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Nejstarší městská
školní budova
se dočká opravy
více na straně 4

u nás ve městě

Slovo starosty
Vážení občané,
vítám vás u dalšího vydání našeho zpravodaje.
Pomalu končí zimní období a nastávají
pro mnoho z nás očekávané dny tepla, delšího světla, slunce, zpěvu ptactva …
Mimo toho také nastává vhodné období pro investice do dalšího rozvoje města.
Nejdříve bych vás chtěl informovat o hospodaření našeho města za loňský rok. Již
nějakou dobu přinášejí média informace,
že se ekonomice daří, výrazně ubylo nezaměstnaných a státní pokladna je ve výrazném finančním přebytku. Jistě vás zajímá, jak je na tom ta naše městská
pokladna. Jedním slovem se dá říci, skvěle.
Celkové příjmy města za rok 2016 činily 120,6 mil. Kč, tedy o 21,7 %
nad očekávání. Výdaje činili 98,8 mil. Kč. Naše město tak v roce 2016
hospodařilo s přebytkem 44,9 mil. Kč. Velmi dobře se městskému úřadu
daří vymáhat dluhy po svých současných či bývalých občanech. Jak klesají dluhy z nájemného můžete vyčíst z tabulky na str. 5 na roce 2012, výběr poplatku ze psů je na 100 %, výběr poplatku z odpadů dosahuje 97 %.
Z přebytku se zapojila do letošního rozpočtu částka ve výši 25,1 mil.
Kč. Ta bude použita na investice do rozvoje města ať už s dotací či bez
ní. Jaké to jsou, je uvedeno v tabulce na str. 4 Velmi dobře se městskému
úřadu daří vymáhat dluhy po svých současných či bývalých občanech.
Dluhy z nájemného klesají, výběr poplatku ze psů je na 100 % a výběr
poplatku z odpadů dosahuje 97 %.
Ty nejvýznamnější jsou přístavba školní jídelny v základní škole ve
Školní ulici ve výši 8 mil. Kč. Tuto stavební akci bude město hradit zcela
ze svých prostředků, protože na takové akce bohužel žádné dotace nejsou. Nejen pro potřeba této školy bude provedena výstavba umýváren
a šaten k hřišti ve výši 2,5 mil. Kč, zde se již dotace předpokládá. Opravy
se dočká i historická budova základní školy v Nádražní ulici, bude provedena celková oprava fasády s výměnou oken v hodnotě 1,3 mil. Kč.
Další významnou investicí je I. etapa opravy komunikace v Dolních
Příkopech a to od ulice Luční.
Pamatuje se i na sportovce, město pomůže dofinancovat zateplení budov TJ Spartak a snížení energetické náročnosti na výrobu teplé vody ve
výši 2,4 mil Kč.
Letošní rok tak bude mnohem více investiční a stavebně rušnější.

Váš starosta

den se starostou
Den se starostou se koná 15. 3. 2017 od 16 hodin.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat přátelům, kteří se se mnou podíleli na organizaci 2. ročníku zimního pochodu Slavkovským lesem.
Děkuji také za podporu firem Nade, s.r.o., AGRAFA s.r.o., TJP s.r.o., Ubytování u Ropáků, Helcom Příbram a Technickým službám Horní Slavkov
za vyčištění parkovacích ploch. Ilona Bartoňová, předseda organizace
Děkujeme všem sponzorům za jejich
dary a přízeň v roce 2016.
Jana Patočková, P-H Klub Karlovarsko
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Lyžařský vlek byl letos
provozován v rekordní době
Po dlouhé době jsme měli sněhovou
nadílku v takovém rozsahu a době, že
bylo možné od 6. ledna do 18. února
provozovat lyžařský vlek. Rekordních
44 dní jeho provozu přilákalo 787 lyžařů nejen z našeho města, ale i z Krásna,
Sokolova, Lokte, Bečova, Čáslavy, Prahy. Protože vlek má své místo v našem
městě již delší dobu je i v letošním roce
pamatováno s investicí do něj. Mimo

běžné údržby bude provedena další
modernizace v elektrické soustavě za
70 tis. Kč. Dojde také k nové instalaci webové kamery, která se z důvodu
klimatických podmínek již nepodařila
zprovoznit na vleku v závěru roku.
Poděkování patří technickým službám, zejména p. Janu Vavřinovskému,
za operativní odstraňování poruch
a celému týmu obsluhy vleku.

Těžba lithia v Horním Slavkově

Veřejné projednávání dokumentace vlivu na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí se bude konat v Městském kulturním středisku Horní Slavkov dne 13. března v 15:00 hod.
Odkaz na posudek naleznete na úřední desce městského úřadu nebo přímo na
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP458.

CZECHPOINT
Služby CZECHPOINTU v našem městě i o víkendech
Od 4. 3. 2017 bude Městský úřad nově poskytovat
všechny služby CZECHPOINTU o víkendech na
své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je
dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea.

Služby CZECHPOINTU zahrnují:
Ověřování listin
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Datové schránky Služba
Přijetí podání podle živnostenského zákona
Úschovna systému Czech Point
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Živnostenského rejstříku
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Psí exkrementy, odhozené
nedopalky od cigaret a naše město
Zima končí, roztál sníh a odkrývá
tak žalostný pohled na veřejná prostranství. Město je plné psích výkalů
a odhozených nedopalků od cigaret.
Všichni chceme mít své okolí hezké
a voňavé, ale spousta pejskařů je ke
sbírání psích výkalů lhostejná. Proč
sbírat? Denně ve městě psi vyprodukují cca 100 kg výkalů. Zkuste si
spočítat, jak vysoké číslo mají na svědomí pejskaři za týden, měsíc nebo
rok. Proto je sběr psích exkrementů
nutností!
Argument typu: „Za psa platím, tak
proč bych to uklízel“, není na místě,
neboť za směsný komunální odpad

platíme rovněž místní poplatek a odpad z domácnosti neleží volně před
domem, ale odkládáme jej do kontejnerů.
I drobné odpadky jako jsou nedopalky od cigaret, žvýkačky a papírky
přispívají ke znečištění našeho města.
Ten, kdo kritizuje pejskaře a přitom
sám vyhodí nedopalek z okna nebo
balkónu několikrát denně, má jak
se říká „máslo na hlavě“. Schválně se
zkuste jednou při procházce po městě podívat na zem, cigaretové špačky
uvidíte snad na každém kroku.
Vše vyvolává dojem, že někteří jsou
ke svému okolí a lidem, kteří nekou-

ří, neodhazují papírky a psa nevlastní, neohleduplní a lhostejní. Je to sobecké a je to škoda.
Nicméně město není nečinné
a uklízí veřejná prostranství pravidelně i vysavačem exkrementů. Bude
probíhat zároveň spolupráce města
s Policií ČR k pokutování za přestupek za znečištění veřejného prostranství dle ust. § 47 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy může být uložena
pokuta až do výše 20.000 Kč.
Buďme tolerantní!
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí

Vývoj ceny tepla ve městě
Od 1.2.2017 po dobu 10 let bude
dodavatelem tepla ve městě spol. ČEZ
Energetické služby s.r.o. Z tabulky
můžete vidět vývoj průměrné ceny
tepla od roku 2011. Je také patrné, že
veřejnou soutěží je možné dosáhnou
výrazné úspory oproti provozování
vytápění vlastní společností.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

519 Kč/GJ - dodavatel BYTY - Teplo, s.r.o.
448 Kč/GJ - dodavatelem Sokolovská uhelná, as.
473,20 Kč/GJ
495,00 Kč/GJ
496,00 Kč/GJ
503,05 Kč/GJ
400,83 Kč/GJ

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
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(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská MOBILNÍ ROZHLAS
545 - pavilon C, 3. patro): 352 520 195 v souvislosti se zlepšováním informosobota, neděle, svátky: 9.00-14.00
vanosti občanů, zavádíme v našem
městě novou službu – Mobilní rozhlas.
PORUCHOVÉ LINKY
Nově vás budeme informovat o dění
Poruchy osvětlení ve městě: 602 110 503 v obci pomocí různých komunikačních
Poruchová služba tepelného
kanálů.
hospodářství: 
724 606 870 Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo
Poruchová služba kabelové televize
a e-mail. Následně budete ZDARMA
a internetu ve městě:  774 559 868 dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy

nebo 774 559 222 a e-maily o dění v obci - upozorněPoruchová linka plyn RWE:  1239 ní na odstávky
Poruchová linka ČEZ:  800 850 860 energií, čištění
ulic, pozvánky na
SBĚRNÝ DVŮR
kulturní události
Provozní doba sběrného dvora:
a mnoho dalšího.
PO, ST, PÁ:  7.00–10.45 11.30–15.00 Služba je pro reÚT, ČT: 
7.00–10.45 11.30–17.00 gistrované zdarkaždá první SO v měsíci:  8.00–12.00 ma!
Registrujte se na
POLICIE ČR, OBVODNÍ
hornislavkov.mobilnirozhlas.cz.
ODDĚLENÍ HORNÍ SLAVKOV
Tel.: 352 688 334
Mobilní tel. hlídka PČR 723 585 575

Kontakty na MěÚ
Úřední hodiny:

pondělí, středa: 
úterý, čtvrtek: 
pátek: 
sobota a neděle:
služby CZECHPOINT
v Muzeu v Pluhově ulici 

8.00-17.30
8.00-15.00
8.00-13.00
9.00-17.00

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

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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Investice do rozvoje
města v roce 2017

Gratulace
V lednu oslavila paní Jiřina Ulmanová 83 let. K přání stálého zdraví a spokojenosti od celé rodiny se připojila členka SPOZu paní
Bc. Zábranská.

Zastupitelstvo města schválilo tyto nejvýznamnější investiční akce v letošním roce:
Rekonstrukce střechy MŠ Sportovní ul.

280 tis. Kč

Oprava odvodnění MěKS

300 tis. Kč
2,4 mil. Kč + dotace

Zateplení TJ Spartak
Oprava fasády včetně oken ZŠ Nádražní

1,3 mil. Kč

Oprava komunikace Dolní Příkopy

1,7 mil. Kč
500 tis. Kč + dotace

Chodník MŠ Dlouhá

350 tis. Kč

Chodník Poštovní 645
Chodník Ležnická

500 tis. Kč + dotace

Chodník Nové Město

500 tis. Kč + dotace
1,3 mil. Kč

Parkovací plocha Kounice

8 mil. Kč

Přístavba školní jídelny ZŠ Školní ul.

2,5 mil. Kč

Umývárna hřiště ZŠ Školní ul.

950 tis. + dotace

Oprava kostela sv. Jiří

21. SETKÁNÍ HORNICKÝCH
A HUTNICKÝCH MĚST
AUpozornění
OBCÍ ČR V CHOMUTOVĚ

Veřejné osvětlení parkovací plochy čp.
614 Kounice

300 tis. Kč

Pluhův dům - rekonstrukce dvora

100 tis.

Sobota 17. června 2017

Jarní měsíce jsou obdobím pro kácení dřevin. Pokud byste si však
všimli většího počtu svozu dřeva osobními automobily, dodávkami
a jinými nákladními vozidly z lesních pozemků (traktor, dodávky
Zveme
všechny
hornictví
reprezentaci
typu
Tranzit
apod.), jepříznivce
tento stav podezřelý
a jekvhodné
informovat
města.
Policii ČR Horní Slavkov na jejich
tel. č. 723 585 575 nebo 158.
Dle počtu zájemců bude vypraven autobus zdarma.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK VE VÝŠI 200,- KČ
(bude vybírán v autobuse)

! UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU !

Zájemci se mohou do 12.04.2017 hlásit:

POPLATKY ZA ODPADY,
POPLATKY ZA PSY
za 1. pololetí 2017

- na recepci MěÚ Horní Slavkov
- na sekretariátu starosty MěÚ Horní Slavkov
- nebo telefonicky na tel. č.: 352 350 665

Upozorňujeme občany města a jeho přilehlých částí na skutečnost, že dne 31.3.2017 uplynula splatnost místního poplatku za
odpady a místního poplatku za psy za 1. pololetí 2017 a dále splatnost plateb nájemného za užívání pozemků.
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A. S
HEUTTKN
21
ÁI
NCÍKHÝOCRH
NIM
CĚ
KS
ÝT
CH
ĚS
HÍUT
CH
MU
ČN
RIC
VKCÝH
OM
TTOVĚ
A OA
BC

Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ (v hotovosti nebo platební
kartou), č. dveří 311 ve 2. patře nebo bankovním převodem.

Sobota 17. června 2017

č. účtu: 19-862175349/0800

variabilní symbol získáte na tel. čísle 352 350 678 u p. Koškovské
a tel. čísle 352 350 668 u p. 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. 4/2016, a č.
5/2011 týkající se těchto poplatků jsou zveřejněny na webových
stránkách města www.hornislavkov.cz.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

A OBCÍ ČR V CHOMUTOVĚ
Sobota 17. června 2017

Zveme všechny příznivce hornictví k reprezentaci
Zveme všechny příznivce
hornictví k reprezentaci
města.
města.

Dle počtu zájemců bude vypraven autobus zdarma.
Dle počtu zájemců bude vypraven autobus zdarma.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK VE VÝŠI 200,- KČ
ÚČASTNICKÝ POPLATEK VE VÝŠI 200,- KČ
(bude vybírán v autobuse)
(bude vybírán v autobuse)

Zájemci
sese
mohou
hlásit:
Zájemci
mohoudo
do 12.04.2017
12.04.2017 hlásit:
-

- na
recepciMěÚ
MěÚHorní
Horní Slavkov
Slavkov
na
recepci
na
sekretariátu
starosty
MěÚ Horní
na sekretariátu starosty MěÚ
HorníSlavkov
Slavkov
nebo
telefonicky
na
tel.
č.:
352
nebo telefonicky na tel. č.: 352350
350665
665
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SPOZ
V úterý 7. února 2017 přivítaly členky SPOZ do života v našem městě
sedm nových občánků. Společně se svými rodiči a prarodiči se dostavila Nina Sikorová, Nela Kosmáková, Ella Spalová, Ema Žaliová, Kristyna
Kasalová, Tereza Machová a František Karel (viz společná fotografie).
Slavnost ,,Vítání občánků“ se konala v obřadní síni MěKS. Vystoupily na ní děti z MŠ Duhová kulička pod vedením učitelek J. Frouzové
a J. Tholové. Na památku této slavnosti obdrželi rodiče nových občánků
drobné upomínkové dárky.
Další ,,Vítání občánků“ se bude konat 6. června 2017. Přihlásit k účasti
se můžete v podatelně MěÚ do 20.5.2017.

V měsících leden a únor 2017 popřály členky SPOZ padesáti čtyřem
občanům města k jejich významným životním výročí. K 70. výročí narození předáváme písemnou gratulaci. Při výročí 75 let, 80 let a všech
dalších přicházíme za našimi spoluobčany s gratulací a malým dárkem.
Dle svých časových možností přišel pěti oslavencům společně s členkami SPOZu osobně pogratulovat starosta města pan Alexandr Terek.

za SPOZ Mgr. Vlasta Kaprová

Dluhy z nájemného klesají

Na dluzích z nájemného z roku 2012 Platební morálka se tak výrazně zlepšije možné velmi dobře prezentovat, že la, již dva roky nebylo potřeba nikoho
úspěšnost jejich vymožení je vysoká. soudně vystěhovat.
Mělo být uhrazeno na nájemném k 31.12.2012

12 292 182 Kč

Dluh k 31.12.2012

1 111 245 Kč

Dluh k 31.12.2013

514 370 Kč

Dluh k 31.12.2014

458 114 Kč

Dluh k 31.12.2015

408 287 Kč

Dluh k 31.12.2016

375 678 Kč
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Soutěž „Nekoktám - čtu“
Dne 26. 1. 2017 se v naší knihovně
uskutečnil první ročník soutěže Nekoktám - čtu. Toto klání bylo určeno
pro žáky čtvrtých a pátých ročníků
obou našich základních škol. Odvahu
našlo 8 statečných soutěžících, na které čekaly připravené texty ze známých
a především z nových knih, které naše
knihovna letos zakoupila. Porota hodnotila vícero kritérií např. plynulost
projevu, správnou výslovnost, intonaci,
hlasitost a rychlost čtení, ale i nonverbální projev soutěžícího nebo porozumění textu. Všechny výkony čtenářů
byly úžasné, neboť do svého projevu
každý z nich vložil 100 % snahy, odvahy a umu. Proto děkujeme všem zúčastněným soutěžícím - Veronice Janotové, Anně Balcarové, Anně Břížďalové,

Elišce Koškovské, Veronice Lauberové,
Anetě Weinlichové a vítězům Davidu
Kastlovi a Martinu Havlovi za jejich
účast a postupujícím držíme palce do
krajského kola konaného 3. 3. 2017
v krajské knihovně v Karlových Varech.
Poděkování však také patří rodičům
a ostatním, kteří přišli čtenáře podpořit, porotkyním paní Haně Wegnerové a Štěpánce Portové a vedení města
Horní Slavkov, které věnovalo ceny do
soutěže.
Přihlaste se do našeho Klubíku
(v knihovně), který pro vás chystá další
zajímavé soutěže a akce např. Čtenářský
maratón konaný 11. až 12. 3. 2017. Těšíme se i na další společné setkání - 7. 3.
od 16. 00 v prostorách místní knihovny.

L. Procházková

MKS INFORMUJE
Změna otevíracích hodin v kavárně:
Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 12:30 13:00 – 20:00
Pátek
9:00 – 12:30 13:00 – 23:00
Sobota – neděle 9:00 – 11:00 14:00 – 19:00

Vzpomínka
Dne 23. 3. 2017 uplyne jeden
smutný rok, kdy nás navždy opustila naše milovaná dcera, maminka, manželka, sestra a švagrová
Mgr. Lucie Terek Krajnikovičová.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina
a ostatní příbuzní
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Regionální značka „Original product of
Sokolovsko” a soutěž Tradiční výrobek roku

Malí a střední podnikatelé se mohou zapojit do dvou zajímavých aktivit, které marketingově podporují
regionální podniky na území okresu Sokolov. Jedná se o certifikace
značky „Original product of Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek
roku.
Na jaře 2017 proběhne 4. ročník
certifikací značky „Original product
of Sokolovsko“. Žádosti o udělení
značky se předkládají během dubna a května. Pokud výrobce splní
podmínky oprávněnosti jak pro
výrobce, tak i pro výrobek, žádost
posuzuje na začátku června certifi-

kační komise. Získá-li produkt min.
10 bodů za jedinečnost, komise
udělí producentovi certifikát, tzn.
právo užívání značky „Original product of Sokolovsko“.
Katalog certifikovaných výrobků
najdete na odkaze:
http://www.sokolov-vychod.cz/
original-product-of-sokolovsko
Značka garantuje především původ výrobku v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou návaznost na
dané území. I na území Sokolovska
žije řada zručných řemeslníků a nápaditých producentů. Jedním z bodovacích kritérií je tradice výroby,
v rámci které je možné prokázat
i u začínajícího výrobce návaznost
na tradiční výrobu na tomto území.
Na své využití tak čekají v historii
úspěšné řemeslné výroby např. paličkování krajek, výroba dřevěných
hraček, umělecké truhlářství nebo
perleťářství.

Sokolovska, propagovat je a mo nominovat může výrobce do
tivovat výrobce, aby také usilovali
soutěže někdo jiný.
o získání značky Original product
of Sokolovsko.
Vyhlášení certifikovaných produZájemci o účast v soutěži zdarma centů a vítěze soutěže se uskuteční
se mohou již nyní přihlásit pro- v červnu v rámci Festivalu řemesel
střednictvím formuláře na webu na Statku Bernard.
http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku.
Správcem značky a pořadatelem
Uzávěrka přihlášek do soutěže je do
soutěže je Mikroregion Sokolov
30. 4. 2017. O vítězi rozhoduje hlaso– východ.
vání na internetu během května.
http://www.sokolov-vychod.cz/
Soutěž má dvě zajímavá specifika:
Koordinátor značky:
 podmínkou není, že výrobce již
Bc. Dagmar Hůrková,
musí podnikat, proto si může
telefon: 352 723 185,
Soutěž Tradiční výrobek roku
kdokoli, kdo vyrábí něco zajímahurkova@sokolov-vychod.cz
Cílem soutěže je získat přehled
vého, otestovat, jaký bude o jeho
o zajímavých produktech na území
výrobek zájem

MŠ U Sluníčka

DDM a Školní družina

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, MRÁZ KOLEM BĚŽÍ ANEB ZIMNÍ RADOVÁNKY V MŠ U SLUNÍČKA
Letošní zima se vskutku vydařila. Sněhu nám napadala opravdu
spousta a na rozdíl od řidičů z něj
máme my děti obrovskou radost.
Ještě že naše město nabízí tolik
možností k zimnímu dovádění.

A tak stavíme sněhuláky, sjíždíme
na lopatách kopce, „vaříme“ sněhové dobroty, hledáme hluboký
sníh, který zdoláváme prošlapáváním cestiček a připadáme si jako
velcí polárníci. Někdy sníh také

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

tajně ochutnáme, i když to se paní
učitelkám vůbec nelíbí a stále nás
upozorňují, abychom to nedělaly.
Ale ruku na srdce, milí dospěláci,
vy jste to jako malí nedělali? Samozřejmě myslíme i na zvířátka v lese
a ptáčky, kterým jsme připravily
bohatou hostinu.
K zimě neodmyslitelně patří také
masopust a my se na něj již pomalu připravujeme. A jaký by to byl
masopust bez smažených koblížků? A tak jsme si i my, stejně jako
v pohádce, udělaly těsto, koblížky
si pěkně vytvarovaly a naše hodné
paní kuchařky se postaraly o zbytek. Na okénko jsme je raději vychladnout nedaly a ještě teplé jsme
je snědli. Ale nezapomněly jsme
ani na paní kuchařky a tu výbornou laskominu jim donesly ochutnat. Určitě si vyzkoušíme i jiná
řemesla a masopustní veselí zakončíme společným maškarním rejem
v maskách, které si sami vyrobíme.

Děti a paní učitelky

z MŠ U Sluníčka

V době jarních prázdnin byl
pro děti připraven příměstský
tábor, který byl pro nezájem
zrušen a nahrazen klubovou
činností, kde si děti mohly zacvičit, zahrát pin-pong, kulečník,
deskové hry a jiné aktivity :-)
Děkujeme externím pracovníkům, kteří účastníkům zpestřili
prožití jarních prázdnin.
Letní tábor s názvem ,,Po stopách Asterixe a Obelixe“ se koná
ve dnech 6.-16.8.2017 v Rekreačním středisku Svatý Štěpán.
Přihlášky si můžete vyzvednout
v DDM a ŠD – pozor kapacita je
omezená!
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat našim hasičům za
jejich ochotu a vstřícnost při
odklízení sněhu ze střechy naší
organizace. Moc si jejich práce
vážíme!

Marie Ciperová
Fb: Ddm Horní Slavkov
web: www.ddmhornislavkov.cz
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MŠ Duhová kulička
Rok 2017 – rok 50. výročí
MŠ „Duhová kulička“.
2. část
Ředitelkou 7. Mateřské školy
a jeslí byla od roku 1967 – 1977
paní Běhalová Veronika (od června – září 1979 byla vedením mateřské školy pověřena paní Hanzíková Marie).
Citace z kroniky: ,,Po prázdninách a hlavním úklidu ve všech
budovách, byl zahájen provoz 1.
9. 1967 jen v mateřské škole. Jesle
zůstaly mimo provoz. V nich začaly opravy, aby i zde mohlo být
zahájeno vyučování ještě do konce
kalendářního roku.“
Do úklidu po opravách se zapojují i rodiče a 15. 11. 1967 se již
budova jeslí používá. V objektu
byla dvě oddělení: v přízemí pro
batolata 2-3 letá (nyní žlutá kulička), v poschodí jsou 1-2 letí (nyní
Mudr. Kamenská). Dětský lékař
jesle navštěvuje 1x týdně, o děti se

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

starají zdravotní sestry a pěstounky. Je zde 18 dětí. První oddělení
se ve školním roce 1968/1969 ruší,
aby mohla být otevřena další třída
mateřské školy.
Spolupráce s rodiči je zahájena
také formou SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy). S mateřskou
školou spolupracují také patronátní závody, např. Stasis, Učňovské
středisko Stasisu, Cheza, Oděva,
Avia. Pomáhají na své náklady
s vybavením vnějších prostor na
zahradě, ale také s vnitřním vybavováním budov. V tomto období
se rozvíjí zapojování rodičů do
prací na zahradě, úpravě okolí,
vysazují ovocné stromy, květiny,
pomáhají při uskladňování brambor, při sněhových kalamitách.
Zahrada je vybavená betonovým
brouzdalištěm pro děti.
Do MŠ se postupně doplňuje vybavení pro kuchyň. Plynové pánve, sušáky na bílé nádobí, věšáky,
magnetické tabule. V roce 1969 se

koupila polikarpova stavebnice,
stojanové tabule, radiopřijímač
s gramofonem a velký diaprojektor. V roce 1971 - 1972 vybavení
didaktickými pomůckami, nábytkem, odbornou literaturou je již
na odpovídající úrovni. Při počtu
cca 30 dětí ve třídě se denně rozkládají lehátka až před spaním,
aby bylo místo na hry a cvičení
dětí. S dětmi se pracovalo obdobně jako nyní. MŠ získala první
klavír v r. 1970, do té doby učitelky používaly foukací harmoniky,
nebo se při práci hodně využívaly
magnetofony. Mezi školkami se
organizují ukázkové hodiny práce
s dětmi, děti vystupují při vítání
občánků, na vánočních besídkách, navštěvují s dárky seniory,
vystupují pro rodiče i patronátní
závody při MDŽ (Mezinárodní
den žen), vystupují ke Dni učitelů.
Učitelky z MŠ chodí sledovat prvňáčky do ZDŠ (základní devítiletá
škola), jejich paní učitelky zas pozorují kolegyně ve školce.
Na školce pracují paní učitelky,
školnice, zdravotní sestry, pěstounky, kuchařky, uklízečky, pradlena.
Děti se účastní exkurzí do LŠU
(lidová škola umění), na ZDŠ,
navštěvují patronátní závody, jezdí na výlety do ZOO v Plzni, do
Karlových Varů na letiště, na rozhlednu Dianu a do světoznámé
sklárny Moser.
K běžným nemocem patří spála, spalničky, neštovice, příušnice,
záněty průdušek, angíny, a také
zánět mozkových blan.
V roce konání voleb do zastupitelstva je velká výstava o Horním

Slavkově v agitačním středisku
domu kultury. Pásmo dětských
básní a písní v přednesu dětí ze
školky je v den voleb vysíláno
městským rozhlasem.
Školní rok 1972 - 1973 citace
z kroniky: ,,Zahrada je stále rozkopána, upravovat se bude, až
bude pro město zavedeno topení.“
Zahrada je v původním stavu až
ve školním roce 1974 - 1975. Na
přihřívání v zimě v budovách jsou
zakoupeny tři olejové radiátory
a troje elektrická kamínka.V letech 1976 - 1977 je provoz MŠ
od 6 - 16 hod, každé pondělí do
16,30 hod.V tomto roce jsou děti
poprvé fotografovány na památku docházky na barevný film. Na
MŠ je založen pěvecký kroužek
a kroužek na nápravy řeči.
K 10. výročí 7. Mateřské školy
a jeslí je výstava v domě kultury
z dětských pomůcek a dětských
prací.
Víte že:
• na školách děti nacvičovaly
používání ochranných masek
v rámci CO (civilní obrana)?
• se slavil Měsíc přátelství?
• mateřská dovolená byla 6 měsíců?
• byly soutěže o nejlepší únorovou a májovou výzdobu?
• v jeslích měly děti jednotné
oblečení koupené mateřskou
školou?
• městský úřad vedl pořadník
zájemců o školku?


kolektiv mateřské školy
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ZŠ, Školní
Florbal nám jde!

Na sklonku minulého roku pořádal
školní sportovní klub naší školy
tradičně okrskové kolo ve florbalu.
Přivítali jsme žáky ze ZŠ Nové Sedlo a ZŠ Horní Slavkov, Nádražní.
Všechna naše družstva vyhrála ve

své kategorii a postoupila do okresObě družstva dívek si tak vybojo- žákyně odvezly bronzové medaile.
ních kol v Sokolově a na Březové.
vala účast v krajské soutěži.
Právem můžeme tedy prohlásit, že
Ani tam jsme se neztratili a hned
V hale Lokomotivy Cheb skončila florbal nám jde.
tři týmy dosáhly na medaili. Starší děvčata pátá a z KV Arény si mladší

Mgr. Eva Nováková
žáci obsadili 3. místo, starší žákyně byly druhé a mladší žákyně dokonce slavily vítězství!

Základní škola, Školní 786, příspěvková organizace
zve rodiče všech předškolních dětí

Hrátky s LOGIKOU.
Mensa ČR si pro vás připravila celoroční soutěž v logických hádankách.
Podmínky účasti:
1. Správné odpovědi zašlete nejpozději do 20-tého 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.

ve čtvrtek 23. března 2017
od 16 – 18 hodin

V této době Vás naši vyučující provedou budovou školy,
seznámí s prostředím, vybavením tříd a odpoví na Vaše dotazy.
1.úloha (1 bod)

Rodiče mají právo svobodně si vybrat školu pro své dítě.

S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo
kruhového tvaru.
Jak se dá přeložit toto vědecké přísloví do normálního jazyka?

Hrátky s LOGIKOU
2.úloha (3 body)

Který den by byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je po nedělním zítřku?

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)
S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.
Jak se dá přeložit toto vědecké přísloví do normálního jazyka?
2. úloha (3 body)
Který den by byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je po
nedělním zítřku?

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

3.úloha (5 bodů)
3. úloha (5 bodů)
V jednom království
byla jedna princezna, která se nechtěla
vdávat. Byla ale
velice pěkná a tak měla V jednom království byla jedna princezna, která se nechtěla vdávat. Byla ale velice pěkná a
spoustu odmítnout,
nápadníků. Aby je mohla
by se nápadníciurazili,
urazili, vymyslela
spoustu nápadníků. Abytak
jeměla
mohla
anižodmítnout,
by seaniž
nápadníci
si zajímavou hádanku. Kdo by hádanku uhodnul, stal by se jejím ženichem.
vymyslela si zajímavou hádanku.
Kdo
by
hádanku
uhodnul,
stal
by
se
jejím
Před každého nápadníka postavila tři truhlice s různými čísly (1, 2 a 3). Řekla, že pokud na
první pokus poznají, ve které truhlici je schován snubní prsten, stane se jejich ženou. Jako
ženichem.
jedinou nápovědu uvedla, že pouze jeden nápis je pravdivý.
Před každého nápadníkaVepostavila
tři truhlice s různými čísly (1, 2 a 3).
které truhle je snubní prsten?
Řekla, že pokud na první pokus poznají, ve které truhlici je schován snubní
prsten, stane se jejich ženou. Jako jedinou nápovědu uvedla, že pouze jeden
Soutěž pro vás připravil : Petr Čavojský
nápis je pravdivý.
Ve které truhle je snubní prsten?

Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský
Vyhodnocení měsíce února:

1. 7
2. SLEPY (Braillovo písmo-písmo, které používají zrakově postižení)
3. MORSE (Morseova abeceda- jednotlivé znaky jsou ukryty v okénkách vlaku)
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ZUŠ
Školní kolo soutěže ZUŠ proběhlo v polovině února 2017
Celkem 35 soutěžících se účastnilo školního kola soutěže ZUŠ ve
hře na klavír, kytaru a housle, které
se konalo 15. února 2017 v koncertním sále Pluhova domu. V porotě školního kola zasedli pedagogové ZUŠ, odměny pro soutěžící

věnovalo Sdružení rodičů a přátel
ZUŠ naší školy. Nejúspěšnější hráči
postoupili do okresních kol, které
se budou konat v základních uměleckých školách Kraslice, Chodov
a Sokolov. Velice nás potěšila příznivá reakce zákonných zástupců
žáků, kteří kladně hodnotili atmosféru a celkovou přípravu soutěže.

kulturního střediska Horní Slavkov
od 19,30 hodin. Chybět nebude
orchestr ZUŠ Band, pěvecký sbor
ZUŠ, školní kapela Narváno, dražba výtvarných předmětů VO Loket

a samozřejmě předtančení žákyň tanečního oboru ZUŠ.
Vstupenky jsou k dispozici
v kanceláři ZUŠ Horní Slavkov
a v loketském Zdravíčku.

Naše škola je i v tomto roce pořadatelem Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance,
která se uskuteční v MěKS Horní
Slavkov a to 30. března 2017 ve 13,30
hodin. Přehlídky účastní taneční

soubory ze ZUŠ Karlovarského kraje.
V březnu také proběhnou přehrávky jednotlivých tříd hudebního oboru ZUŠ a koncert „Ke dni učitelů“
v koncertním sále Pluhova domu
28.března 2017 v 18:30 hodin.

Do okresních kol soutěže ZUŠ postupují tito žáci:
Hra na klavír:
Kateřina Salačová
(třída uč. J. Honzajkové DiS.)
Eliška Zapfová
(třída uč. V. Moiseevy)
Anna Kormaníková
(třída uč. V. Moiseevy)
Karolína Vdovcová
(třída uč. V. Moiseevy) – zároveň absolutní
vítěz školního kola
Hra na kytaru:
Martin Jirků
(třída J. Marouše DiS.)
Barbora Rezková
(třída J. Marouše DiS.)
Two guitars
Hra na housle:
Nela Hanzíková
Eliška Lieblová
Lucie Šreinová

kytarové duo ve složení Barbora Rezková
a Michaela Zimmermannová
(třída Bc. A. A. Hlavaté DiS.)
(třída Mgr. art. M. Vaňugy)
(třída Mgr.art. M. Vaňugy)

Všem postupujícím gratuluji
a přeji úspěchy v dalších kolech soutěže ZUŠ, které se uskuteční v březnu 2017. Krajského kola soutěže se
účastní také orchestr ZUŠ Band a to
25.3.2017 v Mariánských Lázních.

Dalšími soutěžícími budou žáci
výtvarného oboru ZUŠ, krajské kolo
se koná 20. dubna v Chodově.
V březnu 2017 vás srdečně zveme
na tradiční Ples ZUŠ, který se uskuteční opět v prostorách Městského

Město Horní Slavkov
Nejlepší sportovci roku 2016

ANKETNÍ LÍSTEK
Jméno kandidáta/tů:

Důvod:

Vážení občané, prostřednictvím tohoto anketního
lístku můžete navrhnout své/ho kandidáty/ta
na Nejlepší sportovce roku 2016 (počet vhozených
lístků k navrženému kandidátu není rozhodující).
Rada města zvolí z navržených kandidátů letošního
držitele. Vítěz převezme cenu na Sportovním plese
města Horní Slavkov. Anketní lístek vhoďte do
hlasovací truhly na recepci MěÚ v Horním Slavkově.
Anketní lístky lze odevzdávat do 17. března 2017.
WWW.HORNISLAVKOV.CZ

V březnu 2017 Vás zveme na tyto akce ZUŠ:
4.3. 19,30 Ples ZUŠ, MěKS Horní Slavkov
16.3. 16,30 Třídní přehrávka klavírního oddělení
		
(uč. E. Kaplanová a J. Honzajková DiS.), Koncertní sál Pluhův dům
21.3. 17,00 Třídní přehrávka pěveckého oddělení
		
(uč. Mgr. Iveta Poslední), Koncertní sál Pluhův dům
23.3. 17,00 Třídní přehrávka
		
(uč. V. Moiseeva a Mgr. Iveta Poslední), Taneční sál ZUŠ Loket
28.3. 18,30 Koncert „Ke dni učitelů“, Koncertní sál Pluhův dům
29.3. 17,00 Třídní přehrávka dechového oddělení
		
(uč. M.Rothbauer), Taneční sál ZUŠ Loket
30.3. 13,30 Krajská postupové přehlídka dětských skupin scénického tance
		
MěKS Horní Slavkov
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kulturní kalendář na březen
MKS pro děti
8. 3. 2017
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 knihovna
Čteme a vyrábíme s dětmi!
Zdarma!
11. 3. 2017
ŠKATULÁCI
Animovaný, dobrodružný, Rodinný, Fantasy
USA, 2014, 97 min., v českém znění
16:00 kinosál
Režie: Anthony Stacchi, Graham Annable
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč,
rodinné (2+2) 140,- Kč.
Vstupné v předprodeji v knihovně od 6. 3. 2017!

MKS pro děti
3. 4. 2017
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE JURIŠTOVÉ
– O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
10:00 Divadelní sál
Pohádkový muzikál na motivy bratří Grimmů.
Hrají: Julie Jurištová, Veronika Baldriánová/Jiřina
Daňhelová, Libor Jeník/Jiří Krejčí, Aleš Kubát/
Lukáš Kofroň, Michal Dadura/Lukáš Borik
Vstupné: 45,- Kč

Kino
24. 3. 2017
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Česko, 2016, 97 min., komedie, romantický
19:00 Kinosál
Režie: Tomáš Hoffman
Hrají: P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský, J.
Langmajer, T. Kostková, J. Boková, aj.
Vstupné: 55,- Kč
Vstupné v předprodeji v knihovně od 20. 3. 2017.

Kulturní a společenské akce
16. 2. – 13. 4. 2017
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO SENIORY
A DRŽITELE ZTP
16.00 – 18.00 1. patro MKS – dveře č. 27
Dvouměsíční workshop pro všechny, co rádi
tvoří. Přidejte se k nám!
ZDARMA!

Knihovna

2. 4. 2017
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA
– PEJSEK A KOČIČKA
15:00 Malá scéna
Vstupné: 10,- Kč

7. 3. 2017
KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
16:00 knihovna
Setkání registrovaných členů klubu. Čtení, hry,
soutěže, výzva, nové informace!

4. 3. 2017
PLES ZUŠ
19:30 Taneční sál

11. 3. – 12. 3. 2017
ČTEME 24 HODIN
9:00 – 9:00 knihovna
2. ročník čtení 24 hodin pohádek a příběhů.
Více informací na www.mkshs.cz

15. 3. 2017
HANA KŘÍŽKOVÁ A TOMÁŠ SAVKA
19:00 Divadelní sál
Zábavný pořad plný písní se známými českými
zpěváky Hankou Křížkovou a Tomášem Savkou.
Vstupné 120 Kč v předprodeji/ 170 Kč na místě.
Předprodej zahájen od 6. 3. 2017 v kavárně MKS!

Nové knihy:
Dospělí:
E. Boček: Aristokratka na koni
Děti a mládež:
J. Žáček: Ezopovy bajky
K. Kopsová: Jak se krotí tygr
P. Štarková: Jak to chodí v lidské hlavě
P. Štarková: Pirát jménem Šampaňský
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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inzerce

3 2017

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

František Sobotka
Tel.: 604 617 620
info@kvalarm.cz
www.kvalarm.cz
Dlouhá 635/7,
Horní Slavkov

- 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

WWW.HORNISLAVKOV.CZ
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