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u nás ve městě

Slovo starosty

Vážení občané,
vítám vás nad březnovým zpravodajem.
Březen je prvním jarním měsícem po dlouhé
a chladné zimě. Přestože ta letošní, stejně tak
i minulá, patří mezi ty teplejší, jsme jistě rádi, že
toto období končí a jsme v očekávání krásných
prosluněných a provoněných jarních dní. Sněhu
moc nebylo a z aktuální předpovědi ani neplyne,
že by se to mělo změnit. Osobně za to budu rád.
Jistě rádi budou i pracovníci Technických služeb spolu s pracovníky veřejně
prospěšných prací, kteří již město od zimního posypu téměř uklidili. I přes tu
trochu sněhu se dalo konečně alespoň celý jeden týden lyžovat na našem vleku. Svah byl velmi dobře upraven rolbou darovanou našimi partnery z města
Arzberg. Byl jsem mile překvapen vysokým počtem lyžujících i bobujících zájemců. Snad se nám v další zimě doba pro lyžování „u nás doma“ prodlouží.
Bohužel nedostatek souvislých dní s celodenním mrazem nedovolil vybudovat ledovou plochu na již tradičních místech pro bruslení tak, aby tato snaha
byla efektivní a přinesla vám kvalitní vyžití.
Zima se blíží ke svému konci, a rozvoj města v investičních záměrech je
naopak na svém dalším počátku. V době, kdy píši tyto řádky, ještě zastupitelstvo nerozhodlo o rozdělení finančního přebytku (ten za rok 2015 činí
12 mil. Kč) ve prospěch investic do dalšího rozvoje města. Obecně lze říci, že
fin. prostředky budou určeny do komunikací, vzniku parkovacích míst a dalších. Podrobnější informace vám rád sdělím v následujícím vydání zpravodaje.
Proměnou prošly webové stránky města. Nově jsou všechny kulturní i sportovní aktuality průběžně zobrazovány na hlavní úvodní stránce webu včetně
upřesňujících informací o ní. Takto publikované informace lze také nově sdílet facebookem. 
Starosta města Alexandr Terek

Město Horní Slavkov
Nejlepší sportovci
za rok 2015

RADNICE INFORMUJE
POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY
za 1. pololetí 2016

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že
dne 31.3.2016 uplyne splatnost místního poplatku za odpady a místního
poplatku za psy za 1. pololetí 2016.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební kartou),
č. dveří 311 ve 2. patře nebo bankovním převodem.
Č. účtu: 19-862175349/0800, variabilní symbol získáte na tel: čísle
352 350 678 u paní Koškovské a tel. čísle 352 350 668 u paní Genčurové,
příp. email: blanka.koskovska@hornislavkov.cz

V případě neuhrazeného poplatku se vystavujete navýšení poplatku až
na trojnásobek!
Nedoplatky jsou vymáhány prostřednictvím zahájení exekučního řízení.
Obecně závazné vyhlášky města Horní Slavkov č. 7/2015, a č. 5/2011 týkající se těchto poplatků jsou zveřejněny na webových stránkách města.

OZNÁMENÍ
o uložených ztrátách a nálezech
V současné době jsou na MěÚ Horní Slavkov, odboru správním
a vnitřních věcí, uloženy tyto ztráty a nálezy:
2 ks náhradních dílů osobního automobilu
2 ks mobilních telefonů SAMSUNG
1 ks mobilní telefon ALCATEL
Městský úřad Horní Slavkov

den se starostou
Den se starostou se koná 9. 3. 2016 od 16 hodin.

Pozor na podomní
prodejce!
Podomní prodej je
ve městě zakázán!
ANKETNÍ LÍSTEK

Jméno kandidáta/tů:………………………………………....……………………………………………………………………....
Věková skupina: …..…………………………………………………………………………………………………………….………

Důvod:.…………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního lístku můžete navrhnout své/ho
kandidáty/ta na Nejlepší sportovce za rok 2015 (počet vhozených anketních lístků
k navrženému kandidátu není rozhodující). Rada města zvolí z navržených kandidátů
letošního držitele. Vítěz převezme cenu na Sportovním plese města Horní Slavkov. Anketní
lístky vhoďte do hlasovací truhly na recepci Městského úřadu v Horním Slavkově.
Anketní lístky lze odevzdávat do 7. března 2016.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Podomní i pochůzkový prodej je ve
městě již od 1. 4. 2013 zakázán. Stalo se
tak nařízením rady č. 1/2013 - Tržní řád.
Důvodem byly četné stížnosti občanů,
jež prodejci obtěžovali v jejich bydlišti
a v mnoha případech nabízeli uzavření
nevýhodných smluv. I přes tento zákaz
se však ve městě v minulém měsíci objevovali podobní prodejci s nabídkou např.
uzavření smluv na dodání elektřiny.
V případě, že vás v bydlišti bude kontaktovat podomní prodejce, přičemž jste
si jej sami neobjednali, je vhodné tuto
skutečnost oznámit nejlépe Policii ČR
na tel. 723 585 575. Porušení nařízení je
deliktem, za který je možné uložit finanční pokutu. Městský úřad uložil v únoru
tr. pokutu za porušení zákazu podomního prodeje ve výši 4 000 Kč + náhrady
řízení ve výši 1 000 Kč.
Text nařízení je k dispozici na webových stránkách města v rubrice Radnice
- právní předpisy města
Tajemník MěÚ, Mgr. Martin Stark
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Vývoj počtu obyvatel v Horním Slavkově
ROK
1971
1981
1991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

STAV 1. 1.
5 504
6 676
6 102
6 023
5 975
5 955
5 865
5 818
5 784
5 761
5 762
5 749
5 716
5 654
5 626
5 623
5 649
5 608
5 563

NAROZENÍ
128
104
94
59
52
57
40
62
60
65
83
64
75
62
64
75
56
58
51

ZEMŘELÍ
35
45
54
50
48
41
33
51
48
45
47
61
61
58
46
54
44
64
60

PŘISTĚHOVALÍ
150
192
119
86
95
69
69
79
100
89
96
96
69
84
117
142
93
117
96

VYSTĚHOVALÍ
319
231
200
111
119
175
123
124
135
108
145
132
145
109
138
137
146
153
143

ROZDÍL
-76
20
-41
-16
-20
-90
-47
-34
-23
1
-13
-33
-62
-21
-3
26
-41
-42
-56

STAV 31.12.
5 428
6 696
6 061
6 007
5 955
5 865
5 818
5 784
5 761
5 762
5 749
5 716
5 654
5 626
5 623
5 649
5 608
5 566
5 507

Vlastníci kotlů na pevná paliva musí provádět pravidelnou kontrolu
V MěÚ již jednou, ve vydání Slavkovského zpravodaje 4/2013, informoval o novelizovaném zákoně o ochraně
ovzduší, který nabyl účinnosti dne 1. 9.
2012 a přinesl řadu změn. Mezi nimi povinnost pro provozovatele stacionárních
zdrojů dle ust. § 17 odst. 1 písmena h),
provádět 1x za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby**

kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva (uhlí, dřevo apod.) o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (kotel pro vytápění více jak
jedné místnosti). Doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně způso-

bilou osobou, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován
a udržován v souladu s pokyny výrobce
a zákonem o ochraně ovzduší je potřeba
zajistit nejpozději do 31. 12. 2016. Pozn.:
** jedná se o osoby, které si proškolí přímo výrobce spalovacího stacionárního
zdroje, nejedná se tedy o revizního technika, či kominíka.
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Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky:
9.00-14.00

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 8.00-17.30
úterý, čtvrtek: 8.00-15.00
pátek: 8.00-13.00
Recepce (ústředna)
352 350 666
alena.kotousova@hornislavkov.cz

Alexandr Terek
starosta

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

724 796 727
------------------------------Tomáš Straka
1. místostarosta
tomas.straka@hornislavkov.cz

730 823 697
------------------------------Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta
petr.cavojsky@volny.cz

724 046 888
------------------------------Mgr. Martin Stark
tajemník MěÚ
1. patro
martin.stark@hornislavkov.cz

352 350 677
602 287 441
oddělení kancelář starosty a tajemníka
352 350 665
------------------------------Monika Volfová
vedoucí odboru majetku a investic

2. patro
monika.volfova@hornislavkov.cz

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):
352 520 347
všední den:
16.00-21.00
sobota, neděle, svátky:
9.00-19.00
Lékařská služba první pomoci pro
děti (areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 - pavilon E, 3. patro):
352 520 430
všední den:
16.00-21.00
sobota, neděle, svátky:
9.00-21.00

Kontakty na MěÚ

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

PORUCHOVÉ LINKY
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503
Poruchová služba tepelného
hospodářství:
724 606 870
Poruchová služba kabelové televize
a internetu ve městě:
774 559 868
nebo 774 559 222
Poruchová linka plyn RWE: 1239
Poruchová linka ČEZ: 840 850 860
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba sběrného dvora :
PO, ST, PÁ:
7.00–15.00 K registraci na kanále Informace měsÚT, ČT:		
7.00–17.00 ta, Kultura a Komerční informace kaSO(každá 1. v měsíci): 8.00–12.00
ždý zaregistrovaný bude automaticky
dostávat novinky z kanálu Krize. OdPOLICIE ČR, OBVODNÍ
běr novinek není zpoplatněn. OdběODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
ratel platí pouze za registrační SMS,
Tel.: 352 688 334
a to částku podle svého tarifu za SMS
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575
zprávu.

352 350 680
602 110 499
------------------------------Bc. Hana Gregorová, DiS.
pověřená zastupováním vedoucího
odboru výstavby a životního prostředí

2. patro
hana.gregorova@hornislavkov.cz

352 350 685
602 324 341
------------------------------Mgr. Viktorie De Stefanisová
vedoucí odboru správního
a vnitřních věcí
2. patro
viktorie.de.stefanisova@hornislavkov.cz
352 350 661
602 284 680
------------------------------Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru  2. patro
ivana.kowalikova@hornislavkov.cz

352 350 676
602 284 661
------------------------------www.hornislavkov.cz

MěÚ poskytuje občanům s vážnou zdravotní indispozicí službu mobilního úřadu (vyřízení neodkladných úkonů mimo budovu MěÚ). Pro její využití
kontaktujte výše uvedená telefonní spojení.
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Vítání nových občánků
V úterý 2. února se konala
slavnost ,,Vítání občánků“.
V úvodu na ní vystoupily děti
z MŠ ,,U Sluníčka“ pod vedením učitelek Kateřiny Noskové a Dany Galkové.
Mezi občany našeho města
bylo přivítáno pět dětí. Jsou
to: Karolína Koubská, Jakub
Strnad, Filip Červenka, Viktorie Skuhrovcová a Antonín
Novotný.
Na fotografii jsou společně se
svými rodiči a starostou našeho města, panem Alexandrem
Terekem.

Autor fotografií Josef Šimeček	

za SPOZ Mgr. Vlasta Kaprová

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může
obrátit každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, a to bez ohledu na to,
zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího

násilí, ať už fyzického,
kruhu bezpečí nebo
psychického, ekononejblíže
situované
mického, či sociálního,
kvalitní služby. Linka
stalkingu, nebezpečposkytuje pomoc také
ných výhružek a posvědkům
trestných
dobného
trestního
činů, kteří byli udájednání.
lostí traumatizováni,
Na linku 116 006
potřebují psychickou
mohou volat pozůstapodporu a informalí po obětech úmyslce o svých právech
ných i nedbalostních trestných činů, a ochraně.
kterým linka zprostředkuje rychProvozovatel linky Bílý kruh bezlou a nadstandardní pomoc Bílého pečí věnuje výraznou pozornost pre-

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

venci kriminality a na linku mohou
zavolat i lidé, kteří se odůvodněně
obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují
konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby
je realizován díky finanční podpoře
Nadace Open Society Fund Praha
a programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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DDM a Školní družina informují
te moc prohlédnout i zprávy hromadné a fotky z činností vašeho oddělení.
Přes aplikaci se také nejrychleji dozvíte
o budoucích akcích v ŠD. Například
příměstské tábory, přespávání a jiné
akce (Den Braillova písma atd.).
K přihlášení do aplikace ClassDojo
stačí, když svému vychovateli sdělíte
vaši e-mailovou adresu, na kterou vám
přijde přihlašovací formulář. Těšíme se
Informace o ClassDojo
na vás.
Letos, jak už určitě víte od svých
Za školní družinu
dětí, jsme ve školní družině začali povedoucí vychovatel Ondřej Čavojský
užívat aplikaci ClassDojo. Aplikace
slouží k navýšení zájmu žáků o různé
Znovu připomínáme, sledujte naše
činnosti, k hodnocení chování a k po- Facebookové a webové stránky, ať
vzbuzení zájmu o věci, které na od- o nic z našich činností a akcí zbytečně
dělení zrovna probíhají. Nejedná se nepřijdete!
o známkování jako ve škole! Nicméně,
Fb: Ddm Horní Slavkov
stále spadáme pod zájmové vzděláweb: www.ddmhornislavkov.cz
vání a snažíme se našim žákům nabídnout i něco víc, než jen „sociální
Dům dětí a mládeže informuje
dozor“. Hodnocení slouží jako motiDaniel Jirkovský, Lucie Wenigová,
vační prvek. Body dáváme například Kateřina Ciperová, Kateřina Karloza soutěže, chování nebo za ochotu vá, Radka Špetová, Ivana Nová se
a spolupráci s ostatními. Naopak body v září 2015 zúčastnili 13.ročníku sbírmohou žáci ztratit za hlučnost, ne- ky SVĚTLUŠKA.
pořádek nebo za nevhodné chování
Nadační fond nám zaslal certifikát
k ostatním žákům. Na konci měsíce s výtěžkem sbírky, který činil 5 140 Kč.
probíhá vyhodnocení žáků s největším
Děkujeme všem občanům, kteří
počtem bodů. Žáci dostávají drobné přispěli !!!
odměny a ti nejlepší jsou odměněni
„dóžíkem“ VIP.
Letní výjezdový tábor v RS Sv. ŠtěAplikace se také dá použít ke ko- pán se koná v termínu 31.7.–10.8.
munikaci s vámi, rodiči. Kromě zá- 2016.
kladních soukromých zpráv, které mi
Přihlášky si můžete vyzvednout
můžete psát, například že je vaše dítko v DDM a ŠD.
nemocné, nebo že si jej půjdete vyZa DDM ved. pedagog volného času
zvednout v jídelně, si na aplikaci budeMarie Ciperová

MŠ Duhová kulička informuje

Zimní radovánky v mateřské škole Duhová kulička
Přestože letošní zima nebyla příliš
štědrá na sněhovou nadílku a mráz,
my jsme si ji náležitě užili.
Kdykoli se objevila sněhová
pokrývka, vzali jsme boby nebo
kluzáky a hurá na kopec! Když nás
dovádění na svahu omrzelo, stavěli
jsme sněhuláky, iglú a jiné sněhové
příbytky.
Po dokonalém tréninku nás čekala
netradiční zimní olympiáda. Závodilo se v různých disciplínách. Jízda
na bobech, hod na cíl, slalomová
dráha s pukem a hokejkou, nakládání sněhu do kyblíku, běh s taže-
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ním bobů. Všechny jsme je zvládli.
Ptáte se kdo zvítězil?
Přece každý, kdo se zúčastnil.
Vždyť o to tady šlo. Být dobrým
sportovcem, umět se chovat sportovně ke všem soupeřům a pořádně
si užít zimních radovánek.
Během sportu a jiných zimních aktivit, nezapomínáme ani na ptáčky
v naší zahradě a okolí. Krmítka byla
vždy plná dobrot pro jejich zobáčky,
Těšíme se až nám na jaře poděkují
svým zpěvem.
Děti a paní učitelky
z MŠ Duhová kulička
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Soutěž Švábské speciality
První, co nás u této soutěže pořádané plzeňskou organizací Tandem
zarazilo, byl její samotný název. Nemyslete si však, že se jedná o nějaké
vaření hmyzu! Soutěž je zaměřena na
typické německé pokrmy.
Týmovou prací jsme postupně splnili 3 zásadní úkoly – sestavit jídelníček, vytvořit slohovou práci a poté si
jídlo sami uvařit. Samozřejmě se nám
nejvíce líbilo vaření a pečení pokrmů

v naší školní kuchyňce, protože jsme
si svá ,,ukuchtěná“ jídla nakonec také
snědli! Pochutnali jsme si tedy třeba
na domácích špeclích, chlebové polévce, na masem plněných taštičkách,
na ovocném salátu, jablečném koláči
či na višňových muffinách.
Celý projekt byl po dvou měsících,
včetně nahrávky na videokameru,
uzavřen a nyní jen tajně doufáme, že
naše úsilí bude oceněno!
Kolektiv 6. tříd

ZUŠ informuje
Muzikál MAJA vyprodal MěKS Horní Slavkov
11.2.2016 se v Městském kulturním středisku konala premiéra
muzikálového představení MAJA,
jehož příprava trvala bezmála dva
roky. MěKS Horní Slavkov bylo
do posledního místečka
vyprodáno, což všechny
účinkující velmi potěšilo.
Premiéra muzikálu se povedla na výbornou, příběh
o dívce „MAJE“ diváky
dle závěrečného aplausu
zaujal. 12.2.2016 shlédlo muzikál
cca 600 žáků ZŠ a MŠ Horní Slavkov, Loket a Sokolov. Reprízu představení plánujeme v červnu 2016
v loketském přírodním amfiteátru
a v 1. pol. školního roku 2016/2017
v Karlovarském městském divadle.
Poděkování patří všem účinkujícím
(žákům i pedagogům), kteří se na
tomto projektu podíleli. Fotografie
z projektu najdete na internetových
stránkách www.zushslavkov.cz/foto.
Velmi povedený byl i v pořadí již
třetí ples Základní umělecké školy,
konaný 13.2.2016 taktéž v MěKS.
O zahájení plesu se postaral orchestr ZUŠ band a sólisté hudebního
oboru, zde byl také pokřtěn DVD
záznam ze slavnostního koncertu k výročí 5 let ZUŠ bandu, dále

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

nechybělo předtančení v podání
nejstarších žákyň tanečního oboru
ZUŠ, k tanci a poslechu perfektně
zahrála chodovská kapela Alabalabamba. Děkuji především sdružení
rodičů a přátel školy za
bezchybnou organizaci
plesu ZUŠ.
8. a 9. února 2016 se
v Karlových Varech konalo krajské kolo soutěže
„Karlovarský skřivánek“.
Z naší školy zde soutěžily Kristýna
Vášová a Eliška Lieblová, která získala 2. místo a postoupila do celostátního kola této soutěže. Oběma
žákyním děkuji za vzornou reprezentaci školy.
V březnu budou naši žáci reprezentovat ZUŠ v okresních kolech
soutěží v komorní hře s převahou
smyčcových a dechových nástrojů,
také proběhne krajské kolo soutěže
pěveckých sborů ZUŠ. Držíme palce
a těšíme se na jejich úspěchy.
Jan Zapf dipl. um., ředitel ZUŠ
V březnu vás zveme na tyto akce:
Koncert ke Dni učitelů		
17. března 2016
18:30 hodin
Koncertní sál Pluhova domu
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Návštěva v Senátu

Obnovená tradice
již po šestnácté

Na základě výše uvedené Pozvánky došlo k návštěvě zástupců
Spolku horníků BARBORA, který
sdružuje horníky rudných dolů
z Krásna a Horního Slavkova v Senátu ČR. Letošního setkání se zúčastnily spolky z České republiky,
Slovenska a Německa.
V průběhu setkání došlo k předání čestných listů Senátu představitelům spolku za udržování
hornického folklóru a na oplátku
dostal pan místopředseda Sobotka

Tak jako již v minulosti i letos se
podařila rozjařenost a veselí v masopustním průvodu v Ležnici. Heslo tohoto dne je: Udělej si legraci
sám ze sebe a vesel se“.
Rozmanitost a nápaditost v maskách účastníků je rok od roku větší,
pestrobarevnější a nádhernější.
Před kaplí Jana Nepomuckého
popřeje příjemnou zábavu a veselí
všem účastníkům pan páter Majkov.
Následně je provedena volba krále
masopustu, ten průvod vede a masky i účastníci bez nich jdou průvodem. Vše je doprovázeno živou
hudbou. U stavení zahraje hudba,
král masopustu popřeje bohatého
hospodářského výsledku v nastávajícím roce, domácí pohostí průvod
napečenými dobrotami a stopečkou
alkoholu a s veselím se jde dál.
Během putování průvodu osadou
probíhá výběr masek pro závěreč-
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četné dary, z nichž bych vyzdvihl
„stufenwerk“ ze stříbrných minerálů předaných kamarádem Neubergerem ze Stříbra. (Stufenwerk
je umělý slepenec charakteristických nerostů a minerálů z jednoho
ložiska.)
Naši zástupci předali knihu
o ćesko-bavorském geoparku, kde
dominantním lákadlem je středověký důl Jeroným v Čisté.
Za Spolek horníků Barbora
Ing. Rudolf Tomíček, hormistr

né vyhodnocení. Porota je vždy
složena ze tří místních osadníků
a tří návštěvníků. Samotný výběr
nejlepších masek je náročný a ne
vždy jednoznačný. V letošním ročníku bylo vybráno pět masek „dospěláckých“ a dětské masky, které
jsou vždy jedna hezčí a nápaditější
než druhá, které jsou oceněné v celé
sestavě. Na ocenění masek přispělo
v letošním ročníku i město Horní
Slavkov.
Letos byla vítězkou maska vesnické babky, tato mimo jiné přijela
na zdejší oslavu z poměrně vzdálených Teplic. Mezi dětskými maskami byly princezny, indiáni, čarodějky, ale také jezdkyně na poníkovi.
Osadníci z Ležnice se budou těšit
na příští ročník Masopustu, budou
věřit, že se taktéž vydaří počasí
a sejdeme se v hojném počtu.
František Bartoň
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Velká cena CAOKK města Horní Slavkov
O pohár starosty města Horní Slavkov

V sobotu 13. 2. 2016 se v našem
městě konala VC města Horní
Slavkov v karate CAOKK O pohár starosty města Horní Slavkov.
Závodů se navzdory chřipkové
epidemii zúčastnilo celkem 100
závodníků z 8 oddílů karate. Pořádající Champions team, pod nějž
patří i naši slavkovští karatisté,
získal celkem 57 medailí, a stal
se tak suverénně nejúspěšnějším
týmem turnaje. Druhým nejúspěšnějším tým byl Shodokan Sokolov s 19 medailemi, třetím Karate klub Chodov s 12 medailemi.
Nejlepšími závodníky pak byli:
David Kastl (3x zlato, 4x stříbro,

1x bronz), Kateřina Štecová
(3x zlato, 3x stříbro, 2x bronz),
Lukáš Kastl (3x zlato, 2x stříbro,
3x bronz) a Eliška Pokorná
(3x zlato, 2x stříbro, 1x bronz).
Další medailisté - Míša Budajová (2x stříbro), Bára Kerbelová
(1x zlato, 1x stříbro) a Natálka
Soukopová (1x zlato, 1x bronz)
– všichni místní!!! Šimon a Matouš Musilovi, Vojta Onufer,
Filip Hubka, Lukáš Kunc sice
tentokrát umístění nezískali,
ale rozhodně předvedli odvahu
a bojovnost. Všichni závodníci
podali skvělé výkony, za zmínku
pak stojí především nově sesta-
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vený slavkovský Kumite team ve
složení K. Štecová, B. Kerbelová
a E. Pokorná, který v napínavém
boji porazil favorizované týmy
starších žákyň z Chodova a Ostrova.
Jako pořadatelé jsme byli mile
překvapeni velkou účastí široké
veřejnosti, jejíž zájem nás moc
potěšil a pevně doufáme, že se
závody všem líbily a stanou se
tradicí našeho města. Ještě jednou
bychom rádi touto cestou poděkovali městu Horní Slavkov, které
tuto akci významně podpořilo,
a také sponzorům: fa Jaroslav Blažej, KMK Granit, DDM a ŠD Hor-

ní Slavkov.
Naše poděkování patří bezesporu také trenérům Champions
karate teamu, M. Boguskému, J.
Nosálovi, A. Loschmidtové a D.
Pekuniakovi. Obrovské úspěchy
mladých karatistů by však nebyly
možné bez kvalitních základů karate. Slavkovské děti je získaly pod
vedením p. Jindřicha Votrubce,
který vede ZK Karate pod zdejším
DDM již mnoho let. V neposlední
řadě patří náš dík i ZŠ Školní ul. za
umožnění konání závodů v jejich
tělocvičně.
Rodiče Champions teamu
H. Slavkov - pořadatelé

8

kulturní kalendář na březen
MKS pro děti
5. 3. 2016
MAŠKARNÍ PLES
14:00 – 17:00 Taneční sál
Vstupné bez masky a pro rodiče 20 Kč

MKS pro děti
16. 3. 2016
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 Knihovna
Zdarma

6. 3. 2016
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
TŘI PRASÁTKA
15:00 Malá scéna
Vstupné 10 Kč

3 2016
Kulturní a společenské akce
25. 3. 2016
SPORTOVNÍ PLES
20:00 Taneční sál
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek od 1. 3. 2016 na kavárně MKS!

9. – 10. 3. 2016
ČTEME NONSTOP!
Vydržíme společně číst 24 hodin? Výzva
pro malé i velké čtenáře. Den a noc strávená
v knihovně! Více informací na knihovně nebo
na www.mkshs.cz!

Kulturní a společenské akce

12. 3. 2016
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Rusko, animovaný, pohádka, rodinný, fantasy,
čs, dabing, 78 minut.
16:00 Divadelní sál
Režie: Alexej Cicilin
Vstupné: 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné
(2+2) 140 Kč.
Využijte možnosti zakoupit vstupenky v předprodeji na knihovně od 7. 3. 2016!

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

16. 3. 2016
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU
19:00 Divadelní sál
Režie: Jaroslav Sypal
Hudba + texty písní: Libor Petrů
Hrají: R. Uzel/ P. Jančařík, K. Kornová, M.
Maxa, J. Mladý, K. Gudasová, M. Roneš, H. Langerová, L. Petrů/ J. Jiterský, T. Šefrnová
Báječná hra o tom, co všechno jsou lidé schopni
udělat pro peníze. Autor úspěšné komedie
,,Kšanda“ nenechá divákovu bránici ani na chvíli odpočinout. Dvě hodiny smíchu a skvělých
písní. Přijďte se o tom přesvědčit!

Kino
18. 3. 2016
MALLORY
Česko, dokumentární, 101 minut
19:00 Divadelní sál
Režie: Helena Třeštíková
Dokumentaristka Helena Třeštíková přichází
s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní
hrdinku, slavkovskou rodačku, Mallory, která
se po těžkých životních peripetiích odhodlaně
snaží vrátit do běžného života. Film Mallory
je kromě jiného filmem o naději, že každý má
šanci změnit svůj život.
Vstupné: 55 Kč, děti do 15 let 40 Kč, rodinné
(2+2) 140 Kč.
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Hrátky s LOGIKOU

Mensa ČR pro vás opět připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. 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.
2. Nemusíte odpovídat na všechny 3 otázky, stačí odeslat jen část. Mínusové body se nedávají.
3. V prosinci 2016 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.

1. úloha (1 bod)
Vojta půjčil tatínkovi 240 korun. Tatínek slíbil, že mu zítra vrátí polovinu,
pozítří třetinu a popozítří čtvrtinu z původně půjčených peněz.
Kolik na tom Vojta vydělá?

A
B
C
D
Vzor řešení:		
Zápis:
Napustím z A nádobu B
Nádobu B vyliju do nádoby C
Nádobu C vyliju do odpadu D
Nádobu B vyliju do C

A
B
C
Napište nejmenší počet kroků

2. úloha (3 body)
V lednu 2006 jsem byla jedenáctkrát a ještě o jeden rok starší než moje
dcera Klárka.
V lednu 2015 jsem byla starší třikrát a ještě sedm let k tomu.
Kolik let bylo Klárce v lednu 2006?

3. úloha (5 bodů)
Ukázkový příklad:
Odměřte 2 litry do 8 litrové nádoby
Odměřte 2 litry vody do třílitrové nádoby. Jaký je nejmenší počet kroků?

D

E

Správné odpovědi z minulého čísla: 1. 33, 2. 2, 3. 142
Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský,
místopředseda Mensy ČR

Poděkování
Na pochod, který organizoval náš kynologický klub, dorazilo 300
lidí. Zimní počasí se nám vydařilo a na organizaci je slyšet samá chvála. Chtěla bych tímto poděkovat přátelům, kteří se se mnou na organizaci akce podíleli. Děkuji také za podporu našemu městu Horní Slavkov, firmám Nade, Agrafa, František Bartoň, Ubytováním u Ropáků,
Technickým službám Horní Slavkov, Loketským městským lesům za
půjčení chaty. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Vzhledem
k tomu, že byl první ročník tak úspěšný, určitě budeme pochod příští
rok opakovat.
Ilona Bartoňová - předseda organizace

Pozvánka
Spolek horníků Barbora a MKS v Horním Slavkově
si Vás dovolují pozvat na přednášku
Ing. Rudolfa Tomíčka

Svatí Horního Slavkova

20. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST
A OBCÍ ČR V PŘÍBRAMI
(spojeno s 16. evropským dnem horníků a hutníků)

Sobota 11. června 2016
Zveme všechny příznivce hornictví k reprezentaci
města.
Dle počtu zájemců bude vypraven autobus zdarma.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK VE VÝŠI 200,- KČ.

Zájemci se mohou hlásit:
Přednáška se uskuteční ve
čtvrtek 10.března v tanečním sále
MKS od 18,00 hod

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

- na recepci MěÚ Horní Slavkov
- na sekretariátu starosty MěÚ Horní Slavkov
- nebo telefonicky na tel. č.: 352 350 665
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VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN, PAP-KOV
Horní Slavkov, Hasičská 1005
VYKUPUJEME:
platba na účet, nebo peněžní poukázkou:
 Železný šrot: -odvoz hmotnost min.2t, do 10km zdarma,nakládka
hydr. rukou
 Barevné kovy: Měď, Hliník, Mosaz, Bronz, Cín, Zinek, Olovo.
 Autobaterie
 Katalyzátory
 Elektromotory
 Kabely
platba v hotovostí Kč:
 Papír:

 Skleněné střepy:
 PET lahvé: zmáčklé

• kartony - vlnitá lepenka
• noviny, časopisy, letáky
• smíšený
• čiré
• barevné
• čiré, modré, zelené

0,70 Kč/kg
1,50 Kč/kg
0,50 Kč/kg
0,30 Kč/kg
0,20 Kč/kg
3,00 Kč/kg

 Provádíme ekologickou likvidací autovraků M1,N1: -odvoz nepojízdného autovraku zdarma, vystavíme zdarma doklad o ek.likvidací, potřebný pro vyřazení mot.vozidla z evidence mot.vozidel.

 Nově zřízené:
Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení platba v hotovostí:
• velké domácí spotřebiče
0,50 Kč/kg
• malé domácí spotřebiče
1,00 Kč/kg
• el. nářadí a nástroje
1,00 Kč/kg
• trubicové a úsporné zářivky a výbojky
zdarma
• televizory a PC monitory
zdarma
• výpočetní a telekomunikační technika
1,00Kč/kg
• spotřební elektronika
1,00Kč/kg
• hračky,vybavení pro volný čas a sport
1,00Kč/kg
• chladící a mrazící zařízení
zdarma
Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá:
Čt:
So:

9.00 - 14.00 hod.
9.00 - 17.00 hod. (zimní čas)
9.00 - 19.00 hod. (letní čas)
10.00 - 14.00 hod.

Tel.: 777 154 855, 777 154 858, 775 154 854.
www.kovosrot-hornislavkov.cz
www.vykupzeleznehosrotu-hornislavkov.cz
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SKLENÁŘSKÉ PRÁCE
+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420 602 150 619
+420 602 150 619
unisklo.cech@volny.cz

unisklo.cech@volny.cz
- zasklívání

(oken, dveří, zábradlí,
prodejních pultů, skleníků)
- zasklívání

dveří,broušení,
zábradlí, prodejních
pultů, skleníků)
-(oken,
řezání,
pískování,
vrtání
- -izolační,
bezpečnostní
a
kalená
skla
řezání, broušení, pískování, vrtání
- ornamentní
skla, polykarbonáty
- izolační,
bezpečnostní
a kalená skla
- výroba akvárií, terárií
- ornamentní skla, polykarbonáty
- žáruvzdorná skla do krbu

- výroba akvárií, terárií
- žáruvzdorná skla do krbu
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