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Mgr. Jan Turner oceněn
Cenou města Horní Slavkov
více na straně 4
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Slovo starosty
Vážení občané,
první měsíc tohoto roku je za námi.
Minulé zimy byly chudé na dny s trvalými mrazy i na sněhové srážky. Letošní
leden nám připomenul, jaké kdysi zimy
bývaly - mrazivé a se sněhovou pokrývkou až do jara. Svahy U Rakety nebo za
Brigádníkem v Dlouhé ulici byly plné
bobujících dětí, které s rodiči smlouvaly o každou chvíli, kterou by svůj pobyt
venku prodloužily. Děti se přesouvaly
z různých částí města, tahající za sebou
boby, sáně. Pamětníci pamatují spuštění
lyžařského vleku do jarních dní. To vše jsme zapomenuli vídat v posledním desetiletí.
Při pohledu na hlouček dětí tahající sáně a boby v Bezejmenné ulici
ve mně vyvolaly krásné vzpomínky na to, jak jsem zimu prožíval s kamarády při bobování, koulování a stavěné iglú.
Také jsem si uvědomil, že výjev hloučku dětí se sáněmi v ulicích
jsem neviděl, ani nevím, jak dlouho.
Letošní zima nám nadělila tolik sněhu, že bobování a lyžování se
stalo každodenním výjevem. Vlek máme spouštěn každý den. Jsem
mile překvapen, kolik občanů i z okolí jej navštěvuje. Sněhu je všude
tolik, že je pro vás prvně městem udržovaná běžkařská stopa. Mrazivé dny umožnily opět připravit kluziště U Rakety. Máme zimu, která
přeje zimním sportům a naše město vám konečně může poskytnout
zimní vyžití, které v okolí jiné město poskytnout nemůže.
Máme však také zimu, která ukazuje svou odvrácenou tvář. Husté sněžení v krátkém časovém úseku přivolalo mnoho komplikací.
V pátek 13. ledna město vyhlásilo kalamitní stav, poprvé za 10 let.
Ten byl odvolán až v pondělí 16.1. Vydatné sněžení spojené s vichřicí neumožnilo Technickým službám plnit zimní údržbu podle jeho
plánu v zadaných časových intervalech. Po dobu kalamitního stavu
bylo odklizení sněhu omezeno pouze na hlavní přístupové cesty ve
městě a pro složky integrovaného záchranného systému, zbytek města
až podle aktuální situace. Dokonce musela být uzavřena část Větrné
ulice. Z důvodu hrozícího pádu střechy v Poštovní ulici musela být
uzavřena i část této ulice. Po kalamitě došlo k odklizení sněhu a jeho
odvozu těžkou technikou z nejexponovanějších míst.
Doufám, že si děti užijí sněhu jako za našeho dětství, sportovci
využijí nabídek zimní rekreace v našem městě a ti ostatní, že zimu
přečkají bez úhony.

váš starosta

den se starostou
Den se starostou se koná 15. 2. 2017 od 16 hodin.

Poděkování
Rádi bychom tímto poděkovali panu Ngo Dinh Thin za finanční dar
pro děti z Dětského domova Cheb a Horní Slavkov, kterého si velmi
vážíme. Děkujeme panu Ngo Dinh Thin, že na nás myslí již pátým
rokem.
Děkují děti spolu s vedením
Dětského domova Cheb a Horní Slavkov

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

nové programy v kabelové televizi
Vážení uživatelé kabelové televize, s potěšením vám oznamujeme, že
máme připravené nové programy do naší kabelové televize. Některé
už jsme nějakou dobu vysílali, některé jsme připravovali, ale teď je
možno je naladit:
DVB-C systém (set top box GlobalTeq je nutno naladit ručně):
1.) na ovládači zmáčkněte tlačítko MENU, objeví se obrázek

2.) potvrďte Instalace tlačítkem OK, objeví se

3.) šipkou vyberte Ruční vyhledávání a potvrďte OK, objeví se

4.) do řádky Frekvence napište čísly na ovladači číslo 410000 jako na
obrázku
5.) zmáčkněte dvakrát šipku dolů, abyste se dostali na řádku Sestava
6.) tady šipkou doprava vyberte 256 QAM, potvrďte OK a naladí se
Vám nové programy
Pro Základní nabídku (prozatím nezpoplatněno): Rebel, Relax, Retro
Music, Prima Comedy, Óčko Expres, TV Mňam, Barrandov Muzika,
Regionální zpravodajství, JoJ Family
Pro Balíček Sport: Nova Sport 2, zkušebně Science
Pro systém DVB-T budou tyto programy přístupné od 6.2.2017.
Zároveň z důvodu zlepšení kvality signálu budou některé programy
přesunuty na jiné frekvence, pro aktuální informace sledujte DUHU
a informační kanál, který je na pozici bývalé Markízy.
Zároveň začneme vysílat na nových frekvencích DVB-T programy
ČT1 HD2, ČT2 HD2, ČT Sport HD2, ČT24 HD2, které budou do
konce února vysílány souběžně s původními HD kanály. Přelaďte si,
prosím, televize na nové HD kanály.
INTERNET
Tak, jako jsme avizovali před Vánočními svátky, navýšili jsme rychlost internetu:
Stahování až 100Mb/sec
Odesílání až 30 Mb/sec
Tyto rychlosti jsou dostupné pro původní i nové zákazníky, kteří jsou
připojeni pomocí optického kabelu a platí měsíční paušál 400Kč.
Dosažení této rychlosti je značně závislé na kvalitě Wifi routeru, pro
dosažení maximální rychlosti je lepší připojit počítač kabelem.
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Lyžařský vlek v provozu

V následujících měsících, pokud bude dostatečně vysoká sněhová pokrývka, bude opět v provozu lyžařský vlek. Informace o provozu vleku naleznete
na webových stránkách města:
www.hornislavkov.cz/mesto/kultura-sport-volny-cas/lyzarsky-vlek-/

Kontakty na MěÚ
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

PROVOZNÍ DOBA:
Pracovní dny:

Alexandr Terek
starosta

odpoledne 13:30 – 16:30 hodin

Pátek:

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

So+Ne:

dopoledne 10:00 – 13:00 hodin

724 796 727
------------------------------Tomáš Straka
1. místostarosta

odpoledne 13:00 – 16:00 hodin

tomas.straka@hornislavkov.cz

730 823 697
------------------------------Ing. Petr Čavojský
2. místostarosta

Ceník jízdného:

Děti:

Dospělí:

1. patro

alexandr.terek@hornislavkov.cz

půldenní jízdné

40,- Kč

celodenní jízdné

60,- Kč

1 hodina

20,- Kč

půldenní jízdné

70,- Kč

celodenní jízdné

110,- Kč

1 hodina

40,- Kč

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
Lékařská služba první pomoci zubní
(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
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:  7.00–10.45 11.30–15.00
ÚT, ČT: 
7.00–10.45 11.30–17.00
každá první SO v měsíci:  8.00–12.00
POLICIE ČR, OBVODNÍ
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575

MOBILNÍ ROZHLAS
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v našem
městě novou službu – Mobilní rozhlas.
Nově vás budeme informovat o dění
v obci pomocí různých komunikačních
kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
a e-mail. Následně budete ZDARMA
dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy
a e-maily o dění v obci - upozornění na odstávky
energií, čištění
ulic, pozvánky na
kulturní události
a mnoho dalšího.
Služba je pro registrované zdarma!
Registrujte se na
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.

352 350 680
602 110 499
------------------------------Bc. Hana Gregorová, DiS.
vedoucí 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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15. Reprezentační ples města
V sobotu, 21. ledna 2017, se
tradičně konal již 15. Reprezentační ples města. Přítomné přivítal starosta města pan Alexandr
Terek a opět všem popřál příjemnou zábavu.
Součástí programu plesu bylo
i předávání Ceny města za rok
2016. Cenu města tvořil originální, ručně foukaný pohár
z křišťálového skla s věnováním.
Zastupitelstvo města na svém
zasedání 14.12.2016 rozhodlo
Cenu města za rok 2016 udělit

Mgr. Janu Turnerovi, dlouholetému pedagogovi v základních
školách v našem městě, za jeho
dlouholetý osobní přínos v práci
s mládeží v oblasti sportu.
Po vystudování PF v Plzni nastoupil Mgr. Turner v roce 1964
jako učitel v Horním Slavkově.
Od roku 1993 pracoval jako ředitel školy na ZŠ Školní ulice až
do odchodu do důchodu.
Podílel se na budování lyžařského vleku (háčku) a až do loňského roku dělal vlekaře.

Cenu města za rok 2016 obdržel Mgr. Jan Turner

Martin Chodúr

Taneční vystoupení skupiny Mirákl
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

V roce 1981 inicioval založení tenisového oddílu, a protože v Horním Slavkově nebyly
tenisové kurty, tak se všichni
příznivci tenisu pustili do práce
a vybudovali opět svépomocí tenisové kurty.
V létech 1993-2005 pracoval
v zastupitelstvu města, později
i v radě a poslední volební období byl místostarostou města.
V důchodu se naučil hrát na
klarinet a v současné době hraje
již několik let se ZUŠ bandem.

Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tombol
15. Reprezentačního plesu.
Hlavní sponzoři
• CENTRA STAV s.r.o.
• Swietelsky
• Šlégr s.r.o.
• KAREA s.r.o.
• KAISRLÍK spol. s r.o.
• PAP – KOV Horní Slavkov
• Rauschert k.s.
• KMK GRANIT a.s.
• MAGIC KV
• p. František Bartoň
• Variowin plastová okna a dveře
• Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.
• Česká spořitelna a.s.
Sponzoři
• AGRAFA zemědělská technika
• Lékárna Arnika Horní Slavkov
• Česká pojišťovna a.s.,
p. Petr Kovář
• HL Bohemia s.r.o.,
p. Jaroslav Lapeš
• NEBE V HUBĚ pí. Šimůnková
• Půtovic rodinná palírna
a moštárna
• Cukrárna Frouzová
• Autodíly „Dudlík“ Pavel Radics
• Autoservis Škopek
• Řeznictví Kosmák
• Restaurace Rebel p. Petr Ott
• Torf Ziegler s.r.o.
• Restaurace Pohoda,
Bětka a Jirka Havlovi
• Elektro Terek, p. Jáchym Akrman
• KV Alarm, p. František Sobotka
• DŘEVO SERVI,S
p. Miroslav Vytlačil
• RB Stavby
• Hladomorna, sl. Střílková
• Zahradnictví Eva Šollová
• MEDIA a.s.
• Atelier VITRAJ s.r.o.
• VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.
• Ubytování U Ropáků
• VLNY music agenci
• MENSA ČR, Ing. Petr Čavojský
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Silvestrovský turnaj v malé kopané

DDM a Školní družina
DDM připravuje:

Pololetní prázdniny 3.2.2017 – výlet do Aquafora Františkovy Lázně
Jarní prázdniny (příměstský tábor)
6.-10.2.2017.
Ve spolupráci s MěKS připravujeme Maškarní rej, který proběhne
25.2.2017 od 14:00-17:00 hodin,
masky vstupné zdarma, doprovod
a děti bez masky 20,00Kč. Můžete se
těšit na odpoledne plné zábavy.

2 2017

V plném proudu jsou již přípravy
na letní výjezdový tábor Svatý Štěpán
- tentokrát s názvem ,,Po stopách
Asterixe a Obelixe“ – termín bude
upřesněn v příštím vydání zpravodaje.
Připomínáme, že vše najdete na našem webu ddmhornislavkov.cz a na
našich facebookových stránkách, kde
najdete fotografie z různých zájmových kroužků.
Marie Ciperová

Poslední den roku 2016 se v tělocvičně ZŠ Nádražní sešli příznivci kopané,
aby strávili příjemné sportovní dopoledne a zavzpomínali tak na svého
kamaráda Ivana Radicse. Konal se totiž
již 11. ročník Memoriálu Ivana Radicse
a zároveň 16. ročník Silvestrovského
turnaje v malé kopané. Všechny zápasy
se nesly v přátelské atmosféře, to však
neznamená, že by hra neměla patřičný
náboj, některé zápasy byly vyrovnané
a dramatické až do posledních vteřin.
Hrálo se systémem každý s každým

a bodové výsledky určily toto pořadí:
1.
Radics Team
2.
FC Bewerly
3.
FC WC
4.
FC Svinec
5.
AC Shooters
6.
El Nino
Velké poděkování patří všem účastníkům, za předvedené výkony, panu starostovi Alexandru Terekovi za krásné
poháry a v neposlední řadě panu Bernardovi za zapůjčení tělocvičny.

Pavel Radics

ZUŠ
Školní družina

Na velikonoční prázdniny připravujeme přespávání ve školní
družině. Po navštívení „Divokého
západu“ a „Bláznivého východu“
nás tentokrát čeká výlet na „Drsný
sever“. Přihlášky na akci si budete
moc stáhnout buď z našich webových stránek, nebo si je vyzvednout
před kanceláří DDM a ŠD.
za školní družinu ved.vychovatel
Ondřej Čavojský

Na začátku ledna se konečně ukázala zima a my mohli vytáhnout boby
a sáně. Fotky z našeho zimního řádění si můžete prohlédnout na našich
facebookových stránkách nebo na
classdojo svého oddělení.
V únoru se chystáme na tradiční
turnaj o „Pohár vítězů ŠD“. Tentokrát
v Bumballové vybíjené. Minulou soutěž ve výrobě anděla vyhrálo druhé
oddělení vychovatelky paní Marie Ciperové. Děkujeme všem rodičům, kte- Fb: Ddm Horní Slavkov		
ří se zúčastnili naší soutěžní ankety.
web: www.ddmhornislavkov.cz

Poděkování
Ráda bych několika slovy poděkovala za Vánoční koncert ZŠ Školní dne 20.12.2016. Všichni dospělí, kteří se na jeho přípravě podíleli, mají můj obdiv za trpělivost a kreativitu při jeho přípravě. Dětem
patří velký dík za radost, kterou obecenstvu předaly a pochvala za
výkony, které předvedly. Jsem přesvědčena, že potlesk diváků, kteří
zaplnili náš „kulturák“ mluvil za vše.
Eva Kastlová

Leden byl v Základní umělecké škole
ve znamení poklidu a příprav na další
měsíce školního roku. Žákyně tanečního oboru dostaly možnost tančit
v karlovarské Galerii umění a to při
příležitosti ukončení výstavy Václava
Balšána. Žákyně zde zatančily mezi
výtvarnými díly tohoto umělce a dle
reakce diváků lze vystoupení hodnotit
jako velmi zdařilé, navíc ve zcela novém prostoru.
Nejmladší žáci přípravné estetické
výchovy v Lokti si pro své rodiče připravili komponované představení pod
názvem „Mazlíčci“, které bylo opět
názornou ukázkou propojení výuky
hudebního, výtvarného a tanečního
oboru ZUŠ.
Již nyní se připravujeme na celostátní akci ZUŠOPEN, která se uskuteční
30.5.2017. Ve spolupráci se všem základními uměleckými školami karlovarského kraje připravujeme odpolední happening ve veřejném prostoru,
který bude plný netradičních činností
zušek. V rámci této akce připravujeme aktivity i pro slavkovskou a loketskou veřejnost. Více informací o ZUŠ
OPEN najdete na www.zusopen.cz .

Žáci hudebního oboru ZUŠ se pilně
připravují na školní kola soutěží ZUŠ,
která se uskuteční v únoru 2017, nejúspěšnější žáci budou naši školu reprezentovat v kolech okresních a krajských v březnu a dubnu 2017.
V závěru příspěvku dovolte pozvánku na dvě mimořádné akce. 17.února
2017 v 18:30 hodin zveme na divadelní představení – komedii o nástrahách středního věku „S Tvojí dcerou
ne“, která bude odehrána v koncertním sále Pluhova domu. Vstupenky
na představení můžete objednávat na
emailu umelecka@iex.cz nebo tel. 607
691 405, vstupné činí 80,- Kč, pořadatelem divadelního představení je SRPŠ.
4.března 2017 se v Městském kulturním středisku uskuteční již tradiční
Ples Základní umělecké školy, chybět
nebude orchestr ZUŠ band, předtančení žákyň tanečního oboru, pěvecký
sbor ZUŠ a také vystoupení absolventek ZUŠ Štěpánky Svejkovské a Lucie
Antonové. Vstupné činí obvyklých
150,- Kč, vstupenky jsou k dispozici v ZUŠ Horní Slavkov a loketském
Zdravíčku.
 Jan Zapf dipl.um., ředitel ZUŠ

V únoru Vás zveme na tyto akce ZUŠ:

Školní kola soutěže ZUŠ 
Koncertní sál Pluhův dům
Třídní přehrávka pěvecké třídy D. Kaplana
Koncertní sál Pluhův dům
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

termín bude upřesněn
17,00 hodin
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Výsledky práce Policie ČR OO Horní Slavkov
Policie ČR Obvodní oddělení
v Horním Slavkově v uplynulém
roce 2016 vůbec nezahálela. Potýkala se nejen s řešením případů krádeží, ublížení na zdraví, výtržnictví,
distribucí drog v našem městě, ale
zabývala se i případy méně běžnými
jako je znásilnění, týrání zvířete či
pytláctví, tj. kauzy od prvopočátku
převážně známé, kdo co komu udělal. Ne malý podíl na výsledcích naší
práce zaznamenala i sokolovská
hospodářská kriminálka, které byla
přijatá oznámení podvodů a zpronevěr vždy předána ke zdárnému
došetření a potrestání.
Pokud bych měl shrnout loňský
rok v číslech, tak se policisté v Horním Slavkově potažmo Služba kriminální policie a vyšetřování v Sokolově nemá za svou práci vůbec co
stydět. Na teritoriu OOP H. Slavkov
v uplynulém roce 2016 policisté
zpracovávali a šetřili 94 případů
nápadu trestné činnosti, z toho bylo
79 případů objasněno. V roce 2015
to bylo 87 případů s objasněnými 71
případy. Pomyslnou laťku v objasněnosti jsme si tak zvedli na úctyhodných 84,04%, v předcházejícím
roce objasněnost činila také pěkných 81,61%. Díky i našim výsledkům se může okres Sokolov pyšnit
celkovou objasněností 73,16%.
Kromě spáchaných trestných činů
nás zaměstnávaly také přestupky.
V roce 2016 jsme oproti předcházejícím rokům řešení přestupků v dopravě ve větší míře přenechali na
Dopravním inspektorátu Sokolov,
jehož dopravní policisté pravidelně
zavítali do našeho města a dohlíželi tak na ukázněnost našich řidičů.
Policisté OOP H. Slavkov se tak více
zaměřili na přestupky proti majetku, proti občanskému soužití a na
veřejný pořádek ve městě. Prováděla
se různá preventivní opatření spočívající v posilování výkonu služby ve
večerním čase a o víkendech, dále
pak na tradičních akcích ve městě
a zejména na místech, kde se protiprávní činnost opakovala. Během
roku nás neminula ani rozsáhlá
bezpečnostní opatření v souvislosti s teroristickými útoky v Evropě,
kdy si naši občané v ulicích zajisté
všimli posilujících policejních hlídek vyzbrojených i dlouhou zbraní
brokovnicí.
Obvodní oddělení je stále o 14-ti
policistech včetně jednoho policis-

ty detašovaného pracoviště Služby
kriminální policie a vyšetřování Sokolov. Jsme jedním z mála oddělení,
které se trvale nepotýká s podstavem. Součtem věku i let strávených
u policie se řadí naši policisté mezi
služebně nejzkušenější, což nám
jiné útvary v kraji mohou jen závidět. Jako příhraniční kraj s lukrativními nabídkami prací v sousedním Německu má totiž Policie ČR
Karlovarského kraje ne malé potíže
s náborem nových uchazečů se zájmem o práci u Policie ČR. Vedení
Policie ČR dělá vše potřebné, aby
nabídka práce u policie byla pro
nové adepty víc než zajímavá. Stále
platí, že Policie ČR v Karlovarském
kraji hledá nové kolegy, proto i touto cestou vyzývám mladé a fyzicky
zdatné středoškoláky, kteří uvažovali či mají zájem o práci u policie,
aby mne klidně navštívili a zjistili si
tak vše potřebné pro svá rozhodnutí, zda-li se stát policistou. A i kdyby
neměla při nástupu vyjít práce hned
u policie v Horním Slavkově, jako
vedoucí oddělení mám stále přehled o policistech z našeho města
a okolí sloužících na jiném služebním místě v kraji, proto udělám vše,
aby takový policista, v jehož zájmu
je sloužit v našem městě, se při oslabení našeho týmu vrátil zpět sloužit
k nám.
Jistě mají naši občané ještě v paměti výzvu města H. Slavkov k veřejné-
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mu setkání občanů k problematice
bezpečnosti a prevence kriminality,
kdy byl v rámci průzkumu mezi
vás publikován i dotazník, kde jste
mohli vyslovit svůj názor na bezpečnostní situaci ve městě. Setkání
se konalo 31.10.2016 na městském
úřadě a shrnuli vlastními slovy
a stručně výsledek tohoto projektu,
tak po pocitové stránce u oslovených občanů k mému překvapení
převyšuje obava z vloupání do bytů
a domů a zejména pak obava z útoku a napadení nejen ve večerních
hodinách ve vybraných lokalitách
města. Výstupem je pak vnímání
málo pěších policistů ve městě. Na
základě výsledků vyplněných dotazníků jsme se mohli přesvědčit,
jak nás značně ovlivňuje pocitová
stránka bezpečí oproti skutečnosti
samotného dění ve městě. Záměrně
jsem si do mého příspěvku vybral
tyto dle občanů největší hrozby,
abych zde mohl zmínit skutečnost.
V našem městě a na celém teritoriu
OOP H. Slavkov nebylo na veřejnosti za posledních víc jak pět let ani
jedno loupežné přepadení či takové
napadení řádného občana města,
které by potvrzovalo výsledky daného průzkumu. Námi prošetřovaná
fyzická napadení s výtržnostmi se
převážně týkala mezi samotnými
občany nepřizpůsobivými, podnapilými a mezi občany s kriminální
minulostí. Podobně tomu je tak

u vloupání do bytů či domů, kde
až na jeden či dva šetřené případy
v roce se nepotýkáme s masivním
nájezdem tzv. „bytařů“, specialistů
na tuto majetkovou trestnou činnost. K šetřeným případům u nás
ve městě lze říci, že vždy záleží koho
cizího nebo bohužel i blízkého,
o kterém je nám známá jeho kriminální minulost, si do svého bytu či
domu přivedeme. Odkryjeme si tak
své soukromí i majetek a pak stačí
maličkost a daná příležitost k pozdější nezvané návštěvě.
Svůj příspěvek do zpravodaje bych
tímto průzkumem ukončil, věřím,
že v novém roce bude naše práce ve
městě zase o něco lepší, zaměříme
se ještě více na bezpečnost našich
občanů a v rámci možností zvýšíme
i pěší výkon ve městě, aby zmiňovaný pocitový vjem bezpečí byl mezi
vámi zase o něco příznivější. Také
v novém roce budeme chtít navázat na naše dobré výsledky z uplynulých let. Samozřejmě uvítáme
Vaše podněty a poznatky, které jsou
v kompetenci řešení Policie ČR,
a které přispějí jak k objasňování
trestné činnosti, tak i ke zvýšené
bezpečnosti v našem městě. Těšíme
se na další spolupráci s našimi občany i s úřady a v novém roce přejeme
všem jen to nejlepší.
npor. Bc. Roland Schmid v.r.
vedoucí oddělení

„Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?“
Nabízíme:
 6 týdnů dovolené
 možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti
 jednou za dva roky příspěvek ve výši 10 000 Kč na
dovolenou
 možnost dovolené v rekreačních zařízeních Policie MV
ČR za velmi výhodných finančních podmínek, lze
využívat i další objekty MV a Policie

„Staň se jedním z nás. Pomáhat a chránit můžeš i ty!“
 po roce služebního poměru můžete využít bezúročné
půjčky na bytové účely
 po roce služebního poměru lze využít příspěvek na letní
dětský tábor
 po roce služebního poměru lze využít příspěvek dětské
léčebné rehabilitace
 po dvou letech příspěvek na penzijní připojištění
Podmínky přijetí: bezúhonný občan ČR starší 18 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, úspěšné
splnění fyzických a psychických testů, dobrý zdravotní stav.
Kontakt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, tel. 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz
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MŠ Duhová kulička
Rok 2017 – rok 50. výročí
MŠ „Duhová kulička“.
Z historie naší mateřské školy:
MŠ „Duhová kulička“ (U Jednoty,
tehdy 7. MŠ) v roce 2017 oslaví významné výročí. Z podkladů v kronikách naší mateřské školy jsme se dozvěděli, jak se se školkami v Horním
Slavkově začínalo. Rádi bychom Vás
s těmito již historickými informacemi seznámili. Zároveň snad našim
bývalým kolegyním uděláme trochu
radosti při vzpomínkách na začátky
7. mateřské školky, kde pracovaly.
Z historických pramenů:
Po 2. světové válce v letech 1947 –
1948 byla v Horním Slavkově nejslavnější kapitola období těžby uranu. Výstavbou sídliště vyrostl Horní Slavkov
tak, jak jej dnes známe a patřil mezi
největší města našeho okresu i zeměpisného celku Karlovarska.
Školství – v roce 1946 byla otevřena
1. MŠ (u bývalého hornického domu

ve starém městě), do které docházelo
16 dětí. V roce 1955 byla na sídlišti
postavena moderní 2. MŠ (dnes MŠ
„U Sluníčka“), která pečovala o 120
dětí. V roce 1958 byla zřízena 3. MŠ
pro 30 dětí u Bohemie (u porcelánky). V roce 1960 byla otevřena 4. MŠ
na Kounici pro 30 dětí. Do konce
roku 1960 byla otevřena 5. MŠ ve staré části Slavkova (pod nádražím tzv.
Finské domky – naproti bývalé Avie).
6. mateřská škola tzv. Firemní MŠ neboli „Stasisácká“ (u bývalé pošty) byla
otevřena na začátku 60. let. A konečně „naše“ 7. mateřská škola („Duhová
kulička“ – u Jednoty), kde byl provoz
zahájen od 1. 3. 1967.
V tomto zařízení byly celkem tři pavilony, dva pro MŠ a jeden pro jesle.
Pak je zde i samostatný hospodářský
pavilon s kuchyní a prádelnou, sušárnou a hospodářskými sklady. Pomoc
rodičů byla velmi značná, hlavně při
úpravách terénu celé zahrady. Pro-

voz byl od 5 – 16 hodin, v sobotu do
14,30, po schválení kulturní komisí
MNV byl předložen návrh na dvě volné soboty. O prázdninovém provozu
se střídaly 2. a 7. MŠ.
Víte že:
- v zimním období děti zde dostávaly rybí tuk? Že byly časté příušnice, neštovice, angíny i žloutenka? Že
vánoční nadílku nosil dětem děda

Mráz? Že děti vystupovaly k Mezinárodnímu dni žen (MDŽ)? Že byly
běžné spolupráce s patronátními závody?
Líbil se Vám tento článek? To jsme
rádi. A můžete se těšit každý měsíc
(až do června 2017) na zajímavé pokračování z historie naší vyjímečně
krásné mateřské školy „Duhová kulička“.
kolektiv mateřské školy

kategorii a Jáchym Akrman ze 7.B za
starší – postoupili do krajské soutěže,
kam je povolen vstup jen nejlepším
z nejlepších. V konkurenci čtyřiačtyřiceti soupeřů zde získal Adam 25.
a Jáchym 22. místo. Vzhledem k tomu,
že za sebou ale zanechali v nominačním kole Karlovarského kraje přes 400
poražených, je jejich výkon skvělý.
Pro nadšence, kteří se zhlédli právě
v netradičních hrách a úlohách, je ve
škole organizován kroužek „Hrátky
s logikou“. Je zaměřen na rozvoj logického, informatického a strategického
myšlení žáků, nabízí aktivity, které
zábavnou formou - např. prostřednictvím deskových či společenských her,
enigmatických hádanek, kvízů i online
logických úloh - zdokonalují jejich
potenciál a podporuje zájem o učení
a o školu.
Díky projektu „Podporujeme inkluzi“
v rámci operačního programu Výzkum,
věda a vzdělávání můžeme tuto volnočasovou aktivitu realizovat ve dvou
úrovních: hravě pro žáky 1. stupně
(Hrátky s logikou I) a v náročnější verzi
pro starší žáky (Hrátky s logikou II).

Mgr. Jana Petraschková

Stonožka 2016
Vedeme žáky k ochotě pomáhat
druhým, zvláště dětem, které nemají moc štěstí…
Už 15 let žáci naší školy prodávají své školní výrobky na vánočních
trzích a celý výtěžek posílají na
konto Stonožky (www.stonozka.
org), která ve spolupráci s Armádou
ČR rozděluje pomoc v Afgánistánu
v provincii Lógar, Nepálu po země-

třesení a finančně pomáhá Dětské
psychiatrické léčebně v Opařanech.
Letos jsme odeslali 8 288 Kč. Velký
dík patří žákům i jejich pedagogům,
a to i bývalým, protože svým přístupem dětem ukazují, že pomáhat je
lidské. Všem, kteří si náš výrobek
zakoupili, děkujeme. Věříme, že jim
přinese nejen radost z pěkné výzdoby, ale i z toho, že přispěli na dobrou
věc.

ZŠ, Školní
Objevujeme talenty
… ale v úplně jiných oblastech, než
vídáte v televizních soutěžích.
Naším cílem je najít děti, které mají
nadání pro matematiku, češtinu, přírodní vědy, ale hlavně se nebojí použít „selský rozum“ a uvažovat logicky.
Nemusejí mít nutně samé jedničky,
možná je ani škola příliš nebaví. Ale
mají dar. Dokážou rozlousknout záhady, kterým ostatní nerozumí, objevit
netradiční řešení, mají postřeh a dovedou šikovně kombinovat všechny své
(obvykle překvapivé) znalosti a zkušenosti.
Objevit v dětech nadání nám pomáhají mnohé soutěže, kterých se s žáky
dlouhodobě zúčastňujeme: matematický Klokan, Pythagoriáda, olympiády všeho druhu (matematická, jazyková, biologická či dějepisná) apod.
Novým fenoménem se stala Logická
olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR.
Její obliba mezi dětmi rok od roku
vzrůstá – možná i proto, že se zadané
úlohy řeší online – tedy na počítačích.
V letošním školním roce se základního
kola zúčastnilo 57 žáků naší školy. Dva
z nich – Adam Pivoda z 5.A za mladší

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Na základě novely školského zákona je od tohoto roku změněn termín pro
zápis k povinné školní docházce. Zápisy do 1. tříd základní školy se budou
konat v období měsíce dubna.
Bližší informace www.zs2hslavkov.cz
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Poděkování
Děkujeme touto cestou firmě KMK Granit Krásno za poskytnutí sponzorského daru ve výši 15 000,00 Kč, který využijeme na podporu sportovních a vědomostních akcí pro žáky naší školy.

Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy
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informace z města
Vichřice ve městě poškodila střechy

Gratulace
V lednu oslavili významné životní jubileum 85. let pan Jiří Čejda
a pan Jiří Švejda. K přání stálého zdraví a spokojenosti od svých rodin se připojil také starosta města.

Jiří Čejda

Jiří Švejda

Pro běžkaře
poprvé stopa
i za městem

Velmi silný vítr spojený s přívaly sněhu, který zasáhl celý kraj v pátek 13.
ledna, způsobil v Horním Slavkově poškození střechy dvou obytných domů
v Poštovní a Dlouhé ulici. Z jedné ze
střech spadl na prostranství mezi domy
velký kus plechové krytiny. Přivolaní
hasiči zajistili místo události a provedli
průzkum poškozené střechy. S ohledem
na přetrvávající klimatické podmínky
byl zásah přímo na střeše pro zasahující natolik nebezpečný, že hasiči zatím
žádnou provizorní opravu oplechování
střechy nezačali provádět. Místo toho
byli odvoláni k další události, kdy na silnici mezi Krásnem a Bečovem odstranili spadlý strom. Silný vítr znemožňoval

provést zásah přímo na střeše, po dohodě s policií tak hasiči vyhodnotili místo
kolem obou domů jako nebezpečné,
celé okolí uzavřeli a podařilo se kontaktovat téměř všechny majitele zaparkovaných aut, aby z důvodu bezpečnosti svá
vozidla přeparkovali. Ze skladu hasičů,
kde je připravený materiál pro nouzové
přežití, byly vydány krycí plachty, které hasiči rozmístili na půdu jednoho z
domů. Zabránili tak alespoň částečně
průsakům vody ze sněhu, který na půdu
propadal poškozenou střechou. Ani přivolaná firma nedokázala v silném větru
provést účinnou opravu poškozené střechy, hasiči tak místo události kontrolovali až do doby, než vítr ustal.

Letošní rok je premiérou běžkařské
stopy pro všechny příznivce tohoto
sportu. Trasa je nenáročná. Do stopy
můžete vstoupit třeba u lyžařského
vleku a pak se jí nechat vést ...

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE MASOPUST
NÁM KONČÍ A VŠICHNI SE S NÍM LOUČÍ …

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT KONEC
MASOPUSTU DNE 25.02.2017 OD
13:30 HODIN
PŘIJĎTE V MASKÁCH, PRO KTERÉ JSOU
PŘIPRAVENY CENY
ZÁBAVU A OBČERSTVENÍ PRO VÁS PŘIPRAVÍ
OBYVATELÉ LEŽNICE

- mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
- povolení masopustního veselí
- zvolení krále Masopustu
- průvod masek a maškar vesnicí
- vyhodnocení nejhezčí masky
- volná zábava
PŘIJĎTE, PŘIJEĎTE SI UŽÍT LEŽNICKÝ MASOPUST.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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ZK Karate při DDM a ŠD Horní Slavkov
Zájmový kroužek Karate - Champions team Horní Slavkov při DDM a ŠD
Horní Slavkov se 7. ledna 2017 zúčastnil turnaje KARATE KID CAP (děti od
5 do 15 let). Závody se konaly v multifunkční sportovní hale Stromovka
v Českých Budějovicích. Pro členy našeho karatistického kroužku dopadlo
závodní klání velmi dobře:
Soukopová Natálie
1. místo kumite (30 kg); 2.místo kumite Shobu Ippon; 2. místo Superkick
(5 kopů na terč-na rychlost v dané
věkové kategorii)
Pokorná Eliška
1.místo kumite (35 kg); 2.místo kata;
3.místo Superkick (5 kopů na terč na
rychlost v dané věkové kategorii)
Kerbelová Barbora
1.místo Superkick (5 kopů na terč
na rychlost v dané věkové kategorii);
2.místo kata; 3.místo kumite Shobu
Ippon
Kastl Lukáš
1.místo Superkick (5 kopů na terč na
rychlost v dané věkové kategorii); 3.místo-kata; 3.místo kumite WKF (30 kg)

Kastl David
věkových kategorií v Rumunsku.
podpořit. Předem děkujeme.
1.místo kata; 3.místo kumite WKF
Držte nám palce a budeme velmi
Jindřich Votrubec,
(30 kg)
rádi, pokud nás přijdete na závody
vedoucí kroužku
Tyto výsledky jsou jedny z mnoha
dalších úspěchů zájmového kroužku
Karate. Mladí karatisté také výborně
reprezentují ČR i naše město Horní Slavkov na mezinárodní úrovni.
V loňském roce v červnu to po nominaci dokázali na velmi náročném
Mistrovství světa WUKF v Irsku
a posléze na říjnovém Mistrovství
Evropy WUKF v Itálii, kde vybojovali vynikající medailová umístění.
V nejbližší době čeká náš karatistický kroužek i celý Champions
team veliký závazek – příprava
a organizace 2. ročníku Velké ceny
města Horní Slavkov v karate CAOKK - O POHÁR STAROSTY MĚSTA
HORNÍ SLAVKOV – 25. 2. 2017 (sobota). Kromě dalších soutěží různé
úrovně pak závodíme například 25.
3. 2017 na mezinárodním otevřeném Mistrovství ČR v karate CAOKK 2017 v Sokolově a 4. - 10. 4. 2017
na Mistrovství Evropy WUKF všech

Hrátky s LOGIKOU BERNARD´S CUP – 34 ročník
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 2017 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
1.úloha (1 bod)
Otevřeli jste knihu. Na levé straně vidíte číslo 16 a na pravé číslo 31.
Kolik listů v ní chybí?

3.úloha (5 bodů)
Vyřešte šifru.

Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

dílu i podílu branek a remizovaném
vzájemném utkání rozhodl až počet
vstřelených branek.
Ostatní umístění:
4. Beverly Team
5. Kuchta Team
6. Janeček Team
7. To je jedno
Na závěr turnaje proběhlo vyhlášení vítězů a klasické pohoštění
všech družstev (kuchaři Liška +
Gössl, Hanák).
Poděkování patří tradičně sponzorům p. Kosmákovi a p. Žaludkovi.
Srdečně vás zvu na příští již
35. Ročník „Vánočního turnaje ve
futsalu – BERNARD´S CUP“
Mgr. Karel Bernard, ředitel turnaje

Správné výsledky leden :
1. 23
2. 1573
3. 24

2.úloha (3 body)
Vyřešte šifru.

V loňském roce proběhl 25. 12. 2016
již 34 ročník Vánočního turnaje ve
futsalu.
Turnaje se zúčastnilo celkem sedm
družstev, která hrála systém každý
s každým. Po čtyřech letech zvítězilo
družstvo „Bernard Team“ ve složení:
Pavel Nový, Křemen Martin, Peška
Roman, Peška Míra ml., Blümel Josef, náhradník Pavel Nový ml. Toto
mužstvo neprohrálo ani jeden zápas.
Na druhém místě se umístil loňský
vítěz „Rakeťáci“ ve složení: Pazdera, Novotný, Tůma, Řepka, Drobný. Třetí pozici obsadila mužstva
„Truhlárna Kubík“ ve složení: Kubík
J., Kubík T., Hlinka, Borovička. O jejich umístění při rovnosti bodů, roz-
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kulturní kalendář na únor
MKS pro děti
3. 2. 2017
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný film, komedie
USA, 2016, 90 min, v českém znění
16:00 kinosál
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Vstupné v předprodeji v knihovně od 30. 1. 2017!

Kulturní a společenské akce
22. 2. 2017
FANNY AGENTURA
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHLENÍK
19:00 Divadelní sál
Scénář a režie: Jakub Zindulka, hrají: D. Homolová, M. Badinková, D. Rous, M. Kraus
Vstupné: 160,- Kč v předprodeji/ 200,- na místě
Předprodej zahájen od 13. 2. 2017 v kavárně MKS!

Kulturní a společenské akce
17. 2. 2017
S TVOJÍ DCEROU NE
18:30 koncertní sál Pluhův dům
Vstupné 80 Kč, předprodej ZUŠ H. Slavkov

15. 2. 2017
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 knihovna. Čteme a vyrábíme s dětmi!
Zdarma!
25. 2. 2017
MAŠKARNÍ REJ
14:00 – 17:00 Taneční sál
Vstupné: 20,- děti bez masek a dospělí
26. 2. 2017
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
– HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
15:00 Malá scéna. Vstupné: 10,- Kč

Kulturní a společenské akce
18. 2. 2017
PLES VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
19:30 Taneční sál

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Kino
24. 2. 2017
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
USA 2015/ Drama, romantický, thriller, 125 min.
19:00 Kinosál, vstupné v předprodeji v knihovně
od 20. 2. 2017
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer
Ehle, Rita Ora, Marcia Gay Harden aj.
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SKLENÁŘSKÉ PRÁCE

František Sobotka
Tel.: 604 617 620
info@kvalarm.cz
www.kvalarm.cz

+420
+420 602
602 515
515 592
592
+420 602 150 619
+420 602 150 619
unisklo.cech@volny.cz

Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

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

Firma
ROTAS STROJÍRNY

Firma ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.
Nejdecká 183, 358 01 Rotava
Strojírenská firma s bohatou tradicí

www.rotas-strojirny.cz

Přijme
Horizontkář – obráběč kovů
Požadujeme: SO/SŠ v oboru, zkušenosti s prací na obdobné pozici s velkými stroji (upínání atd.), znalost systému MEFI, Heidenhain
vítána, vysoké pracovní nasazení, ochotu pracovat ve směnném provozu, chuť rozvíjet se a vzdělávat.
Možnost příspěvku na dopravu.

Zámečník
Požadujeme: SO/SŠ v oboru, manuální zručnost, spolehlivost, pracovitost, vysoké pracovní nasazení, ochotu pracovat ve směnném
provozu, orientace ve výkresové dokumentaci, praxe v oboru vítána. Možnost příspěvku na dopravu.

Nabízíme:
•
•
•
•

Zajímavé mzdové ohodnocení dle praxe a výkonu
Nadprůměrné mzdy
Finanční podíl při prosperitě společnosti
Zázemí tradiční společnosti v oboru

•
•
•
•

Firemní vzdělávání
Možnost osobního a profesního růstu
Moderní jídelna v areálu firmy – příspěvek na teplou stravu, kantýna
Další benefity

Kontakt: Dana Dvořáková, kancelář ředitele/personalistika, tel. 352668296, mobil: 777794143, dvorakova@rotas-strojirny.cz
WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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VE SLAVKOVSKÉM ZRAVODAJI
t: 739 544 446

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

e: kalabova@mediaas.cz

Vydalo Město Horní Slavkov • Vyšlo 1. února 2017, ročník VII, číslo 1 • Náklad 2 700 ks • Zdarma • Registrováno referátem kultury OÚ v Sokolově
pod číslem: kult. MK ČR E 12589 • Adresa redakce: Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov • IČO: 00259322 • Internetová adresa: www.hornislavkov.cz •
Odpovědný redaktor: Jana Wiedová • e-mail: jana.wiedova@hornislavkov.cz • Redakční rada: Alexandr Terek, Mgr. Bc. Martin Stark, Mgr. Magdalena
Čavojská, Mgr. Soňa Kvasničková, Mgr. Eva Heppnerová. Za správnost článku včetně gramatiky zodpovídá autor. • Grafika a tisk: MEDIA a.s.
t: 739 544 446, e: kalabova@mediaas.cz • Uzávěrka příštího čísla: 15. 2., uzávěrka inzerce 10. 2.

