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u nás ve městě

Slovo starosty
Nastává léto, jedno z nejteplejších období roku. Školáci se dočkali letních prázdnin, pracující se jistě těší na období dovolené mimo místo bydliště nebo jen tak na relaxaci v jeho okolí. V loňském létě nebylo možné
k relaxaci užívat rybník, Koupaliště u Pulečka, zejména z důvodu plánované rekonstrukce a nedostatku vody. Přislíbili jsme, že v nadcházející letní sezóně to změníme. V průběhu roku jsme vás informovali o probíhajících pracích vedoucích ke změně nelichotivého stavu celého rybníka.
Rok uplynul a můžeme říci, že slib se stal skutečností. Co se tedy změnilo?
Hráz byla opravena a utěsněna, aby již nedocházelo k nekontrolovatelnému úniku vody a v suchém období k vysychání rybníka. Nově byla vytvořena písčitá pláž a do vydání tohoto zpravodaje by mělo finišovat opětovné obnovení hřiště pro plážový volejbal. Změnila se kvalita vody, kdy z původní silně kyselé je voda zásaditá zbavená podstatného množství letitého bahnitého nánosu. Voda byla do konce května tvořena jen
srážkovou vodou, bohužel někdo otevřel zarážku na Puškařově stoce, která do rybníka opět přinesla hnědé zabarvení vody. I přesto věřím, že osvěžení v rybníce napomůže relaxaci, teď již jen, aby přišlo ono slunečné
a teplé počasí.
S přáním hezkého léta
starosta města

den se starostou
Den se starostou se koná 9. 8. 2014 od 16.00 hodin.

nepřehlédněte
Od 7. 7. 2014 (pondělí) do 11. 7. 2014 (pátek) BUDE PŘERUŠENA
DODÁVKA TEPLÉ VODY z důvodu nutné opravy horkovodu pro město.

Podomní prodej je
ve městě zakázán
Rada města svým Nařízením č.
1/2013 - Tržní řád s účinností od 1.
4. 2013 na základě četných stížností občanů zakázala ve městě podomní a pochůzkový prodej. Bylo tak
reagováno na četné případy stížností občanů, které podobní prodejci obtěžovali ve svém bydlišti,
a kteří v mnoha případech nabízeli
nevýhodné smlouvy (energie, telekomunikace, prodeje nožů apod.).
I přestože tento zákaz platí ve
městě déle než rok, byly zaznamenány případy (a uděleny pokuty)
porušení tohoto zákazu. Co má občan udělat, když jej na ulici či v bydlišti bude kontaktovat prodejce,
kterého si neobjednal?
1. žádný nákup nerealizovat, nic
nepodepisovat, nepředkládat žádné dokumenty a
2. kontaktovat PČR na tel. 723
585 575.
A co udělat, když občan podlehne prodejci a smlouvu uzavře?
1. zvážit využití zákonného práva
možnosti odstoupení od smlouvy a
2. kontaktovat MěÚ, který může
zahájit řízení o správním deliktu,
v rámci něhož může být uložena
sankce prodejci.
Výjimky ze zákazu jsou stanoveny
např. pro prodej pomlázek, vánočních ryb, kamelotový prodej tisku,
vánočních stromků.
Nařízení rady zároveň stanovuje,

že předsunuté prodejny jako např.
předzahrádky u pohostinských zařízení mohou být provozovány jen
do 22. hodin z důvodu zajištění
nočního klidu.
Text nařízení je k dispozici na webových stránkách města v rubrice
- nařízení města.
Od 28. 6. 2014 je zakázáno požívat alkoholické nápoje na celém
území lesoparku
Zastupitelstvo města rozhodlo na
zasedání dne 9. 6. 2014 o rozšíření
zákazu požívat alkoholické výrobky. Na podkladě spolupráce s PČR
při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bylo vyhodnoceno jako další místo, které je pro
zajištění veřejného pořádku potřeba zařadit do zákazu požívání alkoholických nápojů území tzv. lesoparku. Ostatní místa postižená
zákazem v novelizované vyhlášce
zůstávají.
Vyhláška tak mění pouze přílohu, která zobrazuje místa zákazu
o mapku č. 6 tj. o lesopark. Cílem je
zamezit opakujícím se vandalským
útokům na majetek města, zabezpečení čistoty lesoparku a zajištění vyššího bezpečí návštěvníkům.
Text vyhlášky je k dispozici na webových stránkách města v rubrice
- obecně závazné vyhlášky.
Tajemník MěÚ

V září je povinnost
všech vlastníků bytových
i nebytových prostor
provést deratizaci
Služby spol. KOTEC
Na základě zjištěného zvýšeného
výskytu potkanů a v zájmu účinného boje proti přenosným nemocem bylo k ochraně zdraví nařízeno na území Města Horní Slavkov provedení speciální ochranné deratizace vyhláškou Města č.
2/2014. Speciální ochranná deratizace musí být provedena na území Města Horní Slavkov v době od
1. září do 30. září 2014. Deratizace musí být provedena odbornou
firmou. Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je
povinna ve své provozovně zajistit

každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové
prostory nesloužící k podnikání,
má povinnost vlastník nemovitosti
nebo společenství vlastníků.
Úplné znění vyhlášky naleznete
na stránkách města:
www.muhslavkov.cz.
OVŽP

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

- Klubík na kolečkách

Služby spol. KOTEC - Klubík na
kolečkách u Spartaku s textem „Ve
speciálně upraveném vozidle jsou
nabízeny dětem a mladistvým do 26
let alternativy k vyplnění volného

odpoledního času, a to nejenom hry
a zábava, ale také možnost poradenství (např. v oblastech bydlení, hledání práce, oddlužení, školy a rodiny). Klubík najdete každé úterý od
15.15 do 18.15 hodin na parkovišti u travnaté plochy vedle hřiště TJ
Spartak Horní Slavkov. Více najdete
na www.kotec.cz. Informace o tom,
že toto vozidlo slouží k výměně injekčních stříkaček drogově závislým
se nezakládají na pravdě. Další informace naleznete na www.kotec.cz.
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Rozkvetlé okno. Začíná 6. ročník

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

Město Horní Slavkov vyhlašuje 6.
ročník soutěže „Rozkvetlé okno“,
a to v soutěžních kategoriích:
1. Okno či balkón bytového domu
2. Okno či balkón rodinného
domu
Výherci obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč.
Do soutěže je možno přihlásit jaké-

koliv okno či balkón v bytě či rodinném domě na území Horního Slavkova. Okno nebo balkón může do
soutěže přihlásit kdokoliv – majitel,
nájemce, soused, kolemjdoucí apod.
Přihláška musí obsahovat jméno
a příjmení majitele (nájemce) bytu
či rodinného domu a přesnou adresu (případně také specifikaci umís-

tění okna/balkónu). Přihlášku naleznete na recepci MěÚ a na webových stránkách města.
Přihlášku odevzdejte do 29. 8.
2014 na recepci MÚ v Horním Slavkově nebo v kanceláři číslo 206 slečně Janě Wiedové, případně zašlete
na e-mail:
jana.wiedova@muhslavkov.cz

PŘIHLÁŠKA
DO 6. ROČNÍKU SOUTĚŽE

Rozkvetlé okno

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

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

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

739 322 356
Okno v bytě
Okno v rodinném domě

Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta

Jméno a příjmení majitel majitele (nájemce) domu nebo bytu: ...............................................................................
Přesná adresa domu či bytu: ............................................................................................................................................
Specifikace umístění okna či balkónu: ............................................................................................................................

Přihlášku odevzdejte do 29.08.2014 na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově,
nebo v kanceláři číslo 206 slečně Janě Wiedové, případně zašlete na e-mail: jana.wiedova@muhslavkov.cz.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

Dětská pohotovost (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, Sokolov - pavilon C,
přízemí):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděla, svátky: 9.00-21.00 h.
PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě:
602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství:
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:
774 559 222
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

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

Důležité kontakty
LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI
NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby
první pomoci v Karlovarském kraji, včetně služeb stomatologických pohotovostí,
získáte nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle krajského úřadu:
353 502 502
Lékařská služba první pomoci pro dospělé (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská
545 - pavilon C, 3. patro):
352 520 195
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00 h.
Lékařská služba první pomoci pro děti
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den: 16.00-21.00 h.
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00 h.
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 pavilon C, 3. patro):
352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00 h.

petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888

monika.volfova@muhslavkov.cz
Tel.: 352 688 334
Mobilní telefon hlídka PČR 723 585 575
INFORMOVÁNÍ POMOCÍ SMS
Vážení občané, chcete-li dostávat informace z města na své mobilní telefony
(např. z kultury, krizové SMS), můžete tak
učinit zasláním SMS zprávy, jejíž tvar naleznete níže, na číslo:
736 350 715
Pro informace z města:
hornislavkov info p
Pro informace z kultury:
hornislavkov kult p
Pro komerční informace:
hornislavkov kom p
Pro krizové informace:
hornislavkov krize p

352 350 680

602 110 499

Hana Gregorová
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby a životního prostředí
2. patro
hana.gregorova@muhslavkov.cz

352 350 685

602 324 341

Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@muhslavkov.cz
352 350 661
602 284 680
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru

2. patro

ivana.kowalikova@muhslavkov.cz
K registraci na kanále Informace města,
Kultura a Komerční informace každý zaregistrovaný bude automaticky dostávat novinky z kanálu Krize. Odběr novinek není
zpoplatněn. Odběratel platí pouze za registrační SMS, a to částku podle svého tarifu za SMS zprávu.

352 350 676

602 284 661

www.muhslavkov.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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Oprava sociálního zázemí u šaten účinkujících
v Městském kulturním středisku dokončena
V uplynulých dvou měsících
proběhla celková rekonstrukce
sociálního zařízení umístěného
u šaten pro účinkující v budově
Městského kulturního střediska.

Vzhledem ke stáří již nebylo možné zařízení užívat, rozvody instalací byly nefunkční, i jeho vzhled
byl již dosti tristní.
Byly nahrazeny původní roz-

vody vody, kanalizace a elektřiny, byla také provedena výměna
původních rozbitých dřevěných
oken. Zastaralé, již nevyhovující vybavení z 60. let bylo nahra-

zeno novými zařizovacími předměty odpovídajícími dnešnímu
standardu. Věříme, že nové zázemí bude dobře sloužit všem účinkujícím.

Po rekonstrukci

ZŠ Školní informuje

Šesťáci postavili město

Albert, zájem, základ úspěchu

Na začátku byly krabičky. Od čajů, zubních past, sušenek, léků a ubrousků. Šikovné ruce je během pár hodin výtvarné výchovy přeměnily v továrny,
panelové domy, obchody, provozovny, rodinné domky, telefonní budky, aj.
Poté nastoupily malířky a lepičky, které dokonaly přeměnu krabiček v město. Jak se to našim šesťákům podařilo, můžete posoudit na fotografii.
Mgr. Jaroslava Sofie Ilkivová

Naše škola je od září 2012 realizátorem projektu „Albert - zájem,
základ úspěchu“, financovaného
z prostředků EU a státního rozpočtu
České republiky, registrovaného pod
číslem CZ.1.07/1.1.18/01.0015.
Jeho hlavním cílem je seznámit
žáky s technickými obory a řemesly, které nabízejí střední školy našeho regionu.
Žáci 8. a 9. tříd navštívili i letos
střední školy a různé průmyslové
podniky, např. Škodu Auto v Mladé
Boleslavi, Witte Automotive Nejdek
a elektrárnu v Tisové. Zavítali také
na Letiště Václava Havla v Praze
a byli překvapeni, kolik technických
profesí zde najde uplatnění.
Seznámili se s prací drobných živnostníků v našem městě, kteří jim

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

vysvětlili, co všechno je potřeba k zahájení podnikání.
V nových předmětech, zaměřených na získání praktických dovedností Matematika v praxi a Fyzikálně chemická praktika, si mohli vyzkoušet, že i věda může být zábava.
Posloužila jim k tomu také nově vybudovaná moderní pracovna fyziky
a chemie.
Vzhledem k situaci na trhu práce,
kdy největší poptávka je po strojírenských profesích a řemeslech, chceme v dětech vzbudit chuť studovat
i technické a řemeslné obory. Jestli
jsme úspěšní, ukáže čas. V každém
případě, všichni jsme bohatší o další zkušenosti.
Mgr. Květa Ketnerová,
manažerka aktivit

4

u nás ve městě / školství

7-8 2014

Prázdninové autobusové
spojení k vlaku na Kounici
O víkendech v době letních
prázdnin dojde k posílení dopravní obslužnosti města Horní Slavkov, včetně Kounice, aby byl zájemcům o cestu vlakem na trase Kounice – Krásný Jez usnadněn přístup
na vlakovou zastávku na Kounici. Konkrétně jde o zařazení autobusového spojení mezi sídlištěm
a Kounicí k prvnímu a poslednímu
vypravovanému vlaku.
Aby se třeba i jen výlet vlakem
po nově zrekonstruované trati stal
atraktivnější také pro cestující
mimo Horní Slavkov, došlo v době
prázdnin nově k zařazení sobotního a nedělního dopoledního spoje ze Sokolova do Horního Slavkova (odjezd 9.25, příjezd 9.58)
a dalšího odpoledního páru spojů
Sokolov – Horní Slavkov (odjezd
17.10, příjezd 17.39) a zpět, tedy
Horní Slavkov – Sokolov (odjezd
18.05, příjezd 18.35). Aktuální
jízdní řády jsou k dispozici v recepci městského úřadu.
Odbor správní a vnitřních věcí

IDOK

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

481670 Horní Slavkov-Horní Slavkov,Kounice-Krásno
Platí od 1.7.2014 do 13.12.2014
Přepravu zajišt’uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel.352622280
ZÓNA
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Horní Slavkov,hodinářství . . . . . . . . . . . . . 5 27
Horní Slavkov,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . 〈
Horní Slavkov,Kounice,internát . . . . . . . . 〈
〈
Horní Slavkov,Kounice . . . . . . . . . . . . . .
〈
Horní Slavkov,Ležnice,rozc. . . . . . . . . . . . 〈
Horní Slavkov,záv.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . ⎪
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jede v pracovních dnech
6
jede v sobotu
30
jede od 1.7.2014 do 31.8.2014
†
jede v neděli a ve státem uznané svátky
42
nejede od 1.7.2014 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

MŠ U Sluníčka informuje

Děti z MŠ „U Sluníčka“ mají napilno
Výlet do ZOO
Jako každý rok i letos jsme se vypravili na výlet. Tentokrát do ZOO Chomutov, kde na nás čekala spousta zvířátek,
dětské hřiště, hodně legrace a také výborná zmrzlina, kterou jsme si všichni zasloužili. Počasí se vydařilo a děti
si přivezly kromě drobných suvenýrků
i nové poznatky o životě zvířat.
Netradiční sportovní olympiáda
Naše děti se zúčastnily „Netradiční sportovní olympiády“ v Sokolově
a byly velice úspěšné. Starší děti obhájily loňské 1. místo a mladší děti se
umístily na krásném 2. místě. Přivezly
si nádherné poháry, které jsou vystaveny v MŠ. To jsou šikulky - hurá!
Oslava MDD
Děti oblečené do masek tančily a soutěžily ve třídách. Po svačince se vyda-
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Děti z MŠ U Sluníčka na výletě v ZOO Chomutov.
ly hledat poklad do okolí školky. Starší děti hledaly úkoly na mapě, kterou
připravila paní učitelka Kačenka. Vše
zvládly na jedničku a sladký poklad nakonec našly.

A do pokladu přispěla svými upečenými perníčky maminka Majdalenky
Markové, za což jí moc děkujeme.
Základní umělecká škola
Celý rok naše nejstarší děti v rámci

projektových dnů navštěvovaly ZUŠ,
kde se postupně seznámily s činnostmi výtvarnými i hudebními, vyzkoušely
si hru na některý hudební nástroj a dozvěděly se například jaké to je zpívat ve
sboru. Děkujeme pedagogům a těšíme
se na další spolupráci.
Rozloučení s „předškoláčky“
11. 6. 2014 jsme pro děti a jejich rodiče připravily „pasování. Děti ze třídy
„Myšky“ byly panem starostou Kasalem a paní ředitelkou Ivetou Svobodovou „pasovány“ na školáčky v obřadní síni Domu kultury. Pro rodiče i děti
to byl velmi pěkný zážitek. A na závěr pro děti a rodiče celé MŠ připravilo SRPMŠ „Hledání pokladu“ s opékáním vuřtů.
Děti a paní učitelky
z MŠ „U Sluníčka“
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ZŠ Nádražní informuje

Poznáváme země EU: Itálie 2014
Tak jsme se v neděli 1. 6. šťastně vrátili z letošního zahraničního zájezdu
do Itálie. Všichni živí a zdraví. Letos jsme si to opravdu moc užili, všichni.
My, učitelé, protože jsme měli s sebou opravdu hodné děti, nastolená pravidla platila na 100 %, a děti proto, že v kempu Mare Pineta bylo opravdu
obrovské množství kulturního a sportovního vyžití.
Kromě moře a čtyř bazénů jsme měli k dispozici velký počet hřišť na volejbal, líný tenis, badmington, fotbal, petangue a jiné sporty. O víkendech
fungovali kempoví animáci, takže naše děti tančily zumbu, hrály s nimi
volejbal, byly pozvané na jimi pořádanou diskotéku... Ostatně dvě diskotéky, kterým jsme říkali piškotéka, pro děti zařídil i pan správce a delegát
v jedné osobě Petr Dvořák. Děti soutěžily v tanečních disciplínách o ceny.

Ovšem mezi nejoblíbenější činnost patřilo „zahrab se do písku“. Moře
mělo přijatelnou teplotu, některé „vorvaně“ jsme museli tahat z vody násilím :-D. Počasí se nám nakonec vydařilo, i když uprostřed týdne bylo
pod mrakem a foukal studený vítr. Proto jsme jeden den uspořádali na
břehu moře Písečnou olympiádu o ceny. Zmrzlým plavčíkům jsme aspoň
ukrátili dlouhou chvíli a vykouzlili úsměvy na tvářích.

MŠ Duhová
kulička děkuje

Původně jsme plánovali jeden výlet, nakonec nám finance stačily na výlety dva. Do Comacchia, což jsou malé Benátky, a do zábavního parku Mirabilandia, kde jsme strávili nádherný slunečný den. Děti si maximálně
užily atrakce, a i pedagogický dozor se točil na kolotoči.
Také jsme uspořádali „Bojovku“. To byl běh kempem, kdy se plnily různé úkoly. Všichni zdárně doběhli za velkého fandění obyvatel kempu,
a některým běžcům se to dokonce zdálo krátké. Ceny jsme udělovali v kategoriích pro malé, větší a s největším sportovním duchem, kterou vyhrál
Fred Baše. Je milé, že jsme nikoho svými aktivitami nerušili ani nerozčilovali, ba naopak, všichni nám fandili a vyprávěli si, jak si to ty děti hezky užívají. Samozřejmě po celou dobu pobytu nesměla chybět skvělá italská zmrzlina, pizza, jahody – protože byla zrovna sezóna, nákupy dárečků a ještě další činnosti.
Myslím, že jsme v Lido degli Estenzi strávili velmi příjemných 10 dní
a máme na co vzpomínat. Chtěla bych tímto poděkovat svým kolegům,
Helče a Pavlovi, kteří byli oba naprosto skvělí, dětem dali ze sebe maximum, a také dětem, že ani tentokrát nás nezklamaly a chovaly se vzorně
a hlavně, že si to užívaly. DÍKY.
Tak snad... příště ?
Mgr. Lenka Nováková, ZŠ Nádražní

Projekt „Krajem Karla Hynka Máchy“

Mateřská škola Duhová kulička děkuje všem sponzorům za
jejich sponzorské dary, ať už to
byly dárky, dárečky anebo peněžité příspěvky, kterými přispěli v roce 2013-2014 všem našim
dětem.
Paní učitelkya děti
mateřské školy Duhová kulička

Jako každý rok jsme vyrazili se ZŠ
v Nádražní ulici k Máchovu jezeru.
V našem kempu jsme měli připraveny různé aktivity - kopanou, basket-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

bal, přehazovanou, střelbu z luku
nebo vzduchové pistole. Rybáři si
mohli zachytat na místním rybníčku. Sportovali jsme všichni dohro-

mady. Zúčastnili jsme se mnoha výletů do okolí.
Letošním hitem byla návštěva iQLandia v Liberci. Zde jsme si
mohli vyzkoušet zajímavosti z oboru matematiky, fyziky, chemie, dozvěděli jsme se o lidském těle a jeho
smyslech. Nezaháleli ani ti nejmenší. Jim se ale určitě líbilo i v zoologické zahradě nebo na hradu Houska. Užívali jsme si i na pláži u Máchova jezera. Při cestě parníkem
jsme mohli s kapitánem řídit loď.
Už se těšíme na příští „Mácháč“.
Děkujeme všem sponzorům, učitelkám Mgr. Mesnerové a Mgr. Stodulkové, že nám umožnili tento zážitek. Michal Roh, Daniel Svačina
a Marcel Vedana
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ZŠp a ZŠs informuje

ZUŠ informuje

Historický úspěch ZUŠ band! Turnaj ve stolním tenisu
Celostátní „Stříbrné pásmo“
 Orchestr Základní umělecké školy zabodoval v pátek 13. června v celostátním kole národní soutěže jazzových
a ostatních orchestrů ZUŠ a ve své kategorii 1/c získal hodnocením poroty stříbrné pásmo. Jedná se o největší úspěch
orchestru za dobu jeho existence vůbec.
Žáci i pedagogové ZUŠ měli v Litvínově
možnost zhlédnout své „kolegy“ ze základních uměleckých škol v ČR, orchestry byly opravdu velmi kvalitní. Náš ZUŠ
band ovšem dokázal, že se ani v celostátní konkurenci neztratí. Gratulujeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů.
 V červnu uspořádala naše škola
Den otevřených dveří spojený s přijímacím řízením na školní rok 2014/2015,
ZUŠ byla po oba dny plná rodičů i nových zájemců o studium nabízených
oborů, za což jsme pochopitelně velmi
rádi. Přijímací řízení se uskuteční ještě 2.
září v ZUŠ Loket a 3. září v ZUŠ Horní
Slavkov, vždy od 15:00 do 17:00 hodin.
Předběžné přihlášky ke studiu lze stáhnout na internetových stránkách www.
zushslavkov.cz a poslat na e-mail:
jzapf@zushslavkov.cz.
 Každoročně oceňuje město Hor-

ní Slavkov nejlepší žáky škol, v letošním roce poprvé se k tomuto hodnocení připojuje i Základní umělecká škola. Oceněni byli žáci, kteří školu velmi
úspěšně reprezentovali ve svých studijních oborech, např. na soutěžích základních uměleckých škol nebo byli přijati na
střední školy uměleckého zaměření.
 Žáci výtvarného oboru ZUŠ postoupili do celostátního kola přehlídky
výtvarných oborů ZUŠ a jejich práce tak
poputují do Šternberka u Olomouce na
přelomu září a října 2014. Gratulujeme
a držíme palce!
 Ve výloze elektra Terek v Horním
Slavkově můžete zhlédnout fotografie
našich letošních absolventů tanečního,
hudebního a výtvarného oboru.
 Školní rok 2013/2014 je u konce, v průběhu letních prázdnin proběhne rekonstrukce sociálního zázemí ZUŠ
v Horním Slavkově, instalace keramické pece a drobné stavební úpravy v ZUŠ
Loket a tak pro vás bude připraveno zase
něco nového. Přeji vám klidné léto, odpočinek a v září se těším u nás ve škole
Jan Zapf, dipl. um.,
na viděnou.
ředitel ZUŠ

Usoudili jsme, že jsme zdatní
v stolním tenisu, a proto jsme pozvali Odborné učiliště (OU) Kounice. Dne 7. 2. 2014 – ZŠp a ZŠs
8. a 9. třída vyzvala učně k turnaji v ping-pongu. Turnaj borců se
hrál na OU – Kounice. Tým našich
sportovců hrál ve složení: Martin
Kuklík, Mário Kaleja , Stanislav
Karel a Kristián Grünnewald. Tým
OU – Kounice: Jan Slepčík, Denis
Cam, Jan Šmíd a Martin Živný.
Výhru si odnesla ZŠp a ZŠs zaslouženě výsledkem 14:4. Nejlepším hráčem byl Martin Kuklík. OU

Kounice si nechtělo nechat porážku líbit, proto o tři měsíce později,
dne 30. 5. nás navštívila škola OU
Kounice. Hrálo se u nás v tělocvičně. Tým ZŠp a ZŠs: Mário Kaleja
, Stanislav Karel a Kristián Grünnewald. Tým OU Kounice: Jan
Slepčík, Denis Cam, Martin Živný
a Martin Pírek.
Prohru jsme si odnesli domů tentokrát my, žáci 8. a 9. třídy. Družstvo učňů nás porazilo 14:4. A za
to jim gratulujeme. Jako nejlepší
hráč byl vyhlášen Martin Pírek –
učeň 3. roč. OU. Martin Kuklík

DDM a Školní družina informuje o činnosti
Střípky z družiny

postupovém ﬁnále. Gratulujeme.

Ve Školní družině jsme oslavili
Mezinárodní den dětí. Každé oddělení bylo obdarováno spoustou
her a sladkých pamlsků.
Všichni jsme si akci náramně užili. Ve vitríně na náměstí se můžete podívat na nové výrobky, které
naši úžasní žáci vyrobili.
V rámci účelového příspěvku města Horní Slavkov a ﬁnanční účasti z rozpočtu DDM a ŠD
proběhly tři z pěti výletů s rodiči
a dětmi pod vedením paní Evy Šimečkové.
Přejeme všem našim žáčkům
spoustu úžasných zážitků o prázdninách a těšíme se, až se za dva
měsíce znovu uvidíme.
Za Školní družinu Horní Slavkov
vaši vychovatelé

Karate:
V ZK Karate se podařilo Davidu
Kastlovi v Chodově vyhrát druhé
místo v disciplíně KATA. Gratulujeme!

DDM

Street dance:
V Chebu se naše děti ze ZK
Street Dance zúčastnily soutěže
„Děti ﬁtness“, kde obsadily krásné
páté, třetí, druhé a postupové první místo. Ze ZK Zpěv si Anna Malečíková v sále Lucerna v Praze vyzpívala třetí místo v mezinárodním
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Dne 7. 6. 2014 se naše ZK mažoretky, street dance a roztleskávačky zúčastnily přehlídky Chodov
v rytmu tance.
Vedoucí ZK street dance Lucie
Hakelová si odvezla pohár za 1.
místo v taneční soutěži. Gratulujeme!
Florbal:
V ZK Florbal se týmu vedenému trenérem J. Ciperem a M. Ciperem podařilo přivézt ze soutěže ve
Františkových Lázních pohár. Gratulujeme!

Děkujeme všem externím pracovníkům za pomoc a vedení našich zájmových kroužků.
Jmenovitě p. Beneš, sl. Brožová, p. Bulíček, p. Ciper a p. Ciper,
sl. Činčurová, Bc. Dandová, pí. Gruberová, sl. Hakelová, Bc. Kelucová,
pí. Kerbelová, p. Kubinec, pí. Pagačová, pí. Patočková, p. Puﬂer, sl.
Šlechtická, p. Šlechtický, p. Švadlenka, p. Votrubec, p. Zázrivec.
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Ocenění nejlepších žáků a pedagogů města
Již posedmé rada města vyhodnotila Nejlepší žáky základních škol v našem
městě. V letošním roce byli také poprvé oceněni Nejlepší žáci Základní umělecké
školy Horní Slavkov a nelepší pedagogové města Horní Slavkov.
Žáci si svá ocenění převzali 19. června v krásných renesančních prostorách
Pluhova domu. Získat titul Nejlepší žák/žákyně roku 2013/2014 bylo možné nejen za znamenité výsledky ve škole, ale také za skvělou reprezentaci ve sportu,
uměleckých a dovednostních soutěžích, či za příkladné jednání. Každý oceněný
žák byl ošerpován, získal pamětní list a poukázku ve výši 500 Kč na nákup sportovního vybavení. Nejlepší pedagogové převzali z rukou starosty pamětní list
a poukaz na večeři pro 2 osoby v Zámku Mostov v hodnotě 2.500,- Kč.
Všem oceněným blahopřejeme a žákům přejeme hodně úspěchů do dalších let.

6. ročník, Taneční obor - ocenění za vzornou reprezentaci tanečního oboru na
veřejnosti a cílevědomý přístup ke studiu; Lucie Šreinová, 4. ročník, Hudební
obor - Hra na housle - ocenění za 1. místo ve hře na housle v krajském kole soutěže Základních uměleckých škol, vzornou přípravu a reprezentaci Základní umělecké školy; Kryštof Majkus, 2. ročník, Hudební obor - Hra na housle - ocenění
za 3. místo ve hře na housle v krajském kole soutěže Základních uměleckých škol
a reprezentaci Základní umělecké školy; Veronika Sládková, 4. ročník, Výtvarný obor - ocenění za skvělou práci v hodinách, účast na mimoškolních akcích výtvarného oboru a reprezentaci školy

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov:
Nikola Nagyová, žákyně 4. ročníku, za reprezentaci školy při pořádání Tříkrálové sbírky 2014, za pěvecké vystoupení v domě pečovatelské služby, příkladné
chování ve školní družině: pomoc mladším dětem, ochotu a obětavost a za pěkné chování a snahu po celý školní rok; Sára Melmuková, žákyně 7. ročníku, za
účast v okresních soutěžích – Umíme to s počítačem, sportovní hry, za 2. místo
v okresní soutěži Praktická dívka, za pěvecké vystoupení v Domě pečovatelské
služby a za pěkné a příkladné chování po celý školní rok; Jan Kostěnec, žák 7.
ročníku, za reprezentaci školy ve městě a na okresních soutěžích – sportovní hry,
za pracovitost, snahu a ochotu, za pěkné a příkladné chování po celý školní rok;
Martin Kuklík, žák 9. ročníku, za reprezentaci školy ve městě, za pracovitost,
snahu a ochotu a za pěkné a příkladné chování po celý školní rok
ZŠ Nádražní 683, Horní Slavkov:
Eliška Drobná, 2. A, za výborný prospěch, aktivitu, píli, svědomitost, ochotu
a slušné chování; Andrea Rybárová, 3. A, za výborný prospěch, aktivitu, píli,
spolehlivost, velmi slušné chování; Jan Beránek, 4. A, za výborný prospěch, píli
a připravenost, slušné chování; Daniel Straka, 5. A, za výborný prospěch, reprezentaci školy ve sportu a úspěch v matematické soutěži; Lucie Wenigová, 6.
A, za vzorné chování, pečlivou přípravu na vyučování a pěkné studijní výsledky;
Štěpánka Svejkovská, 7. A, za výborný prospěch, připravenost na výuku, ochotu, práci mimo školu a sport; Marie Pastierová, 8. A, za výborný prospěch, píli
a snahu, výbornou práci ve škole
ZŠ Školní 786, Horní Slavkov:
Zuzana Vavřinovská, 3. A, za výborný prospěch a vzorné plnění školních povinností; Štěpánka Portová, 3. A, za výborný prospěch a vzorné plnění školních
povinností; Tomáš Mikleš, 3. A, za výbornou reprezentaci školy ve sportu; Radim Huňat, 4. A, za vzorný přístup k plnění školních povinností a reprezentaci
školy ve sportu; Lucie Heřmanová, 4. A, za spolehlivost, vzornou práci pro třídu, obětavost a výborný prospěch; Marek Sipl, 4. B, za ochotu a pomoc spolužákům, reprezentaci školy a výborný prospěch; Petra Bínová, 7. A, za práci pro
třídu, ochotu a pomoc spolužákům a výborné školní výsledky; Denisa Kaisrlíková, 8. A, za aktivní práci pro třídu i ve školním parlamentu, reprezentaci školy ve
sportu a výborné školní výsledky; Jana Havlová, 8. B, za aktivní práci ve školním
parlamentu, obětavou pomoc spolužačce a výborný prospěch; Jarmila Vrábíková, 8. B, za obětavou práci pro třídu a ochotu vždy pomoci; Dominik Novák, 9.
A, za aktivní práci ve školním parlamentu i pro třídu, výborný prospěch a reprezentaci školy ve sportu; Jitka Moschová, 9. B, za aktivní práci ve školním parlamentu, výborné školní výsledky a reprezentaci školy ve sportu
ZUŠ, Horní Slavkov:
Karolína Jirků, 2. ročník, Hudební obor - Hra na klavír - ocenění za 1. místo
v okresním kole soutěže Základních uměleckých škol a čestné uznání na soutěži
klavíristů Karlovarská růžička; Pavla Floriánová, 7. ročník, Výtvarný obor - ocenění za vzornou reprezentaci Základní umělecké školy ve výtvarném oboru, v letošním školním roce byla přijata na Umělecko průmyslovou školu; Vojta Nosek,
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Ocenění pedagogové. Mgr. Puflerová, Mgr. Cejpek, pí Červinková.
Nejlepší pedagog ZŠp a ZŠs Horní Slavkov:
Irena Červinková. Paní učitelka Irena Červinková, nastoupila na učitelskou dráhu v roce 1958 v Severních Čechách v Komořanech. Od roku 1981 pracuje ve
speciálním školství v Základní škole praktické a Základní škole speciální Horní
Slavkov. Během této doby si doplnila kvalifikaci speciálního pedagoga.
Mimo svou výukovou povinnost se paní učitelka věnovala nácviku pěveckých
programů a účastnila se s dětmi okresních i krajských pěveckých soutěží. V současné době je paní Irena Červinková ve starobním důchodu. Ve škole vyučuje hudební výchovu a s dětmi vystupuje na akcích města a v Domě pečovatelské služby. V posledních deseti letech také úspěšně reprezentuje školu i město na soutěžích harmonikářů na Březové, kde dosahuje pěkných ocenění.
Nejlepší pedagog ZŠ Nádražní ulice, Horní Slavkov:
Mgr. Blanka Puflerová. Paní Puflerová byla oceněna za dlouholetou práci pro
školu, za propagaci sportu a zdravého životního stylu, slušného chování a etiky
při příležitosti jejího odchodu do důchodu.
Nejlepší pedagog ZŠ Školní ulice, Horní Slavkov:
Mgr. Jiří Cejpek. Pan Cejpek se stal ředitelem školy ve Školní ulici v roce 1993.
Jeho samotného lze označit za vskutku renesanční osobnost s rozsáhlými znalostmi v mnoha oborech. A právě takovou chtěl mít i svoji školu. Školu, která bude žákům poskytovat kvalitní vzdělávání a která jim umožní jejich rozvoj.
Mezi prvními pochopil, že současné děti budou už žít v jiném světě, jehož změny
přinesl rok 1989, a uvědomoval si, že mají-li v tomto světě obstát, musí znát cizí
jazyky. A tak právě jeho škola byla první v okrese Sokolov, kde byla zahájena výuka anglického jazyka. Byl si také vědom důležitosti rozvoje technických znalostí
žáků, zejména tehdejší novinky počítačů, kterou také ve škole zaváděl.
Svému nástupci pak předával školu na vysoké úrovni. Bez jeho zejména jazykových znalostí se škola ale neobešla, a proto zde ještě do roku 2000 působil
jako učitel. Panu Mgr. Jiřímu Cejpkovi patří velké poděkování za jeho velký přínos k rozvoji školství v našem městě a do dalších let mu přejeme hodně radosti
z vnoučat a pevné zdraví.
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Ocenění nejlepších žáků a pedagogů města

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov

ZŠ Školní

ZŠ Nádražní

ZUŠ Horní Slavkov

Hrátky s LOGIKOU

1. úloha (1 bod)
Doplňte místo hvězdiček znaménka aritmetické operace +, -, x a : tak,
aby rovnost platila:

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.

WWW.HORNI-SLAVKOV.CZ

2. úloha (3 body)
Do studny hluboké 30 m spadl šnek. A protože se mu ve studni nelíbí,
chce vylézt ven. Přes den vyleze 3 m, v noci, když spí, 2 m sklouzne.
Za kolik dní vyleze ze studny?
3. úloha (5 bodů)
Kolik je teď hodin, když čas, který uplynul od poledne, tvoří třetinu času,
který uplyne od půlnoci?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc ČERVEN:
1. úloha: 16 cm, 2. úloha: 37, 3. úloha: Jeníček i Mařenka jsou zloději.
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kulturní kalendář na letní prázdniny
mks pro děti

muzeum
Do 30. 7. 2014
Výstava ZKAMENĚLINY: ARCHIV ŽIVOTA
V otevírací době muzea ST–NE 9:00–12:00
a 12:30–17:00
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti + senioři 15,- Kč,
rodinné 75,- Kč
Autoři výstavy se snaží podat návštěvníkovi ucelené informace o rozmanitosti životních forem
v různých obdobích geologické historie Země.
Připraveno je 14 informačních panelů, které doplňují předměty vystavené ve vitrínách. Pojetí
panelů je netradiční – například: „Na třetihorní pláži“ (pojednávající o organismech, které se
vyskytovaly v minulosti dokonce i na „plážích“
v okolí Prostějova a Olomouce), „Rohy boha
Amóna“ (představuje amonity - nejdokonalejší
hlavonožce, ovládající druhohorní moře), málo
známé a mnohdy i záhadné organismy např.
graptolity, konulárie, hyolity a tentakulity přibližují panely „Podivní živočichové“ a „Uklízeči
moře“. Vystaveny jsou mnohdy unikátní a cenné zkameněliny od nejstarších geologických období až po nejmladší čtvrtohory.

knižní novinky
Pro děti a mládež:
Pereiro Alicia: Knížka plná nápadů pro deštivé
odpoledne
Silva Sandra: Pravěké dějiny
Wilkins Kay: Nestvůra z bažin
Wilkins Kay: Příšera v mlze
Awdry Wilbert: O mašince Tomášovi 6
Disney Walt: Jak se Púovi zdálo o slonisku
Myracle Lauren: 10 Neobyčejný deník
obyčejné holky
Myracle Lauren: 11 První díl neobyčejného
deníku obyčejné holky

upozornění
Upozornění na uzavření MKS Horní Slavkov
z důvodu malování vestibulu:

14. – 19. 7. 2014
Pohádkové léto – Divadlo z bedny
16:00 Na dvoře MKS
Zdarma

30. 6. – 20. 7. 2014 uzavřena knihovna
30. 6. – 13. 7. 2014 uzavřena kavárna

knihovna
21. 7. – 31. 8. 2014
Výstava „Lesy kolem nás“
Práce dětí mateřských a základních škol, které
se zapojili do 5. ročníku soutěže Krajské knihovny Karlovy Vary

kavárna
9. 8. 2014
Diskotéka
DJ Jiří Němec
21:00 Taneční sál
Vstupné: 50,- Kč

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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váš tvůrce reklamy

FOTOobrazy

z vlastního motivu

digitální tisk na umělecké bavlněné plátno,
které je nataženo na dřevěný rám
rozměry obrazů:
80x60cm, 60x40cm, 40x25cm

cena od 400 Kč
cena bez DPH

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