lékaře, pana doktora
Igaze ve městě. A protože jsme slíbili, že budeme o vývoji této situace informovat i prostřednictvím tohoto zpravodaje, dnešní příspěvek je tak věnován právě
zajištění lékařské péče ve městě. Jednání s praktickým lékařem pro dospělé Peterem Igazem se podařilo uzavřít. Lékař bude i nadále ordinovat ve městě a to
ve stejných prostorách jako doposud. Od začátku fungování ordinace pro dospělé v prostorách pečovatelské služby byla tato ordinace zřízena a vedena Pečovatelskou službou. V rámci motivace pro další setrvání byla v loňském roce
učiněna nabídka pro pana doktora Igaze, a to taková, zda by si nechtěl ordinaci převzít do své soukromé praxe. Někomu se může zdát, že následné vyjednávání trvalo až moc dlouho, bylo ale nutné najít takovou shodu mezi městem
a panem doktorem Igazem, aby byly zachovány všechny procesní a legislativní postupy a zároveň, aby podmínky byly přijatelné i pro lékaře. To se nyní podařilo, je podepsána nájemní smlouva a je i vyřešené převod vybavení ordinace.
Je tak možné říct, že lékařská praxe pana doktora Igaze ve městě, který ji nyní
bude vykonávat společně s paní doktorkou Igazovou, rovněž praktickou lékařskou pro dospělé, zůstává zachována bez změn pro pacienty.
V současné době velmi intenzivně vnímáme situaci vzniklou ukončením praxe dětské lékařky, paní Heleny Pleskačové, kdy řada z dětských pacientů musela hledat nového pediatra. I tuto situaci již řešíme, o případném posunu vás budeme informovat na stránkách i tohoto zpravodaje.
S přáním hezkých jarních dní
Starosta města Martin Kasal, DiS.

den se starostou
Den se starostou se koná 23. 4. 2014 od 16.00 hodin.

Výstavka šikovných rukou
a výrobků občanů města

Ve městě je jistě mnoho šikovných lidí, kteří ve svém volném čase realizují
své dovednosti a produkují zajímavé předměty. Město nabídlo k prezentaci jejich šikovnosti výstavní skřínky, které jsou umístěny v hale městského kulturního střediska a ve 2. poschodí budovy městského úřadu v chodbě ke kanceláři starosty. Ve skříňkách jsou umístěny první prezentace výtvorů šikovných rukou našich občanů. Pokud chcete prezentovat i svou
dovednost, je možné zajistit prezentaci i vám, když budete kontaktovat
sekretariát starosty osobně nebo na tel. 602 110 506. Vystavené předměty je možné si u jejich tvůrců objednat a následně zakoupit.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Ležnický masopust.
Jaro, radost a veselí

Král Masopustu s průvodem.
První známky jara se na Ležnici
projevily radostí a veselím. Slavil
se totiž Masopust. Letos se uskutečnil 1. března.
Každoročně se tak již tradičně
děje, že se lidé se smyslem pro humor a zábavu přijdou pobavit do
žertovně vyzdobené Ležnice.
Tady se místní i návštěvníci obléknou do kostýmů a masek. Jiní
zase v domácnostech napečou
dobroty a připraví pohoštění pro
účastníky průvodu, který k nim
přichází popřát zdraví, štěstí a hojnosti po celý rok. Samozřejmě se
Masopust neobejde bez pohoštění
u stánku a nějaké té sklenky nápoje pro zahřátí a podporu dobré nálady.
Čelo průvodu již tradičně tvoří
Král Masopustu, medvědář, kominík, vodník nebo medvěd, dále následují ostatní masky a hosté masopustní zábavy. Všichni jsou bez
výjimky hosty osadníků.
Po skončení poutě průvodu ves-

nicí se vyhlašují nejlepší a nejoriginálnější masky v kategorii dospělých a masky dětské.
Letos byla vyhodnocena jako
první maska vodníka, následovala dvojice šermíř s princeznou
a dvojka jeptišek.
Děti mají již každoročně nádherné a důvtipné masky, proto jsou
hodnoceny jako celá skupina.
Vyhodnocené masky na závěr zatančily, zazpívaly nebo se podělily
o nějaký ten vtípek. Všichni byli
odměněni povětšinou sladkými
cenami. Po ukončení průvodu a po
vyhodnocení masek, mohli ještě lidé posedět při živé muzice ve
společenské místnosti U Kleinů.
Masopustní veselí připravují osadníci Ležnice jako například
paní Šebková, pan Maschauer,
pan Bartoň, paní Štefková, Ing.
Najman a další. Ceny pro nejlepší masky letos sponzorovalo Město Horní Slavkov.
František Bartoň

Vyhodnocení nejlepší masky.
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Vlak se vrací
Vážení občané, od 19. dubna bude
opět zprovozněna vlaková doprava ze stanice Horní Slavkov-Kounice, a to až do stanice Rakovník. Vlaky budou jezdit každou sobotu a státem uznané svátky až do 28. září
2014. Jízdní řád naleznete na webu
města nebo na stránkách Českých
drah: www.cd.cz  Vlakem po ČR
 Traťové jízdní řády  161-Rakovník-Horní Slavkov-Kounice.
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Kontakty na MěÚ

hƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝǀǌƉŽŵşŶŬǇϱϬ-ůĞƚĠŚŽ ǀǉƌŽēşƉŽǎĄƌƵŬŽƐƚĞůĂƐǀ͘:ŝƎşĂDĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŚŽĚŶĞƉĂŵĄƚĞŬĂƐşĚĞů
ǀ ĂŬĐŝƌĄŶǇƉĂŵĄƚĞŬĚŽŬŽƎĄŶƉŽƎĄĚĄDĢƐƚŽ,ŽƌŶş^ůĂǀŬŽǀĂ^ƉŽůĞŬŚŽƌŶşŬƽĂƌďŽƌĂĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ
ĚǀĞƎşŬŽƐƚĞůĂƐǀ͘:ŝƎş͘

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

WƌŽŐƌĂŵĂŬĐĞ
ƚǀƌƚĞŬϮϰ͘ ϰ͘ ϮϬϭϰ- ĞŶƐǀ͘:ŝƎş
WƎĞĚŶĄƓŬĂͣ,ŝƐƚŽƌŝĞ ŬŽƐƚĞůĂƐǀ͘:ŝƎş͞
WƎĞĚŶĄƓş͗/ŶŐ͘ZƵĚŽůĨdŽŵşēĞŬ- ^ƉŽůĞŬŚŽƌŶşŬƽĂƌďŽƌĂ
DşƐƚŽ͗ŬŶŝŚŽǀŶĂD<^ŽĚϭ8͗ϬϬ

Martin Kasal, DiS.
starosta

^ŽďŽƚĂϮϲ͘ ϰ͘ ϮϬϭϰ- ĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş
ϭϭ͗ϬϬ ƉƌǀŶşǀǇǌǀĄŶĢŶşǌǀŽŶƽ- ŽƚĞǀƎĞŶşŬŽƐƚĞůĂ

martin.kasal@muhslavkov.cz

ϭϭ͗Ϭϱ ŵƓĞƐǀĂƚĄ- /ƌ͘DŐƌ͘:͘DĂũŬŽǀ

724 796 727

ϭϮ͗ϬϬ ǀŽůŶĠƉƌŽŚůşĚŬǇŬŽƐƚĞůĂ

Senioři slavili
V sobotu 8. 3. se konala výroční
členská schůze Svazu postižených
civilizačními chorobami, který sdružuje převážně slavkovské seniory.
Sešlo se na ní 88 lidí, většinou ženy.
Protože to bylo právě 8. 3. byly všechny ženy přivítány malou kytičkou.
Dalším pěkným dárkem pro všechny bylo vystoupení dětí z MŠ Duhová kulička. Na schůzi se projednávala činnost SPCCH, hlavně připravované rekondiční pobyty, tématický
zájezd nebo možnosti zvýhodněných
návštěv solné jeskyně.
Potom následovala zábavná část
s hudbou p. Josefa Němce, tombolou
a občerstvením. Věříme, že se všichni dobře pobavili.
Za výbor
ZO SPCCH Miroslav Urbele
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ϭϯ͗ϬϬ ĚƌƵŚĠ ǀǇǌǀĄŶĢŶşǌǀŽŶƽ
ϭϯ͗Ϭϱ ŬŽŶĐĞƌƚŽƌĐŚĞƐƚƌƵ ZUŠ ,͘^ůĂǀŬŽǀĂ>ŽŬĞƚ
ϭϯ͗ϯϬ ƐůĂǀŶŽƐƚŶşƐůŽǀŽƐƚĂƌŽƐƚǇDĢƐƚĂ,ŽƌŶş ^ůĂǀŬŽǀ͕ƉƎĞĚƐĞĚǇ,ŽƌŶŝĐŬĠŚŽƐƉŽůŬƵ

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

739 322 356

ĂƌďŽƌĂĂǌĄƐƚƵƉĐĞ DĢj,ŽƌŶş ^ůĂǀŬŽǀ
ϭϰ͗ϬϬ ƚƎĞƚşǀǇǌǀĄŶĢŶşǌǀŽŶƽ
ϭϰ͗Ϭϱ ŬŽŶĐĞƌƚŽƌĐŚĞƐƚƌƵha,ŽƌŶş ^ůĂǀŬŽǀĂ>ŽŬĞƚ
ϭϰ͗ϯϬ- ϭϳ͗ϬϬƉƌŽŚůşĚŬǇŬŽƐƚĞůĂ Ɛ ŵŽǎŶŽƐƚşǀǉŬůĂĚƵ

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

724 046 888

KďēĞƌƐƚǀĞŶşǌĂũŝƓƚĢŶŽ͘
<ĂǎĚĠŵƵ ŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƵ͕ ŬƚĞƌǉ ƉƎŝƐƉĢũĞ ŶĂ ƉŽƎşǌĞŶş ŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ ŵƎşǎş ǀŝƚƌĄǎş͕ ďƵĚĞ ƉƎĞĚĄŶ WĂŵĢƚŶş ůŝƐƚ͕
ŽƉƌĂǀŸƵũşĐşŬ ǀŽůŶĠŵƵǀƐƚƵƉƵŶĂǀĢǎ ŬŽƐƚĞůĂĂĚŽŵĢƐƚƐŬĠŚŽŵƵǌĞĂ ǀ ĚĞŶŬŽŶĄŶşĂŬĐĞ͘

ĢŬƵũĞŵĞǌĂƉƎşƐƉĢǀŬǇ͘

Mgr. Bc. 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
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

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
774 559 222
a internetu ve městě:
nebo 774 559 868
Poruchová linka plyn RWE:
1239
Poruchová linka ČEZ:
840 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora
pro období 1. 4. 2014-31. 10. 2014:
PO - PÁ: 7.00–17.00 h.
SO v měsíci: 8.00-12.00 h.
POLICIE ČR, OBVODNÍ
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
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

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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Kabelová televize? Pořídíme nové technologie
Naše společnost Technické služby
Horní Slavkov (TS) provozuje kabelovou televizi od října 2012. Do února 2014 jsme měli tuto technologii ve
výpůjčce a neměli jsme možnost investovat do jejího obnovení, protože
nemůžeme investovat do cizího majetku.
V únoru 2014 jsme dostali technologii do našeho majetku, a protože je
naším cílem zlepšit kvalitu přenášených televizních kanálů, řešíme možnost nákupu nové technologie. Pořídit moderní a odpovídající zařízení
ovšem není levná záležitost a potřebná investice se pohybuje na úrovni 1,8
milionu korun.
To není malá částka, proto jsme zahájili vyřizování úvěru v požadované
výši. Toto bude nějakou dobu trvat,
ale už se přibližuje možnost odstranit
největší problémy, které na kabelové
televizi máme.
Problémy:
1. Historicky udržujeme analogovou nabídku TV kanálů, které přijímáme na 14 let starých přijímačích,
které se nikdy nevypínají, nepřepínají a jsou zapnuté 24 hodin denně. Tyto
přijímače byly konstruovány pro dekódování karet Cryptoworks. Vysílatel ale přešel na kódování Irdeto, proto je potřeba získat nové přijímače
dříve, než přestane fungovat paralelní kódování v obou systémech a bude

funkční jenom nové kódování, které
naše přijímače nezvládnou.
2. Většina programů v rozšířené nabídce je kódována systémem PowerVu, který je také zastaralý a provozovatel přechází na moderní Conax, který naše přijímače taky nezvládnou.
3. Většinu programů základní digitální nabídky přebíráme jako balíček z vysílačů Klínovec a Krašov. Nemáme možnost zasáhnout do balíčků
a změnit parametry tohoto vysílání,
proto dochází přibližně u 3 % přijímačů k problémům s naladěním všech
programů.
Dále z tohoto důvodu nejsme schopni zabezpečit konstantní programovou nabídku, protože se v těchto balíčcích projeví každá změna, kterou
udělají provozovatelé balíčku – přidané nebo ubrané programy, změna
parametru vysílání se projeví u nějaké části našich abonentů jako problém, my čelíme telefonickým dotazům a stížnostem a vysvětlujeme, že
nejsme schopni tyto změny ovlivnit
a eliminovat.
4. Programy, které přijímáme v systému DVB-T, jsou problémové, protože bez ohledu na počasí DVB-T signál
trpí prudkou změnou přenosových
parametrů a vnějším rušením, což se
projeví jako opakované kostičkování a vypadávání digitálního signálu
kanálů Primy (Cool, Zoom, Family,

Love…), Novy (Cinema, Fanda, Telka, Smíchov…) a České televize (ČT1,
ČT2, ČT4, ČT24, ČT-D) v nejnevhodnějších časech.
5. Vzhledem k celosvětovému trendu vysílat televizní kanály v mnohem
kvalitnější digitální formě uvažujeme o plném digitalizování naší programové nabídky a ukončením analogového vysílání k 31. 12. 2014. Analogové vysílání sleduje čím dál méně
abonentů, kvalitu obrazu není možno
udržet na stejné úrovní jako u digitálního vysílání, proto čelíme kritice, že
analogový obraz není tak kvalitní jako
digitální.
Z úvěru plánujeme:
1. Digitalizovat rozšířenou nabídku.
2. Vytvářet digitální balíčky na naší
hlavní stanici a předejit tak změně parametrů.
3. Přijímat digitální signál přímo od
vysílatele v Praze a přenášet jej k nám
IP kanálem.
4. Satelitní příjem bude zálohovat
IP kanál při případných výpadcích.
5. V budoucnu bude možno bez
omezení přidávat nové digitální kanály, které bude vhodné do naší kabelové televize přebírat, i když nebudou
dostupné na satelitu.
6. Nova technologie umožní on-line kontrolu výpadku programu, jejich
obnovu budeme schopni řešit operativně a mnohem dynamičtěji.

Dále naše společnost provozuje
internet
Od ledna 2014 se TS začali věnovat
i provozování internetu společně s firmou Imperium TV. Kapacitně máme
zabezpečenou nejlepší dodávku internetu do Horního Slavkova, proto
si můžeme dovolit nabídnout bezkonkurenčně nejrychlejší internet, který
při stahováni (30 Mb) je 2x rychlejší
než konkurenční poskytovatelé a při
odesílání (také do 30 Mb) dokonce 6x
rychlejší. Minimální výpadky internetu jsou dosaženy nejmodernější technologií a využíváním licencovaného
pásma, kdy máme další náskok před
konkurenci do budoucna.
Naše konektivita je zaručena Českým telekomunikačním úřadem a nemůže se stát, že nám někdo zruší naše
pásmo, jako se to stává provozovatelům, využívajícím nelicencovaná pásma. Nízká kapacita nelicencovaného
pásma neumožňuje navyšování rychlosti v budoucnu.
Naše nabídka je v současné době
bezkonkurenční jak cenou, rychlostí,
tak i minimem výpadků a komplikací. Ty jsou způsobeny nejčastěji lokálně – na straně odběratele, poruchou
wifi routeru, počítače, případně výpadkem proudu v domě.
Další informace včetně ceníku naleznete na stránkách: www.tshs.cz
JUDr. Josef Peroutka, ředitel

Taneční zábava sportovců. Kapely, tombola a ocenění
V sobotu 9. 3., v tanečním sále
MěKS, pořádali zábavu slavkovští
sportovci. V minulých letech končili
sportovci plesovou sezonu v březnu
Sportovním plesem. Letos vsadili na
taneční zábavu, na které byli odměněni nejlepší sportovci.
Přestože v půl osmé večer byl taneční sál poloprázdný, sportovci nezklamali, a jak je ve Slavkově zvykem, na
zábavu se chodí až po 20. hodině, takže vše začalo o trochu později. K tanci
hrála známá slavkovská skupina Beat
Club 68. Příležitost dostali také mladí hudebníci ze ZUŠ. Čtyřčlenná skupina Narváno si zahrála pod vedením
Dalibora Kaplana.
Po 21. hodině bylo vyznamenáno osm sportovců. Kolektiv nohejbalistů, který se schází od roku 1975

Kolektiv nohejbalistů
a v současné době hraje přebor karlovarského kraje. Jsou to: Jaroslav
Pumpr, Richard Ledvina, Luděk
Laurinc, Stanislav Dostál, Vidor
Mandelík a Jaroslav Ruta.
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Pan Miroslav Husák byl oceněn za
celoživotní přínos slavkovské kopané jako hráč a později trenér. Odchovanec Slavie Karlovy Vary působil od
roku 1969 v TJ Spartak Horní Slav-

kov. Jeho herní projev se vyznačoval
nevídaným periferním viděním, variabilitou a tvrdou střelou oběma nohama z velké vzdálenosti.
Nejmladší oceněnou byla Michaela
Budajová, patnáctiletá žákyně 9. třídy. Karate se věnuje již řadu let. Hostuje za Karate club Chodov. Na mezinárodním Mistrovství ČR 2013 obsadila v kategorii kumite dorostenky 2.
místo a v kategorii kata dorostenky 3.
místo. Je členkou ligového teamu dorostenek, který je v současné době na
2. místě v ČR.
Po 23. hodině proběhlo losování
vstupenek. Mimo běžnou tombolu
bylo možno vyhrát ještě v supertombole hodnotné ceny. Taneční zábava
skončila nad ránem.
(pokračování na str. 5)

4

školství / u nás ve městě

4 2014

ZUŠ informuje
Základní umělecká škola Horní
Dnes vám přinášíme výsledky
Slavkov má zbrusu nové logo, které okresních kol soutěží ZUŠ ve hře na
jsme pokřtili na historicky prvním kytaru, klavír a housle, které se koplese ZUŠ 14. března v Městském naly v průběhu měsíce února:
kulturním středisku Horní Slavkov.
18. února: Kytara – ZUŠ Kraslice

jich pedagogům děkujeme za přípravu žáků a výbornou reprezentaci školy. Postupujícím do krajských
kol držíme palce!

své umění natáčí sám a všechny pořízené nahrávky se poté spojí do jedné, která bude poskytnuta organizátorům této celostátní akce.

Jan Štěch – 2. místo (J. Marouš, DiS.)
Migle Žilinskaite – 3. místo (J. Marouš, DiS.)
Michaela Zimmermannová – 3. místo
(J. Marouš, DiS.)
19. února: Housle – ZUŠ Chodov
Eliška Lieblová – 1. místo s postupem
do krajského kola (J. Zapf dipl. um.)
Kryštof Majkus – 1. místo s postupem
do krajského kola (J. Zapf dipl. um.)
Lucie Šreinová – 1. místo s postupem
do krajského kola (Mgr. M. Vaňuga)
Klára Posingerová – 2. místo
(A.Krejčová DiS.)
Jan Hlavsa – 3. místo (J. Zapf dipl.
um.)
20. února: Klavír – ZUŠ Sokolov
Adam Muska – čestné uznání (J. Hájková, DiS.)
Kristýna Simonová – 2. místo (J. Hájková, DiS.)
Natálie Kontová – čestné uznání (J.
Hájková DiS.)
Tereza Vašíčková – čestné uznání (J.
Hájková, DiS.)
Karolína Jirků – 1. místo (E. Kaplanová)
Hana Rohová – 1. místo (E. Kaplanová)
Simona Krušinková – 3. místo (E. Kaplanová)

 Zároveň přinášíme výsledky
Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance, konané dne 20. února v MěKS Horní Slavkov. Naše ZUŠ zabodovala
v podobě dvou ocenění, a to za choreografie „ Ruličky“ - za soustředěný taneční projev a tajemství objevená v ruličce - autor Mgr. Lucie Krajnikovičová, a za choreografii „Sedmikrásky“ – ocenění za propojení hudby, tance a zpěvu - autor Šárka Horáková. Taneční přehlídky se
účastnilo cca 230 tanečníků a tanečnic z celého Karlovarského kraje,
děkujeme městu Horní Slavkov za
finanční podporu této tradiční akce.

Na závěr dovolte zmínit mimořádný úspěch žákyně Lucie Šreinové, která se jako jediná z naší školy probojovala do užšího finále celostátní pěvecké soutěže pro začínající zpěváky s mezinárodní účastí
„Česko zpívá“. Držíme palce v dalších kolech soutěže!

 Březen byl v naší škole opět
plný činnosti. Školní kapela pod vedením p. Dalibora Kaplana zahrála na Sportovní zábavě v MěKS, pokračujeme v projektových dnech
pro žáky mateřských škol, které se
těší velkému úspěchu a zájmu, žáci
tanečního oboru se účastnili Přehlídky pantomimy a pohybového divadla v Plzni, nejmladší žáci ZUŠ
vystoupili se svým pásmem „Budulínek a jiné hrátky“.
Konaly se třídní přehrávky hudebního oboru, v loketské ZUŠ jsme vybudovali zcela nový výstavní prostor, který bude jistě příjemným
prostředím nejen k výstavám výtvarného oboru ZUŠ, ale i pro zákonné zástupce žáků.

 V dubnu se orchestr Základní
umělecké školy „Zušband“ účastní Soutěžní přehlídky Základních
uměleckých škol v Mariánských
Lázních a vystoupí také při slavnostním „Dni otevřených dveří“
kostela sv. Jiří v Horním Slavkově
26. dubna.

 Naše škola se opět po roce
účastní Mezinárodního dne tance.
Tentokrát nebudeme natáčet společnou choreografii, jako tomu bylo
Všem soutěžícím gratulujeme a je- v loňském roce, ale každý tanečník

Pozvánka:
24. dubna, 16.00 hodin
Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Horní Slavkov pod vedením Mgr. Libuše Junové v Městské
knihovně v MěKS Horní Slavkov.
24. dubna, 18.30 hodin
V atriu loketské městské knihovny
se uskuteční další z řady koncertů
vážné hudby. Pořadatelem koncertu je Sdružení rodičů a přátel ZUŠ.
Tentokrát vystoupí Zuzana Kolářová (klarinet), Tomáš Kolář (lesní roh) a Eliška Kaplanová (klavír).
Program koncertu:
F. V. Kramář - Koncert Es dur
pro klarinet a klavír (Adagio, Allegro moderato); G. Finzi - Five bagatelles, Prelude, Romance; P. Dukas
- Villanelle a B. Krol - Laudatio
Jan Zapf, dipl. um.,
ředitel ZUŠ

Taneční zábava sportovců. Kapely, tombola a ocenění
(pokračování ze str. 4)
O její zdárnou organizaci se zasloužili sportovci, jejich příznivci a sponzoři, ale především hlavní organizátor - Alexandr Terek.
Mgr. Vladimír Zábranský

Děkujeme Městu Horní Slavkov a všem
sponzorům. Jsou to:
Rauschert, k. s., manželé Bartoňovi,
Nade s.r.o., Torf Ziegler s.r.o., Q-stavebniny, Jaroslav Lapeš, Becherplatz
Karlovy Vary, Česká pojišťovna a.s.,

Miroslav Husák
- celoživotní přínos
slavkovské kopané

Michaela Budajová
- ligový team dorostenek
v karate

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Lékarna Arnica, Ubytování u Ropáků Horní Slavkov, Kosmetický salon
Dana Honková, .A.S.A. odpadové hospodářství, Restaurace Pohoda, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Lajsi
– Net.cz, Drogerie Eva, Elektro Terek,
Enviservis, Ladislav Baltiar, Řeznictví
Jiří Kosmák, Česká spořitelna a.s., Ka-

deřnický salon Jiří Honka, Restaurace
U Divočáka, Sobra s.r.o., Autodíly Pavel Radics, Kadeřnictví Krásno Klára
Zahrádková, Francouzské delikatesy
Petr Sady, Cukrárna Jaroslava Frouzová, Masáže Kamila Valtová
Za TJ Spartak Horní Slavkov
Alexandr Terek
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ZŠ Nádražní informuje

ZŠ Školní informuje

Maškarní bál v družině Těšíme se na přestávky

Začátek roku je vždy obdobím masopustního veselí. Také děti z naší
školní družiny se 21. 2. převlékly do kostýmů a sešly se v tělocvičně na
maškarním bále. Masek bylo požehnaně. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže, které se prolínaly s tancem v maskách. Porota ve složení
Renata Bernardová, Katka Trojanová a Hana Stodulková vybrala nejlepší tanečníky a masky, soutěže pro děti připravila Eva Heppnerová.
Maškarní rej se podařil a vyhrály všechny zúčastněné masky.

Stolní fotbal na 1. patře druhého stupně.
Že to není nic neobvyklého? Prav- a na stěny chodeb velkoplošné magda. Naše přestávky však mají jinou netické piškvorky z dílny našich býpodobu, než vzájemné porovnávání valých spolužáků z učiliště na Kounisvačin či klábosení s oporou o škol- ci. Nechybí zde ani koberce s několiní zeď. Kdo chce, může v této zába- ka velkými polštáři na odpočívání, pově pokračovat. Čas mezi vyučováním slouchání písniček nebo hraní her na
však může trávit i jinak. Přeje-li poča- mobilech (které však do školy nepatsí, jsou žáci jednu delší přestávku ven- ří, což všichni ví). Kromě toho je i kde
ku, mladší v prostorách vnitrobloku, se najíst nebo jen tak posedět s kastarší na hřišti za školou. Přestávek je marády z jiných tříd. Stolková úpravšak více. A na nudu v nich moc místa va v herně k tomu přímo vybízí. Na
nezbývá. Vyhledávané jsou pohybové 2. patro se tyto novinky ještě nedostaaktivity na chodbách jednotlivých pa- ly, nicméně koberec a množství podter, nejlépe s využitím různých měk- sedáků, na uklidnění před další hokých míčů, které zabaví nohy a niko- dinou, se najde i zde. Relaxační cenho neohrožují. Žáci na 1. stupni rádi tra se osvědčila, a proto v jejich vyvyhledávají koutky, kde si mohou ma- bavování chceme pokračovat. Herní
lovat, prohlížet časopisy nebo v klidu, prvky se tak objeví v příštím školním
mimo prostředí třídy, posvačit. Star- roce i v dalším patře 2. stupně a nové
ší mají možnost využívat hernu a nové aktivity mohou očekávat i naši mladrelaxační prvky, které si oblíbili hned ší a nejmenší. Teď si jen společně přepo jejich uvedení do provozu.
jme, ať nám vydrží a vyhnou se co nejrenčního finále Čech v Teplicích.
S druhým pololetím tak na 1. patro déle rukám nenechavců a škodičů.
Děkujeme za vzornou reprezenta2. stupně přibyly dva stolní fotbálky A na to musíme dohlédnout společně.
ci školy.

Úspěch žáků ZŠ Nádražní
ve školské futsalové lize
Naši žáci se letos opět zúčastnili školské futsalové ligy. Obě skupiny (mladší i starší žáci) po vítězství
v základních kolech postoupily do
divizního kola v Plzni.
Starší žáci (na snímku dole) ve složení Horváth Marek, Vedana Marcel, Haluška Martin, Valenta Petr,
Weinberger Štěpán vybojovali krásné 2. místo. Mladší žáci (na snímku
vpravo nahoře) ve složení Šlajz Martin, Vašíček Jaroslav, Blümel Josef,
Čtvrtečka Vít, Rakaš Tomáš, Balog
Daniel, Slepčík Jakub obhájili loňské vítězství a postoupili do konfe-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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DDM a Školní družina informuje o činnosti
Střípky ze školní družiny

2.

Soutěž o pohár vítězů za měsíc únor, tentokrát abstraktní
téma „Vůně jara“. Pohár si odneslo 3. oddělení za krásnou květinovou koláž. Gratulujeme!

Jarní prázdniny v DDM a ŠD
V pondělí 24. 2. jsme vyrazili s paní Ciperovou hledat poklad
ke Třem pramenům (viz foto č. 1).

1.
3.

V úterý jsme, pod vedením paní Činčurové, podnikli výlet na
místní popraviště, tzv. Šibeniční vrch. Cestou nám vyprávěla
o historii města, pěkný den jsme zakončili opékáním vuřtů.
Ve středu jsme se vydali s p. Čavojským na Krásenskou rozhlednu, ve čtvrtek a v pátek jsme vyráběli a pekli dobrůtky
s paní Šimečkovou. Počasí nám celou dobu přálo, tak jsme si
jarní příměstský tábor skvěle užili.
Zároveň jsme v době jarních prázdnin posloužili jako základna
pro skautskou skupinu z Habartova. Navštívili náš DDM a ŠD
a pobyli zde od 26. 2. do 1. 3. Moc se jim u nás líbilo a věříme,
že jsme se neviděli naposledy.
V neposlední řadě si prostory cvičebny pronajala paní Ciperová
a tradičně zde uspořádala burzu dětského odívání, která je velmi oblíbená u většiny maminek.

4.

Masopustní maškarák
Dne 2. 3. pořádal DDM a ŠD ve spolupráci s MěKS tradiční „Masupustní maškarák“. Účast byla obrovská a těšíme se na
příští rok (více již fotograﬁe č. 2, 3, 4 a 5).

5.

Těšte se s námi duben
V průběhu velikonočních prázdnin proběhne příměstský tábor
s přespáváním v DDM a ŠD.
DDM hledá na příští školní rok (2014/2015) vedoucího zájmového kroužku tenis!
Zájemci se mohou hlásit přímo v kanceláři DDM a ŠD!
Za DDM a ŠD vychovatelé
a pedagogičtí pracovníci

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ
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Puleček je odbahněný a opravený
Máme tu jaro, za dveřmi léto a někoho z vás bude jistě zajímat, co se
udělalo pro zlepšení stavu rybníka
Puleček a zda se v něm letos budete moci koupat. Pokusím se tedy na
tyto otázky odpovědět stručným výčtem kroků, které byly v souvislosti
s opravou rybníka učiněny.
Nebude to žádná sranda
Prvotním úkolem bylo udržet vodu
v rybníku. Protože ale nebylo zcela
jasné, kudy voda uniká, nebylo jednoduché rozhodnout se, jaké práce je vlastně nutno provést. Proběhlo mnoho konzultací s odborníky na vodní díla a jak už to bývá, kolik hlav, tolik názorů. Nikdo si nebyl jistý, co je třeba opravit. Jen na
jednom se shodli: „Nebude to žádná sranda“!
Druhotným úkolem byl požadavek města zlepšit kvalitu vody v rybníku. Rozbor sedimentů nebyl příznivý a využití vodního díla pro re-

kreační účely nedoporučoval (vyšší
obsah fenolů a pH 5 - kyselé prostředí). Řešení bylo v tomto případě jednoznačné - odstranění sedimentů.
Město mělo tedy jasno a bylo třeba zajistit další práce. Rozsah prací byl nad rámec nájemní smlouvy, a tak probíhala jednání o finanční spoluúčasti města na provádění
prací. Výsledkem jednání bylo proplacení betonu, nákladů na dopravu
bagru a nakládání sedimentů a v konečné fázi dovoz písku na pláž a dno
brouzdaliště.
Ostatní práce (bagrování hráze,
ruční dočištění požeráku a výpustního potrubí, betonování, odvoz sedimentů, jeho uložení, ruční dočištění dna, výměnu dluží v požeráku,
mříží a rozhrnutí písku) zajistil na
své náklady nájemce.
Při ručním dočišťování dna, nakládání a odvozu sedimentu pomáhali pracovníci veřejně prospěšných
prací. Zde si dovolím poznamenat,
že pokud by město zadalo celou akci

Rybník Puleček v těchto dnech.
firmě, zaplatilo by minimálně 10x
více.
Aby mohly proběhnout všechny požadované práce v co nejkratším termínu, bylo nutno nejen rybník vypustit, ale také jej nechat řádně proschnout (praskání a odlupování sedimentu od původního dna,
únosnost dna pro techniku a zamezení možnosti poškození folie, která
je údajně na dně rybníka), což narazilo na nepochopení několika občanů Horního Slavkova a situace byla
probírána v médiích.
Čekání na bagr

Oprava hráze rybníka.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Byl červen 2013, krásné počasí, teploměr na 30 °C, lidé se chtěli
koupat a já s lopatou nakládal první valník sluncem vysušených sedimentů. Bagr měl bohužel nějakou
práci a „možná přijede za dva měsíce“. Jiný, tak velký, široko daleko
nebyl a menší by to nezvládl.
V srpnu už byla menší část dna
odbahněna, bagr stále ještě nebyl
a času ubývalo. Představitelé města se ptali, občané se ptali a já jsem
přemýšlel, zda nezkusit menší bagr.
Podle mého měření byl problém asi
2 m za požerákem a 30 metrů od požeráku bylo u hráze propadlé dno
(další netěsnost), což by snad mohl
zvládnout stroj s kratším ramenem.
Nakonec bagr dorazil a od té chvíle
se práce rozjely naplno. Bagr vybagroval propadlinu a utěsnil ji jílem.
Po zahájení prací na hrázi za požerákem jsem pochopil, že menší stroj
by neměl šanci práce provést. Jak se
také později ukázalo, nebyl požerák

nadzdvihnut mrazem, jak zněla jedna z teorií, ale příčinou bylo popraskané výpustní potrubí v délce 8 metrů. Již při stavbě vodního díla vznikla prvotní příčina současného poškození výpustního potrubí. Potrubí bylo podloženo velkými a ostrými
kameny a následně zasypáno jílovitou zeminou.
Dále nebylo odstraněno šalování
požeráku. Tlak zeminy způsobil popraskání spodní části potrubí a voda
protékající kolem šalování požeráku
protékala prasklinami do výpustního potrubí. Stav potrubí by se časem
zhoršoval a mohlo by dojít k vážnému poškození hráze.
A jaká je současnost?
V současné době je „Puleček“ pomalu napouštěn a zatím dokonale těsní. Odbahnění a využití přítoku z Krásna přispělo ke zlepšení kvality vody (voda je průhlednější, spíše zelená než hnědá). Hodnota pH byla znovu změřena a je 7- neutrální prostředí, což je ideální stav.
Dále probíhá opětovné vyčištění
odpadků, oprava betonových částí
břehů a navážení písku do brouzdaliště a na pláž. Pokud vše „klapne“
a bude i dostatek vody, mohli byste
se, vážení spoluobčané, letos v našem „Pulečku“ zase koupat.
Rád bych poděkoval Václavu Jandlovi a Ladislavu Petříčkovi, kteří se
podílejí na všech pracích bez nároku
na odměnu!
A na závěr jedna malá prosba:
Omladino, prosím, klacky se do rybníků nehází!
Ing. Jaroslav Hoť
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kino promítá
11. 4. 2014
Jasmíniny slzy
17:00 a 19:30 hodin
USA, drama, komedie, čs. dabing, od 12 let, 98
minut. Režie: Woody Allen
25. 4. 2014
Rivalové
17:00 a 19:30 hodin
USA, Německo, V. Britanie, drama, životopisný, akční, čs dabing, od 12 let,123 minut. Režie:
Ron Howard
Vstupné: 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné
(2+2) 140 Kč

30. 4. 2014
Slet čarodějnic
od 16:00
JUNÁK - STŘEDISKO ARNIKA a MĚSTSKÉ
KULTURNÍ STŘEDISKO VŠECHNY ZVOU
NA SLET ČARODĚJNIC
16:00 - slet čarodějnic
a čarodějů na náměstí
16:15 - společný odlet ke
skautské klubovně
- slavnostní zapálení ohně
- soutěže pro děti +
Miss malá čarodějnice
- k poslechu a tanci hraje „Údolí racků“
- volba Miss Čar (15 - 480 let)
Pro malé čarodějnice v kostýmech buřtík a limča ZDARMA. Pro ostatní zajištěn prodej občerstvení.

mks pro děti
7. 4.2014
Divadelní společnost Julie Jurištové
– O medvědu Ondřejovi
10:00 hodin
Divadelní sál
Vstupné: 40 Kč
Představení určené školkám + volná místa pro
veřejnost.

knihovna
24. 4. 2014
Vernisáž výstavy ZUŠ Horní Slavkov
16:00
Výstava potrvá do 31. 5. a je přístupná v průběhu otvírací doby knihovny.
24. 4. 2014
Kostel sv. Jiří – Přednáška o historii kostela
sv. Jíïří - Ing. Rudolf Tomíček
18:00
Dále o kultuře ve městě: www.mkshs.cz

16. 4. 2014
Čteme pro nejmenší
- Špalíček veršů a pohádek
16:00 Knihovna
Vstup zdarma
27. 4. 2014
Loutkářský soubor Rolnička
– Červená Karkulka
15:00 Malá scéna
Vstupné 10 Kč

divadlo, představení
23. 4. 2014
Dana Morávková a Josef Carda
19:00 hodin Divadelní sál
Vstupné:
120 Kč sál/ 100 Kč balkón (předprodej)
150 Kč sál/ 130 Kč balkón (na místě)
Vstupenky v předprodeji od 7. 4. na kavárně
MKS. Tel.: 702 019 863

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

kavárna, taneční sál
6. 4. 2014
Homolkovi
15:00 Kavárna
Vstupné: 30 Kč
19. 4. 2014
Oldies v maskách
20:00 Taneční sál
DJ Jiří Němec
Vstupné: v maskách zdarma/bez masky 100 Kč

kulturní a společenské akce
12. 4. 2014
Velikonoční trhy
14:00 – 18:00 velikonoční trhy
15:00 – 18:00 Hody, hody doprovody – taneční
a soutěžní pořad pro děti
Vystoupení dětí z příspěvkových organizací
Výstava drobného domácího zvířectva
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různé / zajímavosti

MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU
Vnitřek velké kaple sv. Josefa

Malá kaple sv. Josefa v minulosti
Kaple sv. Josefa
Majitelem důlních polí ve středověku, v místech dnešního sídliště, byl Georg Bernardus Maier. V roce 1686 se G. B. Maier
spojil s dalšími slavkovskými obchodníky a založili spolek sv.
Josefa - spolek těžební. Spolek byl velmi bohatý a v roce 1687
postavil dvě kaple sv. Josefa.

Velká kaple sv. Josefa při výstavbě sídliště

HRÁTKY S LOGIKOU
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických
hádankách. Podmínky účasti:
1. V každém zpravodaji vychází 3 logické úlohy. Každá jinak bodově
ohodnocena.
2. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20. dne v měsíci na
e-mail: soutez.slavkov@seznam.cz
Všechny odpovědi zasílejte z jednoho e-mailu, aby bylo možno
přiřadit body ke správným soutěžícím.
3. Pokud neodpovíte na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část.
4. Minusové body za špatnou odpověď se nedávají.
5. Každá otázka má právě jen jednu odpověď.
6. Úlohy byly již ověřeny na Logické olympiádě – soutěži pro žáky
základních a středních škol, kterou pořádá Mensa ČR.
7. V prosinci 2014 budou vyhodnoceni nejlepší soutěžící a pro
první tři budou připraveny ceny – pěkné deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Které číslo doplníte místo otazníku? 4 – 7 – 12 – 19 – 28 - ?
2. úloha (3 body)

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Jedna byla malá, jedna velká. Byly prý postaveny na paměť
zasypaných havířů.
U kaplí se po celá léta konaly havířské slavnosti. Barokní kaple stávaly v místě nad autobusovým nádražím a v roce 1960
byly při výstavbě sídliště zbořeny. Historická fota L. Souček

Přelož přísloví z vědecké češtiny. Do odpovědi napiš
přísloví správně: Pokud je samice domácího lichokopytníka ve vlastnictví podnikatele metalurgie, bývá
v přímém tělesném kontaktu s povrchem, po němž
se pohybuje.
3. úloha (5 bodů)
Hasič, učitelka, policista a úřednice musí za tmavé noci přejít most
přes hluboké údolí. Most je ve špatném stavu a unese vždy maximálně
dvě osoby. Pro bezpečný přechod mostu se musí použít baterka. K dispozici je pouze jedna baterka. Pokud tedy půjdou dvě osoby s baterkou přes
most, musí ji jedna osoba přenést zpět pro ostatní. Navíc každá osoba je
v jiné kondici. Hasiči trvá přejít most 1 minutu, učitelce 2 minuty, policistovi 5 minut a úřednici 10 minut. Je logické, že pokud půjdou dvě profese spolu a první by to trvalo 1 minutu a druhé 10 minut, bude jim to dohromady trvat 10 minut. Údolí je tak široké, že baterku nelze přehazovat
ani vymýšlet jiné triky. Musí ji někdo přenést zpět.
Za jaký nejkratší čas (počet minut) se dostanou všichni na druhou
Soutěž pro vás připravil:
stranu údolí?
Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc BŘEZEN:
1. úloha: A, 2. úloha: D, 3. úloha: D
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GARÁŽOVÁ VRATA
včetně pohonu již od

12 990,bez DPH

bezplatná zákaznická linka

Hroznětínská 183
360 01 Karlovy Vary - Otovice

+420 800 888 789

www.kalibra.cz

Graﬁka a tisk: MEDIA a. s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz

POUKAZ

DÁREK

Navštivte nás

PRO VÁS

volejte

PLATNOST
DO 30. 6.
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