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u nás ve městě
Slovo starosty
V několika příspěvcích na diskusním fóru webových stránek města www.muhslavkov.
cz bylo položeno několik dotazů k tzv. staré části města, tedy přesněji k nám. Republiky, ul. Nové Město, Dolní Příkopy a dalších. Vraťme se však nejdříve v čase trochu nazpět. V roce 1945-46 proběhl odsun německého obyvatelstva, město se téměř vylidnilo.
Postupně se do některých uvolněných budov vraceli či byli dosídleni lidé z jiných částí republiky. Mnohé budovy chátraly a v rámci nového budování města byla podstatná část
tzv. starého města postupně bourána (obrazové srovnání přinášíme pravidelně, mimo
tohoto čísla, ve Slavkovském zpravodaji). Na místo zbořených historických domů vyrostly domy nové např. v Ležnické ulici, prodejny na nám. Republiky. Tyto vybudované prodejny (v tehdejším měřítku moderní) na atraktivnosti a vzhledu města rozhodně nepřidaly a všichni víme, že takový „architektonický skvost“ sem nepatří. Vzhledem k tomu,
že právě toto náměstí a domy kolem něj jsou téměř to jediné, co nám z historie zůstalo
zachované, skutečně by tato část města měla být výstavní doménou při vstupu do Horního Slavkova. Že tomu tak není, vidíme všichni na první pohled. Město ale nemá žádné možnosti, jak do vzhledu domů ve staré části města zasáhnout. Všechny objekty, s výjimkou Pluhova domu, kostela sv. Jiří a hřbitova, jsou v soukromých rukou. Tito vlastníci mohou žádat o dotace v rámci programu Karlovarského kraje na obnovu a zachování památkově hodnotných objektů, kde se stanovuje spoluúčast vlastníka ve výši 20 %
z poskytnuté dotace, další část by pak vlastníci získali jako spoluúčast od města. V rámci této dotace obdržel spoluúčast města žadatel na objekt v ul. Nové Město. Objevují se
názory, aby město nevzhledné a neudržované domy odkoupilo a zrekonstruovalo. Takové řešení je nerealizovatelné z finančních důvodů. Rekonstrukce Pluhova domu ukazuje, jak časově, zejména však finančně je náročné takové historické budovy rekonstruovat.
Výše potřebných investic by byla tak vysoká, že by to mělo neblahé dopady na jiné části města, kde by se v podstatě investice musely na několik let zastavit. Stejně jako ostatní
nás trápí i čtyři prodejní „krabicové budovy“ na náměstí, měli jsme snahu alespoň jeden
objekt získat v dražbě za přijatelný obnos. Před dražbou ale objekt koupily osoby, které
ji téměř obratem městu nabídly za vyšší částku k odkoupení. Jednání o prodeji stále probíhají, zatím však nebyl akceptován náš návrh. V neposlední řadě bychom byli rovněž
rádi, kdyby se na náměstí vrátila původní kašna, z té se ale dochovala ani ne desetina
kamenů a i ty dochované jsou povětšinou poškozené. Spíše by se jednalo o stavbu zcela
nové kašny, než o poskládání té původní. Co město může udělat, jsou opravy cest a chodníků. Jeden podél náměstí je již hotový, druhý z jedné poloviny. Nyní se pracuje na kompletní opravě v ulici Luční a s přihlédnutím na finanční možnosti města by zbývala oprava komunikace v ulici Dolní Příkopy. Přejeme si, aby město mohlo investovat více, aby
mělo více spokojených obyvatel, avšak příděl fin. prostředků je velmi omezený a potřeba
investic vysoká.
S přáním hezkých dnů starosta města

Jaro plné aktivit
Jaro a jarní sluníčko je blahodárné nejenom pro přírodu, ale i pro člověka.
Přináší dobrou náladu a aktivitu. Proto
seniorům a zdravotně postiženým občanům, zapojeným do činnosti naši ZO
Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH), nabízíme několik aktivit, ze kterých mají možnost vybírat
v následujícím jarním období.
Již ve čtvrtek 24. dubna se konalo pravidelné odpolední „Posezení s harmonikou v Sauně“, kde se lze nejenom pobavit poslechem a zpěvem písní, ale i tancem a vyprávěním veselých vtipů. Tato akce nebude chybět ani v květnu
a v červnu. Termín jejího konání zjistíte na naší nástěnce. Kdo chce zlepšit své
zdraví, může využít nabídky deseti pobytů v Solné jeskyni Anežka v Sokolově za vstupné, zlevněné o 200,- Kč při

předložení průkazky našeho svazu. Zájemci o kulturu vycestují v pondělí 5.
května společným autobusem do Karlových Varů na divadelní představení Filumena Marturáno. Tento zájezd jsme
připravili hlavně pro ženy jako dárek ke
Dni matek. Máme také možnost podílet
se na akcích, které pořádá naše okresní organizace. Ta připravila na středu
21. května autobusový zájezd na Svatou
Horu u Příbrami. Od nás může jet deset
účastníků, přihlášených již v dubnu. Výčet našich letošních jarních aktivit končí
účastí pěti vybraných seniorů na týdenním rekondičním pobytu v Jáchymově –
Nové Město, na který odjedou 7. června.
Věříme, že se naše jarní aktivity vydaří
ke spokojenosti všech zúčastněných.
Za výbor SPCCH
Mgr. Vlasta Kaprová
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Slavkov si připomněl
Jáchymovské peklo
Ve dnech 23.-24. 5. 2014, v rámci XXV. ročníku pietní akce Jáchymovské peklo, bylo připomenuto
utrpení lidí, kteří v padesátých letech minulého století nuceně pracovali v uranových dolech v Horním
Slavkově a na Jáchymovsku.
V Horním Slavkově na počátku
50. let bylo vězněno na dvacet tisíc politických vězňů. Političtí vězni
byly internováni do čtyřech tzv. „nápravně pracovních táborů“. Jmeno-

valy se: Svatopluk, Ležnice, Prokop
a Dvanáctka. Poslední lágr smutně proslul tragickým útěkem skupiny vězňů. V Horním Slavkově vězni
těžili uran, jehož veškerá produkce
končila v Sovětského Svazu.
Informace o Jáchymovském pekle je možné nalézt na www.moskyt.
net/jachymovske-peklo, nebo naučné stezce. Blíže na www.bozi-dar.
eu/cz/naucna-stezka-jachymovske-peklo

vzpomínka
Dne 24. 6. vzpomeneme 100. výročí narození našeho tatínka, Josefa Janečka. Jeho život byl však krátký. V roce 1938 byl ve Vojenské akademii v Hranicích slavnostně jmenován poručíkem Čsl. armády. Za
okupace byl činným na Okresním úřadě v Kolíně, kde
svým odvážným způsobem v ilegální činnosti pomohl
stovkám českých lidí. Od roku 1945 sloužil u posádkového velitelství v Čáslavi v hodnosti štábního kapitána. V květnu 1951 byl rozsudkem Vojenského soudu v Kutné Hoře odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 měsíců, ztrátě vojenské hodnosti a peněžitému trestu nepodmíněně (šíření poplašné zprávy, porušení subordinace).
Následovalo nucené opuštění vojenského bytu v Čáslavi a následné stěhování k příbuzným na Pískovec (Nové Sedlo) už jen s maminkou. Po návratu
z vězení v ,,domečku“ hrůzy u Lorety v Kapucínské ulici v Praze začal pracovat jako horník u Jáchymovských dolů. Studiem Průmyslové školy hornické
si při zaměstnání doplnil své potřebné vzdělání.
V roce 1956 nám byl přidělen byt v Horním Slavkově, kam jsme se stěhovali již jako úplná rodina. Ve volném čase se oba rodiče věnovali ochotnickému divadlu, které jim naplňovalo zbytek života.
Tatínek byl jmenován vedoucím Domu kultury a s velkým nadšením a odpovědností se staral o kulturní vyžití občanů města. Nebylo mu to však dopřáno dlouho, následkem úrazu dne 19. 7. 1965 zemřel. Byl to dobrý člověk,
skvělý otec, spolehlivý kamarád a starostlivý manžel.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
P. S.: Na základě naší žádosti o rehabilitaci štábního kapitána Josefa Janečka jsme obdrželi Výpis z rozkazu ministra
obrany L. Dobrovského č. 0110 ze dne 14. 6. 1991:
,,Jako výraz vojenské rehabilitace vojáků v záloze,
ve výslužbě a in memoriam, kteří byli postiženi za
občanské a politické postoje v letech 1948 – 1989,
se dnem 17. června 1991 mimořádně povyšuje na
podplukovníka in memoriam“
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi!
Helena Nagyová, roz. Janečková
Jiří Janeček

den se starostou
Den se starostou se koná 25. 6. 2014 od 16.00 hodin.
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Informace o údržbě
travnatých ploch ve městě
V posledních dnech se nám množí dotazy občanů, ohledně údržby
travnatých ploch ve městě. Dovolte
mi tedy k tomuto tématu napsat pár
slov k vysvětlení situace.
Každoročně je mezi Městem Horní
Slavkov a naší organizací, Technickými službami Horní Slavkov s.r.o.,
stanoven „Plán údržby travnatých
ploch ve městě“. V tomto plánu jsou
přesně stanoveny lokality a četnost
sekání v jednotlivých lokalitách.
Někteří občané si stěžují na pozdní
zahájení sekání trávy. Jistě každý ví,
že sekání trávy je velmi závislé na počasí, které v posledních dnech (první dvě květnové dekády) nebylo moc
příznivé.
Nelze také vyhovět jednotlivým
požadavkům některých občanů,
abychom travnaté plochy v okolí jejich bydliště posekali přednostně.
A proto vás žádáme o strpení, neboť není možné, abychom takovým
požadavkům vyhověli a sekali každý
den na jiném konci města.
Zároveň prosíme občany, aby zvážili přeparkování aut v době sekání

trávy v okolí jejich bydliště. Přestože jsou zaměstnanci poučeni a svoji profesi ovládají, nejsme schopni
stoprocentně vyloučit znečištění karoserií trávou, případně i poškození
aut odlétajícími kamínky.
První seč je vždy nejnáročnější,
protože tráva vyroste na travnatých
plochách ve městě najednou a kapacitně nejsme schopni ji naráz posekat. Druhé a následné seče již nejsou tak náročné a technické služby
je zvládají podle plánu.
Sekání trávy je prováděno buď
strojně nebo ručně křovinořezy.
Jaká technika bude použita na sekání, se odvíjí od charakteru toho kterého místa. Není možné provádět sečení za deště nebo pokud je tráva příliš mokrá.
U rozhlehlých ploch používáme
traktůrky a na dočištění okrajů těchto ploch a na nesjízdných místech
se používají křovinořezy. V současné době máme k dispozici tři stroje,
a to mulčovač SCAG, strojní sekačku ISEKI a v letošním roce jsme zakoupili novou strojní sekačku FER-

RARI, kterou můžete vidět v činnosti na plochách v našem městě.
Sekání trávy stroji je někdy prováděno rychleji než její odvoz, z toho
důvodu se zaměstnanci budou snažit shrabat a odvézt posekanou trávu tak, aby na místě nezůstávala víc
jak jeden den. Na posekanou trávu
jsou ve městě přistavovány kontejnery a nebo je její sběr prováděn ručně dalšími vozidly.
Zároveň žádáme občany, aby do
přistavených kontejnerů na trávu
nevhazovali jiný odpad (např. pneumatiky, nábytek, lednice atd.).
Na sekání trávy se denně podílí ve městě zhruba 15 zaměstnanců a dále máme uzavřeny dohody
o provedení práce s externími pracovníky, kteří zajišťují sekání trávy
např. na Kounici nebo v osadě Kfely.
Věřím, že snaha a vynaložené úsilí
našich pracovníků bude občany našeho města v konečném výsledku
hodnoceno kladně.
JUDr. Josef Peroutka,
ředitel TS

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

Úřední hodiny:
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
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.

Kontakty na MěÚ

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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Historie sboru dobrovolných
Spolek byl založen 26. prosince 1864 pod číslem 71535 jako spolek tělovýchovný a hasičský.
Tento spolek začal pracovat 1. ledna 1865. Jako
tělovýchovný a hasičský spolek trval do sklonku století. V době založení bylo ve sboru 89 členů. Jako první zakladatel byl pan Kullner Justus.
Předsedou Slavkovských hasičů byl pan Stegl
Franz (koželuh). Zástupce mu dělal pan Stein-

bach Franz (tkadlec).
V roce 1872 se předsedou stává Franz Pöttig
a zástupcem je Franz Klug. Od roku 1883 do
roku 1889 se platí členský příspěvek dvě koruny
rakouské měny. V roce 1887 bylo ve sboru 152
aktivních členů a 40 přispívajících. V té době je
předsedou Fridrich Schmidt a zástupce mu dělá
Franz Rettig.
V roce 1888 zakupuje sbor pět kusů signálních trubek v hudebninách u pana Johana Hejzmana, a to za osm zlatých.
V roce 1890, přesněji 30. prosince, zasílá firma Czermack R z Teplic v Čechách požární stříkačku, která v té době stojí v rakouské měně 490
korun. Tato požární stříkačka se pravděpodobně dochovala dodnes a je vystavena v Sokolově
u profesionálních hasičů, kam ji v desolátním
stavu hornoslavkovští hasiči později převedli
a Sokolovští ji zrenovovali.
V roce 1895 hoří tři stodoly na loketské cestě,
které zapálily děti, o dva roky později zde shořelo dalších sedm stodol.
V roce 1891 se stává předsedou Füssl Georg ,
jeho v roce 1894 střídá Schmied Fridrich a zástupce mu dělá Pöttig Franz.
V roce 1901 je zaznamenán větší požár, při
kterém vyhořela hospoda „Zum rotten Ochsen“. Spolu s ní shořely i domy č. 17, 19, 22, 36
a 37 v ulici Nové Město.
V roce 1921 se mění poplatek na 5 Kč, už československých. V tomto roce také hoří domy č.
466 a 467 a spolu s nimi pět stodol.
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V roce 1931 zapálil kulový blesk domy č. 227,
228 a 229.
V roce 1938 se po záboru pohraničí mění poplatek na dvě říšské marky. V tomto roce hořela
porcelánka Haas a Czjzek, a to v takovém rozsahu, že je přivoláno 17 hasičských sborů.
V roce 1940 dostali slavkovští hasiči odměnu ve výši 50 Kč v rakouské měně, a to od firmy
Haas a Czjzek za hašení požáru, který v této fabrice vznikl v roce 1938.
V roce 1945 nedávalo převzaté dědictví příliš mnoho základu. Za starostování pana Wilda
byla zakoupená motorová stříkačka Ford. Teprve však převzetím funkce velitele sboru, panem
Václavíkem, se dostal zdejší sbor na úroveň, kdy
mohl poskytovat ochranu občanům před nevítaným živlem.
V roce 1948 se tento sbor plně osvědčil při velkém požáru, kdy vyhořela pekárna vedle radnice a kde pohotový zásah sboru zachránil budovu národního výboru.
Požárníci se také vyznamenali při požáru
správní budovy na šachtě 16, kam přijeli k ohni
jako první a obětavým zásahem zachránili velký
sklad elektrických motorů.
Pochopením ONV Ostrov byl spolek dobře vybaven technikou i výstrojí. Stříkačka RN16 tvoří základ zásahové jednotky.
Překážkou v dalším rozvoji sboru je naprosto
nevyhovující požární zbrojnice, upravená svépomocí z bouraček po stavbě školy vedle budovy pošty 2.
Velitel, pan Václavík, dosáhl během svého
působení rovněž řady úspěchů, vyznamenání
a zvláštní zásluhy si získal při práci s mladým
požárním dorostem.
V roce 1962 byla uvolněna budova č. p. 3 na
náměstí a byla přidělena požárnímu sboru a ci-

vilní obraně.
V roce 1964, v sobotu 14. března, v den konání okresní konference Komunistické strany Československa, byl v 9 hodin vyhlášen požární poplach. Ze střechy kostela sv. Jiří na hřbitově se
začal valit dým.
Velitel hasičů, pan Václavík, a jeho zástupce,
pan Janouch, nedokázali nastartovat požární
vůz, a proto se odebrali ke kostelu pěšky. Zjistili,
že se oheň šíří pod střechou, kam se dostal pravděpodobně po kříži, který byl ohořelý od zbytků
svíček a množství věnečků.
O tomto zásahu svědčí časový záznam:
10.08 posílá velitel po spojce vzkaz o vyžádání
pomoci ze Sokolova
10.10 dochází k ohlášení požárnímu sboru ze
Sokolova
10.20 už ze střechy kostela šlehají plameny
10.30 přijíždí příslušníci státní bezpečnosti
10.35 příjezd požárníků ze sokolovského sboru
Požár byl rychle zdolán. Škoda na střeše byla
150 000 Kčs. Klenutý strop chrámové lodě zůstal neporušen .
Po odstoupení velitele, pana Václavíka, byl do
této funkce dosazen jeho syn Jiří Václavík, který
tomuto sboru velel dva roky. Do roku 1972 pak
vykonává funkci velitele pan František Václavík a zástupcem mu je pan Jiří Lamata. Přes vysokou členskou základnu se aktivně zapojovalo
pouhých deset členů.
Po krizových letech došlo mezi Národním výborem a Státními statky k dohodě o pronajmutí
části objektu požární zbrojnice. Požárnímu sboru tak zůstaly dvě nevelké vlhké místnosti a tři
garáže. V této dohodě bylo zakotveno, že Státní statky podpoří finančně i materiálně požární
sbor při výstavbě nové požární zbrojnice.

4

u nás ve městě

6 2014

hasičů

-V roce 1974 nastoupil do funkce velitele pan Zdeněk Beneš, který se třemi členy sboru obnovoval
činnost požárního sboru.
V roce 1976 mohla jednotka svá
cvičení na soutěžích uplatnit v praxi při požáru na Lánském Dvoře,
kde hořel teletník. Přestože škoda
činila 25 000 Kčs, byl zásah hodnocen kladně.
Po této akci se pan Milerád zmínil
o přidělení nové techniky našemu
sboru, což nás všechny hodně povzbudilo a v následujících akcích
jsme se snažili o dobré výsledky.
V roce 1977 stísněnou náladu
opravdu v celém městě vyvolala
havárie požárního vozidla v zatáčkách směrem k Bošířanům. Příslušníci požárního sboru připravovali výzdobu na májové oslavy,
chtěli přivézt větve a na zpáteční
cestě selhaly brzdy a vůz se převrátil. Došlo ke smrtelnému zranění
člena sboru, pana Červeňáka.
Místo havárie dnes připomíná
malá mohyla ozdobená požárnickou sekyrkou. Tato tragická událost byla zaviněna skrytou technickou závadou, kterou neodhalila ani technická kontrola. Toto se-

lhání brzd v kritické době mělo za
následek převrácení vozidla PV3S.
V roce 1977, 21. září, získává
sbor nové vozidlo AVIA 30. V tomto roce, 29. září, došlo k jednomu
z největších požárů v historii hasičského sboru v Horním Slavkově. Vyhořela historická budova
radnice.
Na likvidaci tohoto požáru se podílelo jedenáct požárních sborů.
Pro velký zájem dětí se založila
družstva našich nástupců – mladých požárníků.
V roce 1978, 19. ledna, projednával Městský národní výbor výstavbu požární zbrojnice na staveništi
v prostoru u výtopny. V tomto roce
má jednotka 21 členů.
V únoru získali tři členové odznaky 3. třídy.
V roce 1979 se organizace požárního sboru v Horním Slavkově
v podstatě nezměnila. Velitelem je
Zdenek Beneš. Vozidla jsou v socialistické péči řidičů, technika je
pravidelně 2x týdně přezkoušená.
Používá se jí i pro údržbu komunikace ve městě. Školení žáků se již
nekoná, protože nejsou prostory.
Petr Weis

Pěstounská péče
může být řešením

Místní nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika spouští
kampaň na podporu pěstounské péče.
Pěstounská péče, jako jedna z forem
náhradní rodinné péče, může být řešením pro děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své rodině. Hledáme jak rodiny, tak jednotlivce, kteří by byli ochotni nabídnout
krátkodobě či dlouhodobě zázemí,
péči a podporu dětem, které aktuálně
nemůžou žít ve své vlastní rodině a žijí
třeba v dětském domově.
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Pracovníci Centra pro dítě a rodinu Valika vám poskytnou všechny po
třebné informace o pěstounské péči.
Může se jednat například o informace, co musí náhradní rodiče splňovat,
jaká jsou práva a povinnosti pěstounů,
jaká je podpora ze strany státu nebo
na jaké podpůrné služby mají pěstouni nárok. Jistě vás v tuto chvíli napadá
mnoho dalších otázek, proto nás neváhejte kontaktovat: info@valika.cz
nebo na tel.: 739 695 396. Další informace na našem webu: www.valika.cz.
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školství
ZŠ Nádražní informuje

ZŠ Školní informuje

Planetárium a Techmania Úspěch školy ve šplhu

Dne 29. dubna navštívili žáci páté
třídy a druhého stupně 3D planetárium a interaktivní výstavu Techmania
v Plzni. Autobus nás dovezl do Plzně
v půl deváté a my se rovnou vydali na
„průzkum“ vesmíru, vesmírných těles
a planet, včetně naší Země. Žáci páté
a šesté třídy se šli podívat do kopule Slunce na film a my ostatní jsme si
zatím „pohráli“ s interaktivními exponáty. Dokonce si některé děti vyzkoušely trenažér na rovnováhu v kosmickém prostoru při stavu bez tíže. Poté
jsme se vystřídali. Starší děti shlédly

film Na Měsíc a zpět z vlastní produkce pracovníků planetária.
Po svačině jsme přešli do budovy
Techmania a tady se rozeběhli zkusit na vlastní oči a uši všemožné experimenty. Vyzkoušeli jsme si, jakou
máme sílu, jak dobře slyšíme, jak umíme křičet, jestli udržíme rovnováhu,
ale také jak vzniká příboj, jak postavit
lomený oblouk atd.
Výstava se dětem velmi líbila. Domů
jsme přijeli kolem druhé hodiny, ale až
tam vy někdy pojedete, budete asi potřebovat času o něco víc.

Celé dny jsme pilně trénovali a dne
2. 4. jsme jeli spolu s p. učitelkami
do Chodova na okresní kolo. Všichni jsme se pořádně rozcvičili a pak šli
na to. Po prvním kole byl tým holek
na 3. místě a tým kluků na 9. místě.
Klukům to zprvu nešlo a trochu chybovali, ale ani my, holky, jsme nebyly bezchybné. Párkrát jsme pokazily start, ale i přesto jsme byly po druhém kole na 1. místě a měly jsme
z toho velkou radost! Kluci byli na 1.
místě po třetím kole.
Ve 4. kole už jsme se jen všichni
snažili si udržet to krásné první místo a podařilo se nám to. Všichni jsme
si navzájem drželi palce a radili si
techniky a různé triky. Porazily jsme
i naše největší rivaly, a to holky gymnastky ze Sokolova, Rokycanovy ulice. Pak přišlo už jen vyhlášení a krásná odměna ve formě medaile, pohá-

ru a také postupu do krajského kola,
které se koná 16. 4. 2014 opět v Chodově.
Oceněni byli i nejlepší šplhači, a to
samozřejmě od nás z týmu - Kamil
Vildumetz za 3. místo s časem 2,70 s,
Marek Maliňák s časem 2,50 s a Karolína Bračková s časem 3,95 s. Za
všechno chceme poděkovat také p.
učitelkám Elišce Bachroňové a Evě
Novákové.
Michelle Šťastná
a Karolína Bračková, 9. B
A jak jsme dopadli v krajském finále? Nejlepšími šplhači, kteří za
nás 16. 4. bojovali, se stali Michelle Šťastná (3. místo), Marek Maliňák (1. místo) a Kamil Vildumetz (2.
místo). Týmy našich sportovců tak
získali v krajském kole ve šplhu v kategorii dívek 2. místo a v kategorii
chlapců 1. místo. Blahopřejeme!

Slet čarodějnic na 1. ZŠ
Tak jako každý rok i letos se 30. 4. na
našem školním hřišti slétli čarodějové
a čarodějnice z celé naší školy. Čarodějničtí učňové (z 8. a 9. třídy) na 12 stanovištích zadávali záludné úkoly svým
mladším spolužákům. Plnily se např.
tyto úkoly: tahání myší z děr, věšení špinavého prádla, chytání pavouků a jiné
havěti, rozvazování hadů, hod škrpálem na cíl, přenášení kouzelného lektvaru apod. Kdo měl hlad, mohl si v průběhu dopoledne opéci vuřty. Navštívily
nás i děti z MŠ U sluníčka a z přípravné třídy ZŠ speciální a praktické, kte-

ré se také zapojily do soutěží a projevily
velkou statečnost při setkání s čaroději.
Po skončení úspěšného dopoledne
došlo k vyhodnocení nejlepších učňů –
získali perníkové koše na otrávená jablka, všichni ostatní dostali perníkové
netopýry, kočky nebo duchy. Bylo zde
přes 220 dětí. Všichni žáci, včetně učitelského sboru, se už těší na další slet za
rok. Děkujeme tímto řediteli technických služeb JUDr. Peroutkovi za zajištění dřeva na oheň a žákům 8. a 9. třídy
za zvládnutí náročného dopoledne.
Mgr. Eva Heppnerová

Matouškovi - večerní
část sletu ve ŠD

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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ZUŠ informuje

Přijímací řízení do ZUŠ je tady
Květen byl v ZUŠ plný aktivit. Zapojili jsme se do Týdne amatérské
tvorby a uměleckého vzdělávání, jehož koordinátorem je Národní informační a poradenské středisko pro
kulturu v Praze.
V rámci tohoto celostátního projektu jsme uspořádali Koncerty pro
žáky ZŠ, MŠ, Spec. školu Horní Slavkov na téma „Hudba z filmu“ v Městském kulturním středisku, dále Závěrečný koncert ZUŠ na hradě v Lokti
a kolonádní koncert orchestru ZUŠ
Band ve Františkových Lázních.
Orchestr ZUŠ band také tradičně
zahájil kulturní sezonu v Lokti na náměstí. Pěknou tradicí, kterou jsme letos opět uskutečnili, je koncert „Učitelé dětem“, uspořádaný v atriu loketské městské knihovny ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel
ZUŠ. Žáci výtvarného oboru ZUŠ
reprezentovali naši školu v krajském
kole přehlídky výtvarných oborů
ZUŠ, které se konalo v Chodově 26.
května. Žáci mateřských škol naposledy v tomto školním roce navštívili
naši ZUŠ v rámci projektových dnů.
Těšíme se na ně i v příštím školním
roce.
Přijímací řízení do ZUŠ proběhne dne 4. června v Lokti a 5. června
v Horním Slavkově. Upozorňujeme
všechny zájemce o studium v ZUŠ,
že kapacita naší školy je dlouhodobě téměř naplněna a zájem o studium v uměleckých oborech každoročně veliký. Proto neváhejte, na internetových stránkách ZUŠ www.zushslavkov.cz najdete předběžnou přihlášku, kterou můžete do ZUŠ doručit osobně nebo poslat na e-mail:
jzapf@zushslavkov.cz.
Podmínkou přijetí do ZUŠ je účast
žáka v Přijímacím řízení.
V červnu vás zveme:
Den otevřených dveří a Přijímací
řízení pro školní rok 2014/2015
4. června 15:00 – 17:00 hodin
ZUŠ Loket
5. června 15:00 – 17:00 hodin
ZUŠ Horní Slavkov
V rámci tohoto dne jsme pro vás
připravili zábavné putování s cvrčkem, který ztratil housličky, hudební, výtvarné a taneční dílny, hravé
úkoly, setkání s vyučujícími, pro-
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hlídku školy a informace o studiu ve
školním roce 2014/2015.

Zánik Základní umělecké
škole i přes nařízený
odvod 1,5 mil. Kč nehrozí

Novinkou v letošním roce je Koncert absolventů, který se uskuteční 5. června v 17:30 hodin v koncertním sále Pluhova domu v HorKoncem dubna t. r. obdržela Záním Slavkově.
kladní umělecká škola od poskytovatele finanční dotace Krajského
Děti baví Loket, 7. června 10:00 úřadu Karlovarského kraje platební
hodin, Přírodní amfiteátr Loket výměr na částku 1.586.596,- Kč za
(vystoupí orchestr ZUŠ band a žá- porušení rozpočtové kázně. Porukyně tanečního oddělení ZUŠ Lo- šení rozpočtové kázně bylo shledáket)
no v nesprávném vykazování počtu
žákův letech 2009-2012, který oproVýstava výtvarného oboru ZUŠ ti skutečnému stavu byl uměle naLoket „…nejen TP ROLLS“, 9. vyšován. Toto navyšování žáků pak
června 18:00 hodin
vedlo k neoprávněnému vyplácení fin. prostředků. Poskytnuté proKolonádní koncert ZUŠ bandu, středky nařídil Krajský úřad vrátit
11. června 16:30 hodin, Mlýnská do 15.5.2014. Základní umělecká
kolonáda Karlovy Vary
škola podala žádost o prominutí odvodu uvedené částky i penále a dále
Závěrečný taneční koncert, 11. žádost o posečkání s její úhradou.
června 17:30 hodin, MěKS Horní
Slavkov

Rozhodnutí lze očekávat v následujících týdnech. I přes případné neprominutí odvodu nehrozí Základní
umělecké škole uzavření či omezení provozu. S případným finančním
odvodem bude pomáhat její zřizovatel - Město Horní Slavkov. Souběžně
je vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání dotačního podvodu,
které však nemá vliv na chod školy
a netýká se současného vedení školy. Kapacita školy je v tomto školním téměř naplněna, zájem o výuku
v uměleckých oborech je tradičně
veliký. Informace o činnosti Základní umělecké školy a chystané kulturní akce naleznete na:
www.zushslavkov.cz/akce-skoly-/

Závěrečné vystoupení žáků PEV
ZUŠ Loket „Od slunka do slunka“, 18. června 17:30 hodin, taneční sál ZUŠ Loket
Koncert ZUŠ bandu a kapely Kozatay, 21. června 19:30 hodin, Přírodní amfiteátr Loket (vstupné
na koncert v předprodeji 100,- na
místě 120,-, více info na plakátech
a www.zushslavkov.cz)
Orchestr ZUŠ band se 13. června
účastní celostátního kola přehlídky
orchestrů ZUŠ České republiky, držte nám palce!
V souvislosti s jarními úspěchy našich žáků, o kterých jsme informovali v minulém vydání Slavkovského zpravodaje, bychom ještě rádi připomněli účast Lucie Šreinová v semifinále celostátní pěvecké soutěže
pro začínající zpěváky s mezinárodní
účastí „Česko zpívá“. I když se neprobojovala přímo do finále, kterého se
účastnilo pouze 10 vybraných zpěváků a zpěvaček, je velkým úspěchem,
že mohla naši školu reprezentovat na
této soutěži v Trutnově, což jí jistě přineslo mnoho nových zkušeností.
Jan Zapf, dipl. um.,
ředitel ZUŠ
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školství / různé
DDM a Školní družina informuje o činnosti
Střípky z družiny
Soutěž o pohár vítězů za měsíc duben, tentokrát v přeskoku přes švihadlo, vyhrálo 1. oddělení. Gratulujeme!
Zároveň byli i ohodnoceni
jednotlivci s největším počtem
přeskoků: 1. místo Natálka Jirková, 2. místo Jirka Brátka, 3.
16. 5. se konala soutěž přímísto Lenička Bublincová (viz spěvkových organizací města
foto)
v šipkách. Putovní pohár a zároveň první místo si odneslo
Odborné učiliště Horní Slavkov, na 2. místě skončilo MěKs
Horní Slavkov a na třetím MŠ
Duhová kulička. Gratulujeme!
ZK Florbal se poprvé zúčastnil ﬂorbalového turnaje v Chodově.

DDM
30. 4. se ve školní družině
18. 5. se děti ze ZK – Street
konalo čarodějnické odpoled- Dance zúčastnily soutěže
ne plné her a soutěží.
v Chebu ,, Děti ﬁtness aneb
tancem proti drogám“
7. 6. se zúčastní ZK - mažoretky, street dance a roztleskávačky na přehlídce tanců s názvem ,,Chodov v rytmu
tance“

14. 5. proběhla soutěž o putovní pohár ŠD, tentokrát to
byla soutěž poznávací. Děti
určovaly názvy květin, zvířat
a zvířecích stop. Na prvním
místě skončilo 3. oddělení vychovatelky E. Činčurové. Gratulujeme!

Připomínáme
letní tábor
Poslední volná místa na LT
– Sv. Štěpán, který se koná
Jak jsme slíbili v minulém vydání Slavkovského zpravodaje, některýv termínu 3. 8.-13. 8. 2014.
Zájemci se mohou hlásit v kan- mi fotografemi se ještě vracíme k vystoupení zájmových kroužků na
Velikonočních trzích.
celáři DDM a ŠD.

Ocenění nejlepších žáků
Již pošesté budou v letošním roce
oceněni žáci základních škol, kteří
z rukou starosty města převezmou
ocenění. Vyhlášení nejlepších žáků škol ve školním roce 2013/2014
proběhne v Pluhově domě 20. června v 16.00 hodin Základní škola
praktická a speciální, v 16.30 hodin Základní škola Nádražní ulice a v 17.00 hodin Základní škola
Školní ulice.
Na tuto akci jsou srdečně zváni
rodiče, prarodiče i další veřejnost.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

poděkování
Základní
kynologická organizace v Horním
Slavkově děkuje majiteli firmy NADE, panu Ing. Vítězslavovi Nádeníčkovi, za sponzorský dar v podobě pozinkovaných okapů, které už naše klubovna dlouho potřebovala.
Za ZKO s pozdravem
Ilona Bartoňová, předseda
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Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč

6. 6. 2014
mks pro děti
Jako nikdy
11. 6. 2014
19:00 hodin
Česko, Slovensko, drama, psychologický, 89 Čteme pro nejmenší
minut.
16:00 Knihovna
Vstup zdarma

kulturní a společenské akce
5. 6. 2014
Absolventský koncert ZUŠ Horní Slavkov
17:00 Pluhův dům
11. 6. 2014
Koncert tanečního oddělení ZUŠ Horní Slavkov a Loket
17:00 Divadelní sál

Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvedská, Jiří
Šmitzer, Marek Němec, Luboš Veselý.
20. 6. 2014
Krásno
19:00 hodin
Česko, krimi, komedie, od 12 let, 119 minut.

21. 6. 2014
Oslavy sv. Floriána a 150. výročí
založení SDH Horní Slavkov
9:00 sraz účastníků na náměstí před MKS
10:00 mše u sochy sv. Floriána, průvod na náměstí, udílení stuh a ocenění členů jednotky
13:00–17:00 ukázky hasičů (vyproštění, lezecká skupina, hašení hořícího vozidla …)
Prohlídka novodobé i historické techniky
20:00–2:00 Zábava v MKS. Hrají Beat club
68´a Crash Nejdek.
Vstup: 120,- Kč Předprodej na kavárně MKS od
9. 6. 2014.

kavárna
14. 6. 2014
Oldies disko se světelnými lasery
DJ Ivan Mejsnar
21:00 Taneční sál
Vstupné: 50,- Kč

muzeum
14. 5. – 30. 7. 2014
Výstava ZKAMENĚLINY: ARCHIV ŽIVOTA

Otevírací doba: ST–NE 9:00–12:00 a 12:30–
17:00
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti, senioři 15,- Kč,
rodinné 75,- Kč

knihovna
Knižní novinky:
Horáková Šárka: Po stopách s Miroslavem
Vladykou
Jakoubková Alena: Poslední tango s Carmen
Nesvadba Josef: Hledám za manžela muže
Rottová Inna: Případ zeleného hadru
Harvey Alyxandra: Krevní msta, Kronika Drakeových
Žilák Karel: Kleptoman
Simeon Georges: Stínohra, Maigretův nezdar
Frost Jeanienne: Věčný polibek z temnot
Coulterová Catherine: Záblesk
Černucká Veronika: Právo na vraždu
O-Malley Daniel: Hra věží

Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-Krausová, Zuzana Stavná, Ondřej Malý, Michal Pavlata,David Matásek, Karel Roden.
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Rybářské
závody
na Velké
Anně
Dne 8. 5. 2014 se konal další ročník
rybářských závodů na RMV Velká
Anna v Novém Sedle. Pro soutěžící bylo připraveno 10 hodnotných
cen v celkové hodnotě 6000 Kč. Závodů se zúčastnilo celkem 26 našich
členů, kteří si přišli vyzkoušet svůj
um a štěstí v lovu ryb udicí. Všem
účastníkům bychom chtěli poděkovat za jejich účast. Rovněž děkujeme sponzorovi závodů - rybářským
potřebám v Karlových Varech - Rybářích.

Vítěz Jan Kopčo (uprostřed), druhý
Jiří Švandrlík (vlevo), třetí Christian
Möckl (vpravo).
První místo obsadil Jan Kopčo, na
druhém místě se umístil Jiří Švandrlík a na třetím místě Christian
Möckl. Věříme, že všichni účastníci byli s průběhem závodů spokojeni a že se setkáme při dalším pořádání společného klání v příštím roce 2015. Těšíme se na vaši účast.
ČRS MO Loket

VYKLIàTE
PæDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotõebiíe
na sbïrné dvory nebo
na jiná uríená místa
zpïtného odbïru.
Recyklujte elektrospotõebiíe ve Vašem mïstï

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

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

1. úloha (1 bod)
Dřevěnou tyč o délce 80 cm rozřízl truhlář čtyřmi
řezy na stejně dlouhé díly. Kolik měřil každý díl?
2. úloha (3 body)
Když platí, že 6 + 2 = 48, 9 + 8 = 117, 5 + 1 = 46 a 7 + 3 = 410
Jaký je výsledek příkladu 2 + 5 = ?
3. úloha (5 bodů)
Jeníček a Mařenka jsou pěkná kvítka. Rozhodli se, že budou hrát hru
na četníky a zloděje. Pravidla hry jsou následující: Četník vždy mluví
pravdu a zloděj vždy lže. Aby se zvýšila obtížnost hádání, mohou být oba
dva četníci, oba dva zloději nebo jeden četník a jeden zloděj. Vy musíte
přijít na to, kdo je četník a kdo zloděj. Mařenka řekla: „Já lžu, ale Jeníček mluví pravdu.“ Kdo toho dne byl četník a kdo zloděj?
Soutěž pro vás připravil: Petr Čavojský, místopředseda Mensy ČR
Správné odpovědi - měsíc KVĚTEN:
1. úloha: Medvěd, 2. úloha: A, 3. úloha: 4 hodiny 30 minut
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Matěj Majka povolán
do české reprezentace
Práce s mládeží
přinesla fotbalovému klubu Baníku
Sokolov opět sladkou odměnu.
Hráč
žákovské
U15, 14letý Matěj Majka, byl nominován do české reprezentace U14,
se kterou se zúčastní prestižního
turnaje v Holandsku. Tam se Česká republika dvakrát utká s domácím výběrem a týmem Skotska. Pro
sokolovský klub i samotného hráče
jde pochopitelně o velký úspěch.
Matěji bylo teprve v lednu čtrnáct
let, přesto už nastupuje ve vrcholné
žákovské kategorii U15. Ta hájí baníkovské barvy v České lize starších
žáků, skupině B.
Aktuálně se baníkovci nachází na
skvělém 3. místě s minimální ztrátou na lídra z Mostu. Naši žáci tak
stále mohou pomýšlet na to, že si
zopakují republikové finále, které
se navíc opět uskuteční v Sokolově.

Mezinárodní turnaj Františka
Fadrhonce se v kategorii U14 uskuteční v holandském Eindhovenu ve
dnech 29. a 30. dubna. Čeští fotbalisté se v obou dnech utkají jak s výběrem Holandska, tak Skotska.
Matěj Majka je v nominaci jediným fotbalistou ze západních Čech!
Lukáš Švéda,
redakce FK Baník Sokolov
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Graﬁka a tisk: MEDIA a. s.
t: 739 544 445, e: info@mediaas.cz
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