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Slovo starosty
Vážení občané,
léto je pomalu za námi, s ním po letní odmlce přichází nové vydání zpravodaje. Doufám, že jste si odpočinuli, alespoň na chvíli,
od těch běžných starostí a využili jste teplých dnů před nastávajícím ročním obdobím, které moc teplých dní již nepřináší.
V letních měsících jsme mohli v médiích postřehnout informace o snaze Ministerstva životního prostředí ČR, které předložilo
k projednání poslanecké sněmovně Parlamentu ČR změnu zákona o odpadech. Tato změna má přinést od začátku příštího
roku povinné třídění bioodpadu i kovového odpadu (především
plechovek od nápojů a konzerv). Bez ohledu na to, jak tato snaha dopadne, naše město od září t. r. zahajuje se spol. AVE CZ
pilotní projekt - sběr bioodpadu. Ve vybraných lokalitách města
bude rozšířen počet kontejnerů o kontejner hnědé barvy, do kterého můžete vkládat např. trávu a plevel, listí, dřevní štěpku z větví
stromů a keřů, spadané ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny, sedliny kávy a čaje, čajové sáčky, skořápky od vajec, neznečištěnou zeminu (bez květináčů), pokojové rostliny. Kontejnery
budou umístěny v ulicích Spojovací, Krátká, Na Vyhlídce, Horní
Příkopy, Pivovarská, Ležnická, Nádražní (u bývalé pizzerie Bernard).
Pokud bude uvedená změna zákona o odpadech přijata, stanou
se hnědé kontejnery běžnou součástí sběrných míst. I přes umístěné kontejnery na bioodpad můžete dovézt tento odpad na sběrný
dvůr Technických služeb našeho města.
S přáním mnoha teplých dnů starosta města

den se starostou

Blahopřejeme

K významnému životnímu jubileu gratuluje Město Horní Slavkov
nejstarší obyvatelce města paní Kristině Jandové, která v červenci oslavila 96. narozeniny. Paní Jandová se učila francouzštině a němčině na
Univerzitě Karlově a v roce 1946 začala učit na gymnáziu v Rumburku.
V roce 1961 se s manželem, který byl též učitelem,
přestěhovala do Horního Slavkova.
Paní Jandová vyučovala převážně český jazyk a zeměpis, na předměty
své aprobace nenašla uplatnění. Až později, po zavedení nepovinných
předmětů, učila i němčinu a angličtinu. Řadu let ochotně pomáhala
bývalým žákům, studentům středních či vysokých škol, svými znalostmi cizích jazyků. Ve školství paní Jandová působila až do roku 1976,
kdy odešla do starobního důchodu. Velice vzdělaná, přesto skromná
kolegyně byla vždy mravní oporou učitelského sboru. Do dalších let
přejeme paní Jandové pevné zdraví, pohodu, klid, štěstí,
radost a spokojenost v osobním životě.

Den se starostou se koná 10. 9. 2014 od 16.00 hodin.

nepřehlédněte

Změna organizace
vítání občánků
a gratulací jubilantům
Vážení spoluobčané,
je nám velmi líto, že z důvodu
ochrany osobních údajů musíme
ustoupit od iniciativy vlastního
sledování dovršení významných životních jubileí našimi spoluobčany
a narození nových občánků města,
kterým pak ve spolupráci se starostou, zastupiteli města a Sborem pro
občanské záležitosti byla doručována blahopřání a pořádány akce vítání občánků.
Protože bychom však rádi v těchto
činnostech pokračovali, obracíme
se na občany, kteří se dožívají významného životního jubilea a na

rodiče novorozených občánků,
aby v případě zájmu o blahopřání
zástupcem města k této výjimečné
události, resp. zájmu o účast na
akci vítání občánků, toto oznámili
• osobně pracovnicím odboru
správního a vnitřních věcí MěÚ
Horní Slavkov, nejlépe na recepci
úřadu paní Aleně Kotousové, DiS.
• telefonicky na tel. č. 352 350 666
paní Aleně Kotousové, DiS.
• písemně na e-mail podatelna@
muhslavkov.cz nebo poštou na adresu: MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá
634/12, odbor správní a vnitřních
věcí.
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Poplatky za odpady,
za psy 2. pololetí 2014
Upozorňujeme občany města
a jeho přilehlých částí na skutečnost, že do 30. 9. 2014 jsou
splatné místní poplatky za odpady
a místní poplatky za psy za 2. pololetí 2014. Poplatky lze uhradit
v pokladně MěÚ, č. dveří 311 ve 2.

patře nebo bankovním převodem.
Č. účtu: 19-862175349/0800,
variabilní symbol získáte na tel.:
čísle 352 350 678 u pí Koškovské
a tel. čísle 352 350 668 u pí Genčurové, příp. e-mail: blanka.koskovska@muhslavkov.cz

Vlastníci nemovitostí, pozor.
Je nařízena deratizace!
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 a zajišťují si jí
vlastníci nemovitostí. Úplné znění
vyhlášky naleznete na stránkách
města.
OVŽP
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Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

Generální tajemník OSN Ban
Ki-Moon (na snímku) navštívil ve
dnech 3.-4. dubna 2014 Českou republiku.
Ve svém programu si našel čas také
na prohlídku Informačního centra
OSN v Praze, kde sídlí WHO, UNHCR a UNICEF. Jako dárek dostal
ručně vyrobenou panenku UNICEF
v tradičním českém kroji. A že jeho
návštěva byla skutečně inspirující,
dokazuje právě tato panenka – díky
ní Ban Ki-Moon zachránil jedno
skutečně dítě!
Panenku, kterou dostal generální tajemník OSN, vyrobila občanka našeho města, paní Jaroslava
Hesová.
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti
šesti hlavním smrtelným dětským
chorobám (spalničky, záškrt, černý
kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská
obrna).
Paní Hesová byla již za svou dlouholetou prospěšnou činnost v oblasti kultury, školství a za pomoc v oblasti humanitní činnosti oceněna
Cenou města za rok 2012.
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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

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 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.

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

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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Výstavba objektů nejen volno6

1

Víceúčelové hřiště - 1,97 milionu korun

11

Cvičná plocha pro děti na in-line
a Přístupová komunikace (část D2)
- 1,39 milionu korun

2

7

Luční ul. - výstavba veřejného
osvětlení, oprava komunikace
- 1,457 mil. korun
Obnova stávajícího antukového
hřiště - 522 tisíce korun

Tělocvičny a jejich zázemí
- 4,48 milionu korun

3

12

8

MŠ Dlouhá, sociální zařízení
- 494 tisíc korun
Beachvolejbal - 700 tisíc korun
Opravy chodníků v areálu hřiště
u ZŠ (část C3) - 878 tisíc korun

Venkovní úpravy
- 2,64 milionu korun

4

9

13
MŠ Sportovní, sociální zařízení
- 471 tisíc korun

Oprava komunikace a chodníku
v Nádražní ul.
- 924,5 tisíce korun

14
5

Pěší komunikace pro sportovní a školské
zařízení (část C2) - 3,36 milionu korun

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

10

Sběrný dvůr - 2,61 milionu korun, z toho
dotace ROP Severozápad 2,348 milionu

DDM, sociální zařízení
- 349 tisíc korun
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časového vyžití ve městě
ZUŠ, rekonstrukce
sociál. zařízení
- 752,7 tisíce korun

19

Ležnice, odvodnění - v realizaci
- 150 tisíc korun

20

Chodník u rodinných domů Stasis
- 190 tisíc korun

15

21
16

17

Ordinace dětských lékařek - 149 tisíc korun
Revitalizace lesoparku
- 5,38 milionu korun, z toho dotace
ROP Severozápad 4,821 milionu

Kostel sv. Jiří, hubení dřevomorky
- 161 tisíc korun

22

ͣsǉƐƚĂǀďĂŽďũĞŬƚƽǀŽůŶŽēĂƐŽǀĠŚŽǀǇǎŝƚş,ŽƌŶş^ůĂǀŬŽǀ͞ͲĚŽƚĂĐĞǌZKW

ϭͲsşĐĞƷēĞůŽǀĠŚƎŝƓƚĢ
ϮͲKďŶŽǀĂƐƚĄǀĂũşĐşŚŽĂŶƚƵŬŽǀĠŚŽŚƎŝƓƚĢ
ϯͲĞĂĐŚǀŽůĞũďĂů
^KϬϳʹKĚƐƚĂǀŶĄƉůŽĐŚĂ
ϰͲKƉƌĂǀǇĐŚŽĚŶşŬƽǀĂƌĞĄůƵŚƎŝƓƚĢƵa;ēĄƐƚϯͿ
ϱͲWĢƓşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƉƌŽƐƉŽƌƚŽǀŶşĂƓŬŽůƐŬĠǌĂƎşǌĞŶş;ēĄƐƚϮͿ
ϲͲǀŝēŶĄƉůŽĐŚĂƉƌŽĚĢƚŝŶĂŝŶͲůŝŶĞĂ
WƎşƐƚƵƉŽǀĄŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ;ēĄƐƚϮͿ
ϳͲdĢůŽĐǀŝēŶǇĂũĞũŝĐŚǌĄǌĞŵş
ϴͲsĞŶŬŽǀŶşƷƉƌĂǀǇ
KƐƚĂƚŶşƐƚĂǀďǇŵĢƐƚĂĂũĞŚŽƉƎşƐƉĢǀŬŽǀǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐş
ϵͲKƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞĂĐŚŽĚŶşŬƵǀEĄƌĂǎŶşƵů͘
ϭϬͲ^ďĢƌŶǉĚǀƽƌ
ϭϭͲ>ƵēŶşƵů͘ͲǀǉƐƚĂǀďĂsK͕ŽƉƌĂǀĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ
ϭϮͲDaůŽƵŚĄƐŽĐŝĄůŶşǌĂƎşǌĞŶş
ϭϯͲDa^ƉŽƌƚŽǀŶşͲƐŽĐŝĄůŶşǌĂƎşǌĞŶş
ϭϰͲDͲƐŽĐŝĄůŶşǌĂƎşǌĞŶş
ϭϱͲhaͲƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐŽĐŝĄů͘ǌĂƎ͘
ϭϲͲZĞǀŝƚĂůŝǌĂĐĞůĞƐŽƉĂƌŬƵ
ϭϳͲ<ŽƐƚĞůƐǀ͘:ŝƎşͲŚƵďĞŶşĚƎĞǀŽŵŽƌŬǇ
ϭϴͲKƉƌĂǀĂƉŽǀƌĐŚƵ,ŽƎĞũƓşƵů͘
ϭϵͲŚŽĚŶşŬƵƌŽĚŝŶŶǉĐŚĚŽŵƽ^ƚĂƐŝƐ
ϮϬͲ>ĞǎŶŝĐĞͲŽĚǀŽĚŶĢŶş
ϮϭͲKƌĚŝŶĂĐĞĚĢƚƐŬǉĐŚůĠŬĂƎĞŬ
ϮϮͲ,ƎďŝƚŽǀŶşǌĞěǀ<ŽƐƚĞůŶşƵůŝĐŝ
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ǀē͘W,
ϭϵϲϵϭϴϱ͕ϰϲ<ē
ϱϮϮϮϭϯ͕Ϭϭ<ē
ϳϬϬϴϯϱ͕ϲϯ<ē
ϯϵϳϮϭϭ͕ϱϰ<ē
ϴϳϴϬϭϴ͕ϯϱ<ē
ϯϯϱϵϳϰϭ͕ϲϲ<ē
ϭϭϭϱϬϯϰ͕ϱϯ<ē
ϮϴϭϵϮϳ͕ϲϱ<ē
ϰϰϳϴϳϱϲ͕ϵϮ<ē
Ϯϲϯϴϴϴϵ͕ϬϬ<ē
ϵϮϰϱϴϮ͕ϬϬ<ē
ϮϲϬϵϵϲϴ͕ϬϬ<ē
ϭϰϱϳϰϴϴ͕ϬϬ<ē
ϰϵϰϮϮϱ͕ϬϬ<ē
ϰϳϭϰϲϯ͕ϬϬ<ē
ϯϰϵϬϬϬ͕ϬϬ<ē
ϳϱϮϳϱϱ͕ϬϬ<ē
ϱϯϱϳϭϳϴ͕ϬϬ<ē
ϭϲϭϯϳϭ͕ϬϬ<ē
ϳϲϲϬϱ͕ϬϬ<ē
ϭϵϬϬϲϳ͕ϬϬ<ē
ǀƌĞĂůŝǌĂĐŝ
ϭϰϴϴϱϮ͕ϬϬ<ē
Ϯϱϵϰϵϴ͕ϱϴ<ē

ƚĞƌŵşŶƌĞĂůŝǌĂĐĞ
2.6.-4.7.2014
2.6.-30.11
2.6.-30.11
19.5.-30.11.
19.5.-20.6.
19.5.-30.11.
19.5.-20.6.
19.5.-30.11.

21.7.-29.8.
1.5.-25.8.
21.7.-30.9.
9.7.-11.8.
21.7.-30.9.
14.7.-11.8.
26.6.-29.8.
1.1.-30.9.
1.7.-30.11
21.7.-29.8.
28.7.-15.9.

Hřbitovní zeď v Kostelní ulici 259,5 tisíce korun
Investiční projekty, realizované v létě 2014
(výstavba objektů volnočasového vyžití
a ostatní stavby města a jeho příspěvkových
organizací), převýšily 16 milionů korun,
z toho dotace Evropské unie činily téměř 14
milionů Kč.

13.3.-15.8.
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školství / sport
ZUŠ informuje

DDM a Školní družina
I ve školním roce 2014/15 informuje o činnosti
atraktivní vzdělávání
Vítejte v novém školním roce
2014/2015. I v tomto školním roce
nabízíme atraktivní umělecké vzdělávání pro děti od 5 do 18 let a dospělé ve
třech vyučovaných oborech – hudebním, výtvarném a tanečním. Veškeré
informace o studijních zaměřeních najdete na internetových stránkách ZUŠ
nebo v budově ZUŠ v Horním Slavkově i v Lokti.

Přijímací řízení nových žáků proběhne 2. září 2014 v budově ZUŠ Loket
(Sportovní ulice, areál Mateřské školy) a 3. září 2014 v budově ZUŠ Horní
Slavkov (Školní náměstí 214, vedle
služebny Policie ČR) vždy od 15:00 do
17:00 hodin. Předběžnou přihlášku ke
studiu v ZUŠ lze stáhnout na internetových stránkách www.zushslavkov.cz
a vyplněnou poslat na e-mail: jzapf@
zushslavkov.cz. Podmínky přijímacího
řízení najdete rovněž na výše uvedených webových stránkách školy.
V letošním školním roce chystáme
opět několik novinek. V první řadě
bychom rádi založili pěvecké sbory

pro mladší žáky (od 6 let), které by
v budoucnu školu reprezentovali na
nejrůznějších soutěžích, přehlídkách
a festivalech. Budoucím žákům se
v tomto směru otevírá pestrá škála mimoškolních uměleckých aktivit. I letos
pokračujeme v tříoborové kombinaci
„Přípravná estetická výchova“, která
je za dobu svého fungování nejnavštěvovanějším oborem ZUŠ. Jedná se
o výuku všech oborů ZUŠ (hudební,
taneční, výtvarný) v jednom tříhodinovém odpoledním bloku. Pokud máte
o toto studijní zaměření zájem, doručte nám přihlášku co nejdříve, počet
přijatých žáků je kapacitně omezený.
V roce 2013 jsme s mimořádným
úspěchem uvedli premiéru projektu
„Kačenka v říši snů“. V tomto projektu jsme propojili činnost všech vyučovaných oborů a na jeho realizaci se
podíleli pedagogové a žáci celé školy.
Ve školním roce 2014/2015 budeme
připravovat projekt zcela nový, který
spatří světlo světa v prosinci 2015.
Téma projektu zatím necháme pod
pokličkou, ale už teď se těšíme na realizaci projektu.
Pozvánka:
Po velmi úspěšném koncertu karlovarské rockové kapely Kozatay
a orchestru Základní umělecké školy
v loketském přírodním amfiteátru,
který jsme si společně užili, zveme na
reprízu tohoto koncertu dne 27. září na
tradičních Slavkovských slavnostech.
Jan Zapf, dipl. um., ředitel ZUŠ

VK ČEZ Karlovarsko ve spolupráci s volejbalovým oddílem v Horním Slavkově pořádají
nábor do volejbalové přípravky
 Kdy?

 Kde?

 Akce se zúčastní

 Kontakt
telefon: 602146128
e-mail: volejbal@atlas.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

DDM a ŠD Horní Slavkov opět
pořádalo letní dětský tábor v rekreačním středisku Sv. Štěpán.
Tábora se zúčastnilo 34 dětí.
Letos byl tábor v duchu Divokého západu, proběhlo mnoho aktivit na dané téma (např. rýžování
zlata v nedalekém rybníce :).
Uskutečnil se i celodenní výlet
do rokycanského muzea na demarkační linii. Výlet zaujal malé
i starší děti, dokonce i vedoucí
(z akce přikládáme společné foto).
Nechyběly ani klasické táborové
aktivity, jako opékání vuřtů, diskotéka nebo bobřík odvahy. Jako
překvapení jsme pro děti připravili
letní Vánoce (každý měl pod stromečkem malý dáreček ;-).
Chtěli bychom poděkovat za ﬁnanční dar pí Mgr. Čerňavské a za
drobné dárky p. Terekovi.
V novém školním roce se těšíme
na známé, ale i nové dětské tváře, které budou ozdobou školní

družiny. Neváhejte dlouho a spolu s vyplněnou přihláškou přijďte
mezi nás. Nudit se s námi určitě
nebudete.
Zatímco v září budou pro nedočkavce připraveny dny otevřených
dveří, tak v říjnu už jedeme na 100
%. Zároveň se obracíme na vás,
„přátele domu dětí“, a vás, kterým není lhostejné trávení volného času svých dětí, rozšiřte s námi
nabídku volnočasových aktivit. Je
to jednoduché, máte nápad? Nenechejte jej usnout a přijďte s ním
mezi nás. Těšíme se.
Kolektiv pracovníků DDM a ŠD

Stolní tenis
v Horním Slavkově
V loňském roce jsme při TJ Spartak Horní Slavkov založili oddíl
stolního tenisu. Do soutěží jsme
přihlásili dvě družstva. Družstvo
„A“ hrálo divizi a po úspěšné sezóně
divizi udrželo, družstvo „B“ hrálo
okresní přebor, který vyhrálo a postoupilo do krajského přeboru II.
Letos bychom chtěli k těmto
úspěšným družstvům přihlásit ještě
družstvo „C“, které by hrálo okresní
přebor.

K tréninkům se scházíme v tělocvičně 2. ZŠ, kam dochází i nečlenové našeho oddílu, kteří si chtějí jen
tak zahrát. Od září se budeme opět
scházet. Pokud máte rádi stolní tenis nebo se jej chcete naučit, přijďte
si též zahrát.
Oldřich Kurfürst,
předseda oddílu stolního tenisu,
tel.: 604211 233
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pozvánky / sport
pozvánky

VOLEJBAL
Zveme vás na domácí zápasy volejbalových týmů, vždy od
17.00 na hřištích TJ Spartak
Horní Slavkov
ŽENY:
1.9. TJ Spartak Horní Slavkov –
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří A
15.9. TJ Spartak Horní Slavkov
– SKP Unitop Sokolov
22.9. TJ Spartak Horní Slavkov
– Winfield Cheb
29.9. TJ Spartak Horní Slavkov
– VSK Baník Sokolov
MUŽI:
9.9. TJ Spartak Horní Slavkov –
VSK ISŠTE Sokolov
23.9. TJ Spartak Horní Slavkov
– Sport klub Oloví
TURNAJ
Zveme vás na volejbalový turnaj smíšených družstev, který se
uskuteční 6. 9. na hřišti TJ Spartak Horní Slavkov. Při monzunových deštích se turnaj odkládá na
náhradní termín.
Rozlosování v 8.30 hod., začátek turnaje v 9.00 hod. Prosíme
o dochvilnost! Poplatek: 300 Kč
na družstvo (hráč navíc 50 Kč).
Účast prosím potvrdit telefonicky, osobně nebo mailem. Zaregistrovaných bude prvních 8,
popřípadě 10 družstev.
Podmínky: Nejméně dvě ženy
v družstvu, upřesnění pravidel
před zahájením. Úplatek formou
dobré buchtičky není na škodu.
Míče na rozehrání sebou
a hlavně nezapomeňte vzít sebou dobrou náladu. Informace:
Ivana Tejralová, tel.724 957 665,
volejbal@atlas.cz
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Xl. Ležnické
bio – dožínky
6. září 2014
Ležnice u Horního Slavkova, okres Sokolov
Srdečně vás zvou:
t3PEJOOÈFLPMPHJDLÈGBSNB'SBOUJÝLB#BSUPOǔ
t"(3"'"TSP
t1SPoCJPSFHJPOÈMOÓDFOUSVNTFWFSP[ÈQBE
Program:
10.30 hod. o;BIÈKFOÓNÝFWLBQMJTW+BOB/FQPNVDLÏIP
11.00 hod.o0UFWǲFOÓTUBSPǏFTLÏIPKBSNBSLVQSǾWPEFN
11.30 hod.;ÈCBWOÓBOBVǏOÓQSPHSBN PDIVUOÈWLZCJPoQPUSBWJO
Po celý den ochutnávky regionálních potravin.
13.00 – 17.00 hod. ;ÈCBWOÏPEQPMFEOFTLMBVOFNBUWPǲJWâNJCBMØOLZ
NBMPWÈOÓOBPCMJǏFK SPEFPCâLBTLÈLBDÓISBE
13.30 hod.6LÈ[LBWâDWJLVQPTMVÝOPTUJQTǾ
Ukázky a soutěže:
Hospodářská zvířataoWPMOÈQSPIMÓELBGBSNZ
Zemědělská technika
Dovednostní soutěžeoEPKFOÓ LPVMFOÓCBMÓLǾ SPǏOÓL-FäOJDLâTFLÈǏ
IPE[ÈWBäÓN
Hudba pro dobrou náladu zajištěna, o občerstvení se postará Josef Havel

Pozvánka na fotbal v měsíci září 2014
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
středa
sobota
sobota

13. září
13. září
13. září
14. září
14. září
17. září
27. září
27. září

10.00
14.00
17.00
10.00
17.00
17.00
10.00
13.30

WWW.MUHSLAVKOV.CZ

BU Nové Sedlo
ml. přípravka OPMP
Ajax Kolová
st. žáci
OPŽ
Baník Královské Poříčí
muži A
KPM
SK Buldoci K. Vary
st. přípravka
KPP
Baník Krásno
muži B
OPM
Vojkovice/Olympie Hroznětín st. žáci
OPŽ
FK Olympie Březová
ml. přípravka OPMP
Sokol Útvina
st. žáci
OPŽ

sobota 27. září
neděle 28. září
neděle 28. září

16.30
10.00
16.30

Sokol Citice
FK Baník Sokolov
SK Dolní Rychnov B

muži A
ml. přípravka
muži B

KPM
KPP
OPM

Vysvětlivky: KPM - krajský přebor mužů, KPP - krajský přebor starších
přípravek, OPM - okresní přebor mužů, OPŽ - okresní přebor starších
žáků, OPP - okresní přebor mladších přípravek
Zdeněk Gruber, sekretář oddílu kopané
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různé

Běžný rok slavkovských skautů
Prázdniny skončily a je tu další školní rok. S ním ale
zároveň přichází nový skautský rok, který můžeme prožít spolu. A tak mi dovolte malé ohlédnutí za minulým
skautským rokem, a berte jej jako pozvánku k tomu, co
přichází.

a těmi odrostlými, kterým říkáme roveři a rangers, vyrazili do Horní Blatné na místní skalní útvary, známé jako
Strašidla, lézt. Skály jsou tu pro nás moc pěkné, lezecký
terén od těch úplně nejlehčích, jak nám ukázal na první
pohled velmi zkušený mladík, který útvar, na němž jsme
se mordovali, oblezl pomalu kolem dokola bez jištění
jako rozcvičku, než šel lézt na ty opravdové skály vedle. Konec konců nejsme lezecký oddíl a bereme to spíše
jako zpestření naší činnosti, že. Na břehu rybníka nedaleko skal jsme nalezli úžasné tábořiště a tak nám nic nebránilo v tom se druhý den ráno vrátit zase zpět k lezení.
Před odjezdem zpět domů jsme se pak ještě stihli osvěžit
v místním rybníce a pak už hurá na vlak.

Činnosti a soutěže
 Účast na celostátním kole Svojsíkova závodu (SZ)
skautů a skautek oddílu Fénix byla pro naše středisko
jedna z prvních událostí minulého skautského roku.
O extrémních podmínkách dvoudenního závodu, konaného nedaleko Brna, i o tom, jak se s nimi naši skauti
vypořádali, jste se mohli dočíst něco málo již ve Slavkovském zpravodaji 11/2013. Odměnou skautům za
přežití závodu byl výlet do Moravského krasu s návštěvou Macochy a projížďkou po podzemní říčce Punkvě.
Dále jsme se na podzim stihli zúčastnit dvou zajímavých akcí pořádaných střediskem Dakota Cheb. První se týkala vody v lidském těle, ostatně takový byl i její
název. Děti se zde dozvěděly, proč je důležitý pitný režim, k čemu organismus vodu potřebuje a jak s ní nakládá, ale také se např. v laboratoři CHEVAK dozvěděli, co
se děje s pitím, které nosí několik dní rozpité v plastové
lahvi, a jaký je rozdíl v tom, jestli jde o čistou vodu, limonádu či slazený čaj. Druhá akce pak byla keltská oslava
svátku Samhain, dnes slaveného jako Helloween.
 Před Vánoci jsme se pak nezapomněli zapojit
do nadnárodní akce Betlémského světla a roznášeli jej
v našem městě.
Na jaře jsme pak již tradičně pro naše město Horní
Slavkov pořádali dvě tedy vlastně tři volnočasové kulturně sportovní akce. Tou první pravidelně na konci dubna
je Kuličkiáda, soutěž ve cvrnkání kuliček se spoustou
krásných cen. Druhou je pak Pohádkový les, obvykle
v polovině června, zaměřený spíše na děti předškolního
a mladšího školního věku. Procházku naším pohádkovým královstvím, plného úkolů a her, i letos prošlo přes
dvě stě dětí s jejich rodiči a jinými doprovody.

Tábor

 A tou poslední zapomenutou, ne však méně významnou akcí, je Slet čarodějnic, termín asi netřeba
připomínat. Ten jsme letos pořádali podruhé, a díky
předchozí zkušenosti mohli pro děti připravit ještě zajímavější a kvalitnější program pro tuto u nás v Čechách
tak tradiční událost. Vloni byla finálním překvapením
fireshow, letos to byl ohňostroj, tak uvidíme, co nás
čeká v tom nadcházejícím roce.
 Závody skautů a skautek v roce 2014 vystřídali
závody pro ty nejmenší - světlušky a vlčata. Krajské
kolo se konalo v Habartově, celé se neslo v duchu příběhu na motivy filmů „Já padouch“ a bylo úžasně propracované.
Naše hlídka si vedla v celém závodu velice dobře.
V zásadě nejlépe, až na stanoviště obratnosti, kde byla
ovšem bodová ztráta taková, že hlídku odsunula až na
čtvrté místo. Tak zase za dva roky.
 Před prázdninami jsme ještě se staršími skauty

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.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

 Každý pořádný skautský rok vrcholí na táboře.
Na pravém skautském táboře, mezi lesy pod stanem
nejen bez internetu, ale i bez elektřiny. Na takovém
táboře se toho totiž děje tolik, že na facebook není čas.
Letos jsme se ale na našem obvyklém tábořišti střetli
s dříve neznámým škůdcem. Už první noc zlikvidoval
část našich zásob a zaměřil se při tom na sladkosti.
Když jsme pak do nalíčené pasti chytli gumovou panenku s barevnými pačesy, nejdříve jsme si mysleli, že
jde o hloupý žert. Brzy se ale ukázalo, že šlo o zástupce
z rodu místních lesních trollů, kteří takovéto tuhnutí
používají jako ochranný mechanizmus proti lidem.
Proto jsme s trolly nikdy nemohli mluvit, a tak jsme si
alespoň dopisovali. Brzy jsme zjistili a na vlastní kůži
leckdy vyzkoušeli spoustu zajímavostí z trollího života.
Trápení, která trollové mají, čím běžně žijí a čím se zabývají, i to, čím se baví. Navíc nám letos bylo dopřáno
moc pěkné počasí, tak jsme si do sytosti užili i koupání
v přehradě, kánoe, lakrosu a nakonec i hromů a blesků.
Tak takhle nějak to vypadalo vloni. A letos? Kdo ví, co
se chystá a co nás překvapí?
Jiří Veselý, tel.: 724 826 389

1. úloha (1 bod)
V rohu místnosti sedí kočka a před sebou má další tři kočky. V dalším
rohu místnosti sedí kočka a před sebou má tři kočky. Ve třetím rohu sedí
kočka a ta má před sebou zase tři kočky a v posledním rohu sedí kočka
a před sebou má tři kočky. Kolik je v místnosti koček?
2. úloha (3 body)
CD přehrávač a baterie stojí dohromady 5 050 Kč. CD přehrávač stojí
o 5 000 Kč více než baterie. Kolik stojí baterie?
3. úloha (5 bodů)
Každá ze čtyř sester hraje na jiný hudební nástroj a mluví jiným cizím
jazykem. Mirka hraje na čelo. Ta, která mluví francouzsky, hraje na
housle. Na klavír nehraje Věra. Německy nemluví Libuše. Mirka umí
anglicky. Jiřina nehraje na housle. Věra nemluví francouzsky. Libuše
nehraje na flétnu. Klavíristka nemluví italsky. Na jaký hudební nástroj
hraje Věra a jaký cizí jazyk umí?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc ČERVENEC - SRPEN:
1. úloha: 12/2 + 7 - 4 = 9, 2. úloha: 28, 3. úloha: 15:00 hodin.

8

slavkovské slavnosti

WWW.MUHSLAVKOV.CZ

9 2014

9

kulturní kalendář na září
kavárna
27. 9. 2014
Zábava
Taneční sál - kapela Ametyst
Diskotéka
DJ Jiří Němec
21:00 Vestibul
Vstupné: 50 Kč

kino
19. 9. 2014
10 pravidel jak sbalit holku
Česko, komedie, 100 minut.
Režie: Karel Janák
Hrají: Matouš Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský, Tereza Nvotová, Petr Buchta, Ladislav Županič,
Anna Šišková, Alena Mudrová, Radim Uzel,
Gérard Robert Gratadour, Veronika Kubařová.
26. 9. 2014
Babovřesky 2
Česko, komedie, 110 minut.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková,
Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Martin Stropnický, Jana Synková, Jana Altmannová, Miriam Kantorková, Jindřiška Kikinčuková.

poděkování

Vstupné 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné
Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p. o.
(2+2) 140 Kč.
děkuje Základní organizaci Českého svazu chovatelů Sokolov, jmenovitě panu Rudolfu Uzlíkovi, za ochotu a nadšení, s jakým připravuje
připravujeme na říjen
výstavy drobného domácího zvířectva, které zejména dětem přináší nejen úsměv na tváři.
1. 10. - Mezinárodní den seniorů
Mgr. Soňa Kvasničková,
22. 10. - Z. Troška a P. Kikinčuk
ředitelka

MKS pořádalo Pohádkové léto. Podruhé

Ve dnech 14.–19. 7. 2014 se konalo na dvoře Městského kulturního
střediska Horní Slavkov již druhým rokem Pohádkové léto. Nejen děti
se pobavily u pohádek v podání Divadla z bedny. Ty nejnadšenější si
s panem Pohodou a Soničkou dokonce i zahrály. A že se pohádky líbily,
o tom svědčí nemalá účast diváků.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Obměny v Baníku
FK Baník Sokolov odstartoval v srpnu
svou 9. sezonu ve druhé nejvyšší soutěži. Zásadní novinkou je změna hlavního
trenéra. Na tento post byl před začátkem
přípravy jmenován bývalý ligový fotbalista Daniel Šmejkal. Šmejkal přišel do Sokolova ze slávistické juniorky, se kterou
získal titul. Kromě hlavního trenéra má
však Baník i nového trenéra brankářů,
kterým je Stanislav Vahala, jenž v první

lize odchytal přes 300 zápasů a dvakrát
vyhrál domácí pohár. Trenér Šmejkal
částečně obměnil kádr. Odešli: Došlý,
Glaser, Hruška, Ivasko, Krbeček, Kuzmanović a Tůma. Naopak své místo v týmu si vybojovali brankář Belaň (Střížkov), obránce Kucalas (Sparta), záložníci
Pouček (Sparta), Ouedraogo (Dukla),
Benda (farma K. Vary), Kravar (dorost
U19) a také útočník Červenka (Slavia).

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA
tWMěKS Horní Slavkov
tQSP[ÈǏÈUFǏOÓLZJQPLSPǏJMÏ
tzáří 2014 - květen 2015
tWZVǏPWBDÓDIIPEJO IPEJOBNJO
tcena kurzu 2.600 - 2.800 Kč
(podle počtu zájemců)

KURZ POVEDE
paní Helena Baránková

PŘIHLÁŠKY
OBUFMǏÓTMF725 318 696OFCP352 678 216
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FOTOobrazy

s vlastním motivem.

S námi dovolená nikdy nekoncí!

cena od 399 Kč
mediaas.cz
info@mediaas.cz
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Graﬁka a tisk: MEDIA a. s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz

Prodej hezkého řadového rodinného domu v klidné části Horního
Slavkova - Kounice. Dispozice domu 4+1+garáž. K domu náleží zahrada o výměře cca 270 m2. Klidné a pohodové bydlení v zeleni.
Tel.: 603 448 822
cena: 1.330.000 ,- Kč
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