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u nás ve městě

Slovo starosty
Vážení občané,
vítám vás u jarního vydání našeho zpravodaje.
Historie i současnost našeho města je spjata s těžbou nerostných surovin. Vedle cínu
a mědi se zde těžilo také stříbro, po druhé
světové válce uran a až do konce 80. letech
wolfram a cín.
Zdálo se, že po ukončení této těžby se zde
již těžit nebude. O tom, že je okolí města
bohaté na rudy, svědčí i současný záměr
jednoho z vlastníků pozemků o těžbu, tentokráte však lithia. Tento kov má uplatnění např. v jaderné energetice, elektrotechnickém průmyslu, v lékařství a v dalších oborech. V médiích je uváděno, že lokality Cínovce a Horního Slavkova jsou nejvýznamnějšími nalezišti
lithia v ČR.
V roce 1998 získalo město od státu pozemky, na kterých se má lithium vyskytovat. Jedná se o pozemky tzv. odkaliště v oblasti bývalého dolu Svatopluk
za Kounicí. Tyto pozemky bohužel nejsou v majetku města. V roce 1998 je
město sice získalo zdarma od státu, ale tentýž rok je darovalo Nadaci Georgia Agricoly, kterou město spoluzakládalo. Ta s odstupem času tyto pozemky
prodala za několik miliónů korun subjektu, který dnes zahajuje kroky vedoucí k těžbě. Město tedy nejenže z pozemků neobdrželo žádný finanční příjem,
ale ztratilo vliv na to, co se na uvedených pozemcích bude v budoucnu dít. Ta
budoucnost nastala, je tu opět možnost těžby. Těžby, kterou si nikdo z občanů ani z vedení města nepřeje. Každá těžba má totiž vždy nějaké negativum
pro bezprostřední okolí a ta je v návrhu předpokládána na období 13 let.
Často slýchávám „ať město těžbu nepovoluje“ nebo „ať město průjezd nákladní dopravy přes město zakáže.“ Musím všechny zklamat, město nemá
žádnou možnost těžbu zakázat, rovněž tak není v jeho kompetenci ani těžbu
povolit. Stejně tak nemá oprávnění zakázat průjezd nákladní dopravy městem. Takové rozhodnutí, ať by o něm rozhodlo zastupitelstvo či rada města
nebo já, by bylo absolutně bezvýznamné a neúčinné. Město je v postavení
účastníka řízení k jednání, která povedou orgány státní správy ve vztahu
k povolení těžbě a jako účastník také vznášelo a bude vznášet připomínky.
První práva účastníka při zpracování posudku na vlivu na životní prostředí
využilo město a manželé Čedíkovi, a to jako jediní již v roce 2015. Později se
připojilo město Krásno a zcela nakonec, bez vlastní viny, město Loket a Nové
Sedlo.
Samotná těžba by měla být provedena povrchově, odbagrovaný materiál písek bude dopraven k separační lince, která bude umístěna na Svatopluku

Město Horní Slavkov
hledá

v areálu traktorové stanice bývalých státních statků. Zde dojde k jeho separaci
na materiál, který bude následně dopravován k dalšímu zpracování mimo území města. První výhradu uplatnilo město k hlučnosti separační linky tak, aby
hluk z ní co nejméně obtěžoval obytné domy na Svatopluku a vzdálenější obytné domy na Kounici. Dále pak uplatilo výhradu k prašnosti a možnosti zvýšeného množství radionuklidů v ovzduší. Jako nejzásadnější uplatnilo výhrady
ke způsobu dopravy vytěženého materiálu z areálu, ta totiž zvyšuje všechna
uvedená negativa.
Zpracovatel záměru těžby navrhnul 4 způsoby dopravy. Pod variantou A doprava nákladními automobily v počtu 180 denně ze Svatopluku do areálu
Stasisu k naložení na vlak. Pod variantou B - doprava zabalovacím pásovým
dopravníkem ze Svatopluku do areálu Stasisu s nakládkou na vlak. Pod variantou C - celková doprava nákladními automobily z Kounice přes Ležnickou
ulici a ulici Nové Město do Lokte. Pod variantou D - nákladními automobily ze
Svatopluku na silnici mezi Horním Slavkovem (za čerpací stanicí) a Krásnem
a následnou dopravou rovnoměrně přes naše město (tj. třída Osvoboditelů,
nám, Republiky, ul. Nové Město) a město Krásno.
Zpracovaný posudek objednaný Ministerstvem životního prostředí konstatuje, že varianta C je nevhodná. Naopak jako příznivou uvádí variantu B a D.
S variantou D však od počátku nesouhlasíme, shodný závěr učinili města Loket, Krásno i Bečov a nakonec i Karlovarský kraj. Varianta D sice zcela uleví
Kounici a Ležnické ulici, ale problém se přemístí v zásadě do celého tzv. starého
města, tj. od vjezdu z Krásna až po výjezd z města na Loket. S dopravou se pak
pojí všechna již uváděná negativa, navíc ještě navýšená o zhoršenou průjezdnost v ul. Nové Město s negativním vlivem na bezprostředně umístěné budovy
podél silnice. Město tak jako jedinou přípustnou variantu, s minimalizujícím
dopadem na město, akceptuje pouze variantu B.
Dne 13.3.2017 Ministerstvo životního prostředí organizovalo v MěKS veřejné
projednání k záměru těžby a výsledky jeho posudku, při kterém občané mohli
vznášet připomínky a návrhy. S těmi se pak musí zpracovatel posudku a Ministerstvo životního prostředí vypořádat.
Všem občanům za účast, zejména však za vyjádření připomínek, moc děkuji.
Bez ohledu na to, zda na ně bude brán zřetel, toto veřejné projednání nemá za
následek povolení těžby. Posudek je pouze jednou z částí a k samotné těžbě na
základě něho nedojde. Cesta k těžbě je ještě dlouhá a město vyvine maximální
úsilí, když není oprávněno těžbu zakázat, její následky maximálně minimalizovat.
Tak jako dosud jsem vás informoval o dění kolem záměru těžby, budu vás
informovat i nadále. Všechny podklady k těžbě, včetně připomínek města, jsou
vám kdykoliv k dispozici v sekretariátu radnice, posudek je také dostupný adrese na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP458.
Přeji vám krásné jarní dny


Váš starosta

krátce

DORUČOVATELE

DOPRAVA OBČANŮ NA HŘBITOV
Obnovena bude po zimním období opět od 19. 4. 2017, vždy ve středu
v 10 hodin z autobusového nádraží.

Jedná se o práci na základě uzavřené
Dohody o provedení práce,
v roce 2016 byla průměrná měsíční odměna
doručovatele ve výši 4 600,- Kč.

AKTUÁLNÍ STAV VEŘEJNÉ SBÍRKY NA KOSTEL SV. JIŘÍ
Od 2.5.2016, kdy byl pro účely veřejné sbírky aktivován transparentní
účet č. 4182287329/0800, se na tomto účtu k datu 29.3.2017 nachází
celkem 29.958,60 Kč. V kasičkách, umístěných v lékárně a v recepci
MěÚ, se doposud vybralo 10.635,45 Kč. Vybrané prostředky budou použity na obnovu vitráží. Sbírka dále pokračuje. Všem dárcům děkujeme.

vlastních poštovních zásilek
v rámci Horního Slavkova.

Požadujeme vysokou spolehlivost a flexibilitu.
Zájemci se mohou hlásit u paní De Stefanisové
na tel. 602 284 680
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

den se starostou
Den se starostou se koná 19. 4. 2017 od 16 hodin.
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Naše město navštívil
prezident České republiky
Na náměstí poté proběhlo setkání
s občany města, které zahájil starosta přivítáním prezidenta České
republiky a hejtmanky Karlovarského kraje. Občané města měli
možnost pokládat panu prezidentovi dotazy.
Na závěr setkání se prezident podepsal do kroniky města s vtipným
prohlášením ,,Pero vracím“ a slav-

nostně dekoroval stuhou prezidenta republiky vlajku města. Z rukou
starosty pak převzal dárek v podobě modelu zmenšeniny kostela sv.
Jiří, kterou vyrobili odsouzení ve
Věznici Horní Slavkov, dále pak
dárkové balení Půtovic pálenky,
dárkový koš Krásenského čajování
a sošku sv. Barbory, patronky horníků.

Ve čtvrtek 2. března 2017 v 14:15
hodin poctil naše město svou návštěvou prezident České republiky
Miloš Zeman v doprovodu hejtmanky Karlovarského kraje Jany
Vildumetzové. Hlavu státu přivítal
pan starosta Terek, zastupitelé města a ředitelé příspěvkových organizací v prostorách Městského úřadu.
Při tomto setkání hovořili představitelé města s prezidentem o ochraně kulturního dědictví v našem
městě, pochvalně se vyjádřil k přístupu města k neplatičům nájemného a k projektu zasaď si svůj strom.

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

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

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

Kontakty na MěÚ

(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 - ČT:
7.00–10.45 11.30–17.00 Služba je pro rePÁ: 
7.00–10.45 11.30–15.00 gistrované zdarSO: 
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

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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Kabelová televize - nové programy
Vážení uživatelé kabelové televize, nalaďte si nové i původní programy:
DVB-C systém:
K dnešnímu dni vysíláme celkem
70 programů, z toho 27 zakódovaně, plus 8 rádií. Rozšířená nabídka
je rozdělena do třech balíčků:
Základní rozšířená - 15 programů
za 144 Kč/měsíc (433 Kč/3 měsíce)
AMC, AXN White, Markíza International, TV Reality, Animal Planet, CS Film, Nova Sport 1, Viasat
Explorer, AXN Czech, Discovery,
PRO 7, Viasat History, AXN Black,
Eurosport 1, RTL

Aktuální ceny a programovou
skladbu najdete také na stránkách
Technických služeb.
Pro Základní nabídku (prozatím
nezpoplatněno) jsme přidali programy: Rebel, Relax, Retro Music,
Prima Comedy, Óčko Expres, TV
Mňam, Barrandov Muzika, Regionální zpravodajství, JoJ Family
V Rozšířené nabídce máme nově
hodně žádané programy JoJ Cinema a Markíza International.

DVB-T systém:
Z důvodu zlepšení kvality signálu jsou programy (například Prima
Cool) přesunuty na jiné frekvenSport - 8 programů
ce, pro aktuální informace sledujte
za 100 Kč/měsíc (300 Kč/3 měsíce) DUHU a informační kanál, který je
Eurosport 1, Nova Sport 1, Sport 2, na pozici bývalé Markízy.
Eurosport 2, Nova Sport 2, Sport 5,
Nově vysíláme na nových frekvenExtreme Sport, Sport 1
cích DVB-T programy ČT1 HD2,
ČT2 HD2, ČT Sport HD2, ČT24
Film - 9 programů			
HD2 (kanály CH21-23, frekvence
za 100 Kč/měsíc (300 Kč/3 měsíce) 474, 482a 490MHz), které budou
AMC, Filmbox, Filmbox plus, CS do konce března vysílány souběžně
Film, Filmbox Extra, JoJ Cinema,
s původními HD kanály. Přelaďte si,
Film+, Filmbox Family, TLC
prosím, televize na nové HD kanály.

Jak jsme avizovali i my, všichni
operátoři museli vypnout slovenské
kanály. Tyto nadále nejsou dostupné ani ze satelitu. V naší kabelovce jsme zachovali alespoň kanály
STV1 (Jednotka), STV2 (Dvojka),
TA3, JoJ Cinema, JoJ Family a Markíza International.
Sledujte naše Info – budou tam
nejnovější informace o naladění, změnách, nových programech

a podobně. Žádáme všechny, kteří
mají problém s laděním nových
kanálů 21-23 (když to jejich televize nenaladí), aby nám to neprodleně oznámili, nastavíme signál
ve vašem domě tak, aby fungoval
i u vás.
Provozovatel kabelové televize si
vyhrazuje právo měnit strukturu
jednotlivých balíčků.

Technické služby

INTERNET HORNÍ SLAVKOV
– VÝRAZNĚ NEJRYCHLEJŠÍ NA SOKOLOVSKU

Tak, jako jsme už vícekrát psali, navýšili jsme rychlost internetu:
Stahování až 100 Mb/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.
Jestli se Vaše rychlost výrazně liší od nabízené, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 218 518.

Technické služby

AKCE – Informativní rozbor pitné vody

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor

21. SETKÁNÍ HORNICKÝCH
A HUTNICKÝCH MĚST
A OBCÍ ČR V CHOMUTOVĚ
Sobota 17. června 2017
Zveme všechny příznivce hornictví

TRVÁNÍ

1.3. - 31.5. 2017

ROZSAH STANOVENÍ:










Escherichia coli
Koliformní bakterie
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
TOC (CHSK-Mn)
pH
železo nebo mangan
tvrdost (Ca, Mg)
Jsme Vám k dispozici na všech 33 pracovištích v rámci
9 krajů ČR

k reprezentaci města.
Dle počtu zájemců bude vypraven autobus zdarma.

Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč

Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK VE VÝŠI 200,- KČ
(bude vybírán v autobuse)

Zájemci se mohou do 12.04.2017 hlásit:
- na recepci MěÚ Horní Slavkov
- na sekretariátu starosty MěÚ Horní Slavkov
- nebo telefonicky na tel. č.: 352 350 665

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOMPLETNÍ ROZSAH KRÁCENÉHO ROZBORU DLE VYHLÁŠKY
252/2004 Sb. PŘÍLOHA 5 PLATÍ CENA 1 250,- Kč včetně DPH

zz


___________________________________________________________________________

Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním orgánem,
nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete a poradíme vám v případě,
že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.

Infolinka: 844 06 06 06 od 8:00 do 15:00 E-mail: info@zuusti.cz

www.zuusti.cz
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Předškoláčci do školky
povinně již od letošního září

vání Prov děti,
naší
které doMŠ.
31. srpna 2017
dosáhnou věku pěti let, je od 1. září
2017 povinné předškolní vzděláváá třída
děti
ní, tzn. musípro
navštěvovat
poslední
ročník mateřské školy. Rodič nebo
jiný zákonný zástupce
je tak povinen
solnou
jeskyni,
dítě k předškolnímu vzdělávání přihlásit, zjednodušeně přijít s ním do
školy na zápis.jsou
V Horním
kou mateřské
plavání,
Slavkově se zápisy do mateřských
škol budou konat ve dnech 9. a 10.
tanečky,
hry
května 2017, bližší
informacise
o nich
získáte na stránkách města a maškol samotných nebo proaj. teřských
střednictvím plakátků rozmístěných
po městě. Povinnost předškolního
vzděláváníke
stanovilakteré
předškoláčkům
hrou,
novela školského zákona.
Dovolujeme si upozornit rodiče,
é paní
že pokud byučitelky
své dítě k povinnému
předškolnímu vzdělávání nepřihlásili, dopustili by se tím přestupku
i naši
podle § 34a přírodní
školského zákona, za což

lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.
Vždy ale nejdříve bude učiněn pokus
ze strany mateřské školy nebo orgánu
sociálně právní ochrany dětí kontaktovat rodiče, zjistit důvody vzniklé
situace a hledat její řešení.
Novela školského zákona dále stanovila, které děti budou v následujících letech přednostně přijímány
k předškolnímu vzdělávání:
• od 1.9.2017 děti, které před začátMateřské školy U Sluníčka v Dlouhé ulicilici
kem školního roku dosáhnou nejbude probíhat 9. 5. 2017 a 10. 5. 2017 méně čtvrtého roku věku
1:30 hod.
vždy od 9:30 hod. do11:30 hod.
• od 1.9.2018 děti, které před začátškolního roku dosáhnout neje, přijďte se s dětmi podívat, pohrát si a zapsat Vaše dítě dokem
školky.
méně třetího
roku
věku
ávání
Vám odpovíme
v naší MŠ.na všechny Vaše dotazy týkající se předškolního
vzdělávání
v naší
MŠ.
předdětizačátkem
ná třída pro děti
Pro vaše děti je •u od
nás1.9.2020
upravená které
třída pro
solnou jeskyni,
mladších 3 let, dětiškolního
navštěvují
solnou
jeskyni,nejméně
roku
dosáhnou
kou plavání, jsou
jezdíme na školku v druhého
přírodě s výukou
plavání, jsou
roku věku
tanečky, hry se
zde na výběr i zájmové
Vždyaktivity:
platí, tanečky,
že tyto hry
dětise se musí
y aj.
zobcovou flétnou, sportovní aktivity aj.
dostavit k zápisu do mateřské školy
sehrou,
vzdělávají
ke které
podle nejnovějších metod, vzděláváme se hlavně hrou, ke které
v květnovém termínu daného roku.
váme
né paní
i naši
učitelky
přírodní zahradu. Na vaše děti se těší kvalifikované paní učitelky
 odbor správní a vnitřních věcí MěÚ
vějších
i naši metod,
přírodnívzděláváme se hlavně hrou, ke které využíváme i naši přírodní

du. Na vaše děti se těší kvalifikované paní učitelky
a všechny pracovnice ředitelka školy: Mgr. Iveta Svobodová

Zápis dětí do Mateřské školy U Sluníčka
v Dlouhé ulici
bude probíhat 9. 5. 2017 a 10. 5. 2017
vždy od 9:30 hod. do11:30 hod.

Rodiče, přijďte se s dětmi podívat, pohrát si a zapsat vaše dítě do
školky. Rády vám odpovíme na všechny vaše dotazy týkající se
předškolního vzdělávání v naší MŠ.
Pro vaše děti je u nás upravená třída pro děti mladších 3 let, děti navštěvují
solnou jeskyni, jezdíme na školku v přírodě s výukou plavání,
jsou zde na výběr i zájmové aktivity: tanečky, hry se zobcovou flétnou,
sportovní aktivity aj.
Děti se vzdělávají podle nejnovějších metod, vzděláváme se hlavně
hrou, ke které využíváme i naši přírodní zahradu.
Na vaše děti se těší kvalifikované paní učitelky.
Za všechny pracovnice ředitelka školy: Mgr. Iveta Svobodová

o a b v z n

POZVÁNKA K ZÁPISU
do 1. třídy
Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, příspěvkové organizace

12. – 13. dubna 2017, od 14 – 17 hodin
Rodiče, přineste sebou rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví i rodiče dětí, které měly v roce 2016/2017 odklad školní docházky.

t

Těšíme se na společné setkání.
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Ve dnech 09. a 10. 05. 2017 od 09,30 – 11,30 hodin proběhne zápis
dětí do MŠ „Duhová kulička“ na školní
rok 2017/2018. Zápis se bude konat
v prostřední budově v 1. patře.
Nabízíme Vašim dětem pestré doplňkové
činnosti: taneční, výtvarné, logopedické,
zdravé pískání na flétničku aj.
Od letošního roku se naše školka pyšní titulem:
„Školka spolupracující s Mensou ČR“.

Přípravná třída

při Základní škole Šance Horní Slavkov
Poštovní 654, Horní Slavkov www.zsprakticka-hslavkov.euweb.cz
tel.: 352 688 248, 775588248

vás zve na
Den otevřených dveří a zápis do přípravné třídy pro děti
s odkladem školní docházky
ve středu 26. dubna 2017 od 8:00 do 17:00 hodin.

Cíl přípravné třídy
je systematicky připravovat děti k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku základní školy a tak předcházet
případným neúspěchům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání.
Těžiště spočívá v rozumové výchově, skládající se s několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje
matematických představ a rozvoje poznání), dále v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký důraz je
kladen také na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu.
Vzdělávání v přípravné třídě se poskytuje bezúplatně a učebnice, učební texty a základní školní potřeby jsou
poskytovány zdarma.
Organizace přípravné třída
1. Přípravná třída je určena dětem s odkladem školní docházky.
2. Příchod dětí je do 7,45 – 8,00 hodin bočním vchodem v přízemí.
3. Přezouvání v šatně v přízemí.
4. Od 8,00 hod. do 8,15 příprava na pracovní činnost.
5. Od 8,15 hod. do 11,40 hod. pracovní činnost dle rozvrhu s paní učitelkou a asistentkou.
6. Po ukončení činnosti individuální odchody dětí. Dle zájmu rodičů mohou děti navštěvovat školní družinu.
Personální zajištění přípravné třídy
Paní učitelka v přípravné třídě má bakalářské vzdělání obor speciální pedagogika s kurzem logopedický preventista.
Asistentka pedagoga se středoškolským vzděláním a kurzem pro asistenty pedagoga.

Za vedení školy Mgr. Naděžda Houšková a Mgr. Anna Hadáčková

Základní škola v Nádražní ulici

ZÁPIS

dětí do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech
19. – 20. dubna 2017 vždy od 14,00 hod. do 17,00 hod.
v hlavní budově školy
Přiřazené obvody: ulice-Dolní Příkopy, Luční, Nové Město, Náměstí Republiky, U Kovárny, Ležnická, Školní náměstí, Přilehlá, Pivovarská, Kostelní, Pluhova, Kounice, Ležnice, Ležnička, Tovární, Osvoboditelů, Smetanova, Nádražní,
Horní Příkopy, Hořejší, Hluboká-ke kolejím.
(Staré město, Kounice, Ležnice, Ležnička)
Poštovní ul.- 628/1,629/3
Dlouhá ul. - 619/2,622/4,624/6,627/5,635/7,626/8,630/10,634/12
Zahradní ul. -618/1,623/3
Lánský Dvůr, Kfely, Na Dole, Bošířany, Samota 277
Společný školský obvod Krásno a ZŠ Nádražní ulice 683, Horní Slavkov
Rodiče přijdou s dítětem, přinesou jeho rodný list a psací potřeby. K zápisu se
dostaví i ty děti, které měly pro školní rok 2016/2017 odklad školní docházky.
Nepřítomnost dítěte je třeba omluvit nebo oznámit, kde bylo dítě u zápisu.
Rodiče mají ze zákona právo na volbu školy, ve které se bude jejich
dítě vzdělávat! (kapacity obou škol jsou volné)
Pro děti a rodiče budoucích prvňáčků proběhne den otevřených dveří
s drobným občerstvením.

Mgr. Karel Bernard, ředitel školy
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Vlaková stanice Horní Slavkov
- Kounice bude opět v provozu
Od 29. 04. 2017 bude opět v provoJízdní řád naleznete na recepci
zu vlaková doprava ze stanice Horní MěÚ, webových stránkách města
Slavkov – Kounice. V letošním roce nebo na webových stránkách Česjsou vlaky opět navázány na trať č. kých drah, odkaz: www.cd.cz →
149 ve směru Karlovy Vary dolní Jízdní řád → Traťové jízdní řády →
nádraží – Mariánské
Lázně,
a budou 149 - Karlovy Vary dolní nádraží HORNÍ
SLAVKOV-KOUNICE
jezdit každou sobotu,
neděli
a
Mariánské
Lázně,
Krásný Jez - Horní
Platí od 29.státem
04. 2017
do 03. 09.
2017
(Vlakyaž
jezdí
sobotu, neděli
a státem uznané
svátky)
uznané svátky
do každou
03. 09. 2017
Slavkov-Kounice
(a zpět).

JÍZDNÍ ŘÁD VLAKU

Odjezd

(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)

09:05

27171

11:00

Os

27173

15:05

Os

17:10

Os

27177

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (17:25-17:31)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (17:55)

18:00

Os

27179/8

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (18:15-18:24)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (18:50) – přímý spoj

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (11:15-11:36)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (12:00)
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (15:20-15:26)
27175
→ Karlovy Vary dolní nádraží (15:50)

Vlak

Z Karlovy Vary dolní nádraží do

Horní Slavkov-Kounice

11:55

Karlovy Vary (8:06) → Krásný Jez (8:31-8:40)
Os 27166/7
→ Horní Slavkov-Kounice (8:55) – přímý spoj
Karlovy Vary (9:01) → Krásný Jez (9:24-9:30)
Os
27170
→ Horní Slavkov-Kounice (9:45)
Karlovy Vary (10:55) → Krásný Jez (11:18-11:40)
Os
27172
→ Horní Slavkov-Kounice (11:55)

15:45

Os

21174

17:50

Os

27176

9:45

udrží co nejdéle nafouknutý balónek mezi sebou a vše jsme zakončili diskotékou. Celé odpoledne
se nám líbilo a poděkování patří
našim vychovatelkám za výbornou
organizaci.

Děti ze ŠD při ZŠ Nádražní

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (09:20-09:25)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (09:49)

Os

8:55

Dne 3.3. 2017 se se konal ve ŠD
při ZŠ Nádražní maškarní rej.
Zúčastnilo se 35 dětí. Každý měl
krásnou masku a bylo velmi těžké určit vítěze. V taneční soutěži
jsme vybírali nejlepší tanečníky,
dále soupeřily dvojice o to, kdo

Z Horní Slavkov-Kounice do Krásný Jez

Vlak

Příjezd

ZŠ Nádražní

Karlovy Vary (15:02) → Krásný Jez (15:25-15:30)
→ Horní Slavkov-Kounice (15:45)

JÍZDNÍ
ŘÁD
Karlovy Vary
(17:07) →VLAKU
Krásný Jez (17:30-17:35)

→ Horní
Slavkov-Kounice (17:50)
HORNÍ
SLAVKOV-KOUNICE
Platí od 29. 04. 2017 do 03. 09. 2017

(Vlaky jezdí každou sobotu, neděli a státem uznané svátky)
Odjezd

Vlak

ZŠ
Školní
09:05
Os

27171

11:00

Os

27173

17:50

Os

27176

Básně žáků 3.A ZŠ Nádražní

Jaro
Josef Jedlička, Dominik Lanc

Jaro
Lucie Rjabuchin

Jaro je už tady,
máme ho moc rádi.
Jaro už je brzké,
období je hezké.
Kočky mají koťata,
feny zase štěňata.
Rostou krásné květiny,
natahujem hodiny.

Jaro je tu
a já se těším na zvířátka.
Otevřete jaru vrátka.
Jaro ťuká:“ Ťuky, ťuk,
jdu sem vpustit jarní vzduch.“

Z Horní Slavkov-Kounice do Krásný Jez
(dále pak do Karlovy Vary dolní nádraží)

Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (09:20-09:25)
→ Karlovy Vary dolní nádraží (09:49)
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (11:15-11:36)

→ Karlovy Vary dolní
nádraží
(12:00)
Lyžařský výcvik
naučili
základům
lyžování a jízdě
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (15:20-15:26)
Os
27175
15:05
V týdnu od devátého do→třináctého
na vleku
a užili
Karlovy Vary dolní
nádraží
(15:50) si legraci. Pobyt nám
Horní Slavkov-Kounice → Krásný Jez (17:25-17:31)
Os
27177
ledna jsme
vyrazili
na
lyžařský
sjez- zpříjemnilo výborné domácí jídlo,
17:10
→ Karlovy Vary dolní nádraží (17:55)
dový výcvik, už Os
tradičně
na
Mariánsauna,→ přednáška
Horské služby,
Horní Slavkov-Kounice
Krásný Jez (18:15-18:24)
27179/8
18:00
Karlovy Vary dolní nádraží (18:50) – přímý spoj
skou u Jáchymova. Zdejší→sjezdovky
stolní fotbal či ping pong. V den
ve skiareálu
„Náprava“
vyhovují
za-dolníodjezdu
už toSlavkov-Kounice
vypadalo, že nás sníh
Vlak
Z Karlovy Vary
nádraží do Horní
Příjezd
čátečníkům
i
pokročilejším
lyžařům.
a
silný
vítr
nepustí
Karlovy
Vary (8:06)
→
Krásný
Jez
(8:31-8:40)domů, ale naše
8:55 Os 27166/7 → Horní Slavkov-Kounice (8:55) – přímý spoj
Je pravda, že letos nás trochu
zasko- „naděje“ se rozplynuly. Šikovný řidič
Karlovy Vary (9:01) → Krásný Jez (9:24-9:30)
9:45 Os 27170 → Horní Slavkov-Kounice (9:45)
čilo počasí.
Sněhu byl dostatek, ale autobusu všechny nástrahy příroKarlovy Vary (10:55) → Krásný Jez (11:18-11:40)
27172 s vysokými
11:55se Os
nejprve jsme
potýkali
dy překonal
→ Horní Slavkov-Kounice
(11:55) a dovezl nás v pořádku
Karlovy Vary (15:02)
→ Krásný Jez
mrazy, pak
se
špatnými
povětrnostk
rodičům.
Tak(15:25-15:30)
snad příště….
15:45 Os 21174 → Horní Slavkov-Kounice (15:45)
ními podmínkami. Přesto
jsme
se

Mgr. Eva Nováková
Karlovy Vary (17:07) → Krásný Jez (17:30-17:35)
→ Horní Slavkov-Kounice (17:50)

Nebezpečí odpadu
Při pohledu na naše město někdy
zjišťujeme, že máme kolem sebe nepořádek. Také už vás štve, když jdete po ulici a uprostřed chodníku se
občas válí nefunkční elektrospotřebiče všeho druhu? Dá se tato situace
nějak vyřešit? Pokud si lidé uvědomí, že musí každý začít sám u sebe,
budeme mít vyhráno! Vždyť stačí
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

jen tato nefunkční zařízení dopravit
do sběrného dvora, kde si s tím už
dál poradí sami. Pokud však budou
lidé jen nečinně přihlížet, jak se kolem nás odpad hromadí, dopadne
to s životadárnou planetou katastrofálně!
Vážení spoluobčané, zachraňme
naši přírodu!

Kolektiv žáků 7. tříd
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MŠ Duhová kulička
Rok 2017 – rok 50. výročí
MŠ „Duhová kulička“.
3. část
Od školního roku 1979/1980 do
31. 6. 1997 byla ředitelkou 7. mateřské školy a jeslí paní Jiřina Bodnárová.
Paní ředitelka za svého působení mimo jiné zajišťovala úpravy na
budovách, vybavování budov nábytkem, linoleem, materiálem k práci
s dětmi, opravy na zahradě, a opravu venkovního bazénu.
Na schůzkách SRPŠ se organizovaly přednášky pro rodiče za účasti
pracovníků z pedagogicko psychologické poradny, z logopedického pracoviště ze Sokolova. Rodičům byly
předloženy ukázky práce dětí.
Práce s dětmi navazovala také na
svátky jako Den horníků, Den československého letectva, Den tisku
rozhlasu a televize, Den železničářů. K výročím Února, SSSR a oslav
VŘSR se využívalo besed, výstavek,
promítání diafilmů. Děti byly seznamovány s významnými osobnostmi.
Často se zapojovaly do tematických
výtvarných soutěží (Jak znáš SSSR?,
Děti, mír a umění, SSSR očima dětí,
výtvarné soutěže BESIPU, z oblasti zdravovědy Když Alenka stůně).
Dále se zúčastňovaly vítání občánků, divadelních představení v domě
kultury, vystupovaly pro Český svaz
žen, sledovaly promítání pohádek,
navštěvovaly výchovné koncerty,
koncerty Karlovarského kvinteta
a městských oslav MDD. Pro nejstarší děti byly na konci školního
roku zajištěny výlety do ZOO v Plzni, nebo do Lokte. Na ukončení školního roku dostaly pamětní knížky
a upomínkové listy. MŠ poprvé vyjela na školu v přírodě ve školním roce
1982/1983 a naposledy ve školním
roce 1990/1991.Vyjíždělo se zhru-
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ba se 40 dětmi a třemi učitelkami.
Děti byly na pobytech v Kynžvartu,
Stříbrné, Vícově, Deštné. Jezdilo se
2-3x ročně. Mateřská škola se zapojila také do předplaveckého výcviku
v Sokolově a v Chodově s využitím
saunování. Mezi všemi MŠ byla
organizována malá lehkoatletická
olympiáda.
Pro upevňování zdraví otužováním
se po domluvě s dětskou lékařkou
zavedlo denní otužování sprchováním a u mladších dětí omývání do
půl těla.
7. MŠ a jesle měla dlouhodobou
patronátní spolupráci s BSP (brigáda socialistické práce) závodu Stasis
a učňovským střediskem Stasisu.
Pro patronátní závod děti vystupovaly s pásmy k MDŽ. Závod se na
oplátku podílel na opravách nátěrů,
nábytku, hraček a pomůcek, financování dárků dětem. V následujících
letech se rozvíjela spolupráce se ZDŠ
(základní devítiletá škola), LŠU (lidová škola umění) formou vzájemných návštěv.
Naše školka zajišťovala ukázkové
hospitace pro další zařízení stejného
typu z Horního Slavkova, Krásna
a Nové Vsi.
Ve školním roce 1985/86 byly budovy narušeny zemětřesením a byla
nutná větší odborná oprava v budovách. Protože nebyla naplněná kapacita jeslí, byl podán návrh na jejich
uzavření.
V tomto školním roce se školka
zapojila do nácviku spartakiádní
skladby pro nejmladší žactvo. Tuto
skladbu cvičenci předvedli na okrskových olympiádách v Sokolově
a Kraslicích.
Byla zahájena spolupráce také se
závodem Chemopetrol.
Ve školním roce 1986/1987 došlo
ke zrušení jeslí a v uvolněných míst-

nostech byla vybudována tělocvična a učebna k procvičování pracovní
výchovy. Do zařízení se zakoupil
první barevný televizor. Děti mohou pracovat v pěvecko-recitačním
kroužku, se kterým vystupují k 1.
máji, při vítání občánků a na veřejných městských schůzích. Ke kulturním akcím pro děti patří filmová
představení, koncerty a dětská divadelní představení.
Do školky přijíždí logopedická
pracovnice, která provádí vyšetření
komunikačních dovedností dětí.
Došlo k oddělení prostoru učebna x
odpočívárna. Bylo zajištěno instalování stahovacích kožených stěn a výměna linolea.
Od školního roku 1988/1989 nejsou v kronice již uváděna oddělení,
ale třídy, které jsou označeny římskýmí číslicemi I-IV. V zařízení je
postavena stálá maňásková scéna,
děti mají možnost sledovat v televizi speciální pořady pro předškolní
věk, počet ukázkových zaměstnání
se snižuje. Ke Dni dětí se připravují
na zahradě karnevaly, soutěže a diskotéky. Na konci školního roku jsou
organizovány polodenní branné vycházky s rodiči a dětmi, které jsou
ukončovány opékáním vuřtů. Názvy těchto vycházek: Pohádkový les,
Strašidelná cesta, Najdi poklad.
Ve školním roce 1990/1991 se ruší
výjezdy na školy v přírodě, otužování sprchováním, snižují se počty dětí
na 25 na třídu. Vzniká tělovýchovný
kroužek, který se realizuje v pionýrském domě a taneční kroužek na
školce. Ve školním roce 1991/1992 je
v Horním Slavkově je zrušena 6. MŠ
a na našem zařízení se otevírá pátá
třída. Zde jsou hlavně děti maminek na mateřské dovolené a po obědě se děti rozdělují do ostatních tříd.
Do školky chodí děti od 2,5 do 7 let.
Jsou také přijímány děti z dětského
domova.

Ve školním roce 1992/1993 dochází k dalším opravám střech a zateplování spojovací chodby. V zimních
měsících se dětem podávají vitamíny, děcka se saunují, na vánoční
dárky přispívají Chemopetrol, Karlovarský porcelán, později také Jednota a Zelenina pana Beníčka.
Ve školním roce 1997/1997 byla
zahájena spolupráce mezi ZVŠ
(zvláštní škola) a výtvarným kroužkem z našeho zařízení. Při špatném
počasí hrají dětem učitelky maňáskové divadlo, děti nosí vlastní videokazety, které jim promítají.
Ve školním roce 1993/1994 zahájil činnost kroužek Veselé pískání
pro správné dýchání s flétničkami.
V červnu 1997 odchází paní ředitelka Jiřina Bodnárová do důchodu.

kolektiv mateřské školy
Víte že:
• měsíc březen byl Měsícem knihy?
• duben byl Měsícem bezpečnosti
a myslivosti?
• listopad byl Měsícem československo-sovětského přátelství?
• v květnu všichni chodili na prvomájový průvod?
• v únoru se dělaly besedy s Lidovými milicemi?
• učitelé skládali na Městském
úřadě učitelský slib?
• oslovování učitelek začínalo
,,soudružko“?
• Stasis a Závod krušnohorské
strojírny – SHR Komořany je ten
samý závod?
• BSP je brigáda socialistické práce?
• se hodnotila ideově politická
práce školy?
• probíhala politická školení na
pracovištích se zkouškami zaměstnanců?
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ZUŠ
Dne 4. března 2017 se v prostorách Městského kulturního střediska Horní Slavkov uskutečnil již
čtvrtý ples Základní umělecké školy,
který byl opět příležitostí k setkání
zaměstnanců, zákonných zástupců
žáků, absolventů ZUŠ, ale také podporovatelů školy.
Ples byl tradičně zahájen několika skladbami v podání orchestru
ZUŠband, nechybělo předtančení
žákyň tanečního oboru, novinkou
bylo účinkování pěveckého sboru
Melodie a školní kapely Narváno.
Hudbu k poslechu i tanci zajistila

výborná kapela Starovarband. Návštěvníci plesu si také mohli odnést své foto s hudebním nástrojem
(kontrabas, heligon a pod.) – o fotografování byl opravdu překvapivý
zájem. Perfektní občerstvení nám
zajistila Hladomorna paní Petry
Střílkové, poděkování patří také
personálu MěKS za zajištění plesu.
Ples by se neuskutečnil bez významné podpory Sdružení rodičů a přátel, které je dlouhodobě největším
podporovatelem školy – veliký dík
patří tedy také pí. Martině Brožové
– předsedkyni sdružení.

Od 1.9.2017 otevíráme literárně – dramatický obor ZUŠ, o termínu
přijímacího řízení do tohoto nového oboru budete včas informováni. Zároveň MŠMT povolilo navýšení kapacity školy na 450 žáků,
ve školním roce 2017/2018 budeme tedy přijímat více žáků, než obvykle. V případě zájmu o studium kontaktujte prosím ředitele školy.

V březnu 2017 se uskutečnila okresní kola soutěží ZUŠ.
Okresní kolo soutěže ve Hře na klavír :
Eliška Zapfová
2.místo
(třída uč. V. Moiseevy)
Kateřina Salačová
2.místo
(třída uč. J. Honzajkové DiS.)
Anna Kormaníková
2.místo
(třída uč. V. Moiseevy)
Karolína Vdovcová
2.místo
(třída uč. V. Moiseevy)
Okresní kolo soutěže ve Hře na kytaru :
Two guitars – Barbora Rezková a Michaela Zimmermannová 		
1.místo s postupem (třída uč. J. Marouše DiS.)
Martin Jirků
2.místo
(třída uč. J. Marouše DiS.)
Barbora Rezková
2.místo
(třída uč. J. Marouše DiS.)
Okresní kolo soutěže ve Hře na housle :
Nela Hanzíková
1.místo s postupem (třída BcA. A. Hlavaté DiS.)
Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy a postupujícím přeji mnoho
úspěchů v krajských kolech soutěže.
V dubnu 2017 Vás zveme na tyto akce ZUŠ :
5.4. 17:00 koncertní sál Pluhův dům
Třídní přehrávka kytarové třídy J. Marouše a violoncellové třídy L. Peterky
6.4. 17:00
vernisáž výstavy v Galerii umění K. Vary – účast žákyň tanečního oboru ZUŠ
6.4. 17:00 taneční sál ZUŠ Loket
Třídní přehrávka kytarové třídy J. Marouše a violoncellové třídy L.Peterky
6.4. 17:00 koncertní sál Pluhův dům
Třídní přehrávka flétnové třídy G.Dundové Sojkové
7.4. 16:00 malý sál Pluhův dům
Třídní přehrávka dechové třídy J.Čížka
18.4. 17:00 taneční sál ZUŠ Loket
Třídní přehrávka třídy M.Doležala
19.4. 17:00 taneční sál ZUŠ loket
Třídní přehrávka žáků Z.Kolářové a T.Koláře 		
20.4. 17:00 koncertní sál Pluhův dům
Třídní přehrávka žáků Z.Kolářové a T. Koláře
26.4. 17:00 koncertní sál Pluhův dům
Třídní přehrávka houslových tříd J. Zapfa, A. Hlavaté a M.Vaňugy
28.4. 18:00 koncertní sál Pluhův dům
Komponovaný večer tance a vážné hudby
29.4. 14:00 Svatojiřské slavnosti 2017 				
kostel sv. Jiří Horní Slavkov
Připravujeme:
2.5.2017 dopoledne MěKS Horní Slavkov
Koncerty pro MŠ a ZŠ Horní Slavkov a Loket

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 2017 budou vyhodnoceni tři nejlepší soutěžící, pro které
budou připraveny ceny – deskové hry.
1. úloha (1 bod)
Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
Jak se dá přeložit toto vědecké přísloví do normálního jazyka?

2. úloha (3 body)
5
4
3
2
5
3
7
5

4
3
4
5

5
4
6
?

Jaké číslo bude místo otazníku?
3. úloha (5 bodů)
Dvanáct mužů vykope za dvě hodiny díru dvě stopy dlouhou, dvě stopy
širokou a dvě stopy hlubokou.
Za jakou dobu vykope šest mužů díru dvakrát tak dlouhou, dvakrát tak
širokou a dvakrát tak hlubokou?

Soutěž připravil: Ing. Petr Čavojský

Vyhodnocení měsíce března: 1. Bez práce nejsou koláče. 2. Sobota 3. Prsten je v druhé truhle.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Čtenářská výzva „Čteme 24 hodin“ Velká cena CAOKK města Horní Slavkov
Druhý ročník proběhl 11. a 12. byli vášniví čtenáři! Překonali hned
března 2017 v knihovně MKS. Ten- tři loňské čtecí rekordy!
tokrát se zapojilo méně účastníků
Anička Břížďalová byla nejvynež v loňském roce, ale o to větší to trvalejší čtenářkou. Nahlas nám
předčítala celkem 251 minut
a z toho celých 162 minut četla bez
přestávky. Se čtením skončila až
kolem půl třetí ráno, kdy všichni
její posluchači postupně usnuli.
I ona měla problém udržet své oči
otevřené. Anička však měla jasný
cíl. „Tuhle knížku tady dočtu“, říkala vždy, když na ni přišla menší
spací krize. A dočetla. Deník malého poseroutky – 8. díl s podtitulem
„Fakt smůla“, se tak stal sedmou
knihou, kterou jsme při našem čtení přečetli až do konce.
Celkovou dobou čtení 996 minut
jsme tedy posunuli loňskou hranici
662 minut dost zásadně. Děkujeme
všem zúčastněným za jejich čtecí
výkony, podporu a dobroty, kterénám velmi zpříjemnily čas strávený
v knihovně. Nashledanou za rok!
Anička Břížďalová předčítala
Mgr. Soňa Kvasničková,
neuvěřitelných 251 minut
ředitelka MKS Horní Slavkov

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
HORNÍ SLAVKOV V KARATE
Dne 25. 2. 2017 proběhl již 2. ročník
Velké ceny CAOKK města Horní Slavkov - O POHÁR STAROSTY MĚSTA
HORNÍ SLAVKOV v karate.
Pod záštitou pana starosty Alexandra Tereka akci pořádal a organizoval
zájmový kroužek Karate (pracuje při
DDM a ŠD v Horním Slavkově) společně s Championsteamem Chodov. Příznivci karate se sešli v tělocvičně a přilehlých prostorách ZŠ Horní Slavkov
Školní 876, kde soutěžily členské kluby
CAOKK (teamy z Chodova, K. Varů,
Sokolova, Ostrova, Mostu, …) včetně
několika medailistů z Mistrovství světa a Evropy. V obrovské konkurenci se
neztratil ani náš karatistický kroužek
- Champions team Horní Slavkov a jednotliví závodníci dopadli takto :
Matouš Musil
Kata žáci 9-10 let 8.+7.kyu 1.místo
Kata žáci 11-12 let 8.+7.kyu 3.místo
Šimon Musil
Kata žáci 11-12 let 8.+7.kyu 2.místo
David Kastl
Kata žáci 9-10 let 6.-4.kyu 1.místo
Kata žáci 11-12 let 6.-4.kyu 1.místo
Kumite žáci 9-10 let 6.kyu+ 2.místo
Lukáš Kastl
Kata žáci 9-10 let 6.-4.kyu 1.místo
Kata žáci 11-12 let 6.-4.kyu 1.místo
Kumite žáci 9-10 let 6.kyu+ 2.místo
Kateřina Štecová
Kata žákyně 9-10 let 6.-4.kyu 2.místo
Kata žákyně 11-12 let 6.-4.kyu 2.místo
Kumite žákyně 9-10 let 6.kyu+ 1.místo
Kumite žákyně 11-12 let 6.kyu+ 1.místo
Eliška Pokorná
Kata žákyně 9-10 let 6.-4.kyu 1.místo
Kata žákyně 11-12 let 6.-4.kyu 1.místo
Kumite žákyně 9-10 let 6.kyu+ 2.místo
Kumite žákyně 11-12 let 6.kyu+ 2.místo
Stanislav Pokorný
Kata žáci 6-8 let 7.+8.kyu 2.místo
Natálie Soukopová
Kumite žákyně 9-10 let 6.kyu+ 3.místo
Barbora Kerbelová
Kata dorostenky 13-14 let 6.-4. kyu 2.místo
Kumite žákyně 11-12 let 6.-4.kyu 3.místo

Kromě těchto vynikajících výsledků
se někteří závodníci z Horního Slavkova umisťovali také na předních příčkách v kategoriích Kumite team a Kata
team.
Tato akce byla organizačně poměrně
náročná, nicméně výsledný sportovní
zážitek jistě potěšil všechny příznivce
našeho karatistického turnaje. Přítomní diváci dětem-závodníkům vytvořili
správnou sportovní atmosféru, za což
jim velmi děkujeme.
Veliké poděkování patří také p.
Mgr. Čavojské, ředitelce ZŠ Horní Slavkov Školní 876, jež poskytla
prostory ke konání závodů. Díky také
všem váženým rozhodčím za celodenní posuzování sportovních výkonů
a v neposlední řadě také rodičům dětí
ze ZK Karate Horní Slavkov-Champions teamu Horní Slavkov za velikou
pomoc při organizaci a přípravách
Velké ceny CAOKK.
V dnešní době si lze jen těžko představit konání těchto akcí bez pomoci
sponzorů, kteří nám svým přispěním
pomohli realizovat toto závodní klání
mladých a mnohdy velmi nadějných
karatistů.
Jsou to tito: p. Dagmar Dolejší, p. Jiří
Janeček, p. Jaroslav Blažej, DDM a ŠD
Horní Slavkov a město Horní Slavkov.
Na závěr je třeba zmínit, že obrovský
kus práce na přípravách turnaje odvedl Champions team v čele s jeho trenérem p. Miroslavem Boguským – děkujeme. Pro některé mladé závodníky
bylo karatistické klání v našem městě
výbornou přípravou na Mezinárodní
otevřené mistrovství České republiky
v karate CAOKK 2017 v Sokolově dne
25.3. 2017 a na Mistrovství Evropy
v Rumunsku ve dnech 4.- 10.4. 2017.
Držíme palce a těšíme se na další ročník Velké ceny CAOKK města Horní
Slavkov.
 Jindřich Votrubec,
ZK Karate-Champions team Horní Slavkov
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kulturní kalendář na březen
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

Kulturní a společenské akce
7. 4. 2017
COUNTRY V KAVÁRNĚ
10:00 Kavárna
Hrají Roháči a Spektrum
Vstupné 80,- Kč.

Kulturní a společenské akce
29. 4. 2017
SLAVNOSTI PATRONA MĚSTA SV. JIŘÍ
14:00 – 17:00 Kostel sv. Jiří
Bohoslužba, ZUŠ band, pěvecký sbor ZUŠ Horní
Slavkov, přednáška o stavebních dějinách kostela
sv. Jiří (J. Měřička), přednáška o sochách v Horním Slavkově (R. Tomíček), výstava
Přijďte podpořit veřejnou sbírku kostela.
29. 4. 2017
MEJDLO NA KAVÁRNĚ
19:00 kavárna
Improvizační skupina MEJDLO, která hraje na
základě námětů diváků z publika.
Improvizační seskupení: Franta, Vítek, Lukáš,
Honza a Lucie. Vstupné: Dobrovolné
30. 4. 2017
SLET ČARODĚJNIC
16:45 – 21:00
skautská klubovna

Kino

8. 4. 2017
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Animovaný, Rodinný, Fantasy
USA, 2016, 101 min., v českém znění
16:00 kinosál
Režie: Travis Knight
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- Kč, rodinné
(2+2) 140,- Kč.
Vstupné v předprodeji v knihovně od 3. 4. 2017!

12. 4. 2017
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 knihovna
Čteme a vyrábíme s dětmi!
Zdarma!
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

14. 4. 2017
PLES SPORTOVCŮ
19:30 – 2:00 Taneční sál
Hrají: STO Sokolov, Narváno, Dimension
Vstupenky na tel.: 776 233 975
Vstupné 150,- Kč.
19. 4. 2017
DIVADLENÍ SPOLEČNOST KARLA SOUKUPA – COMMEDIA FINITA
19:00 Divadelní sál
Komedie o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě
Destinnové s autentickými ukázkami světových
operních árií. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček,
nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou
českou malost, která potírá velké talenty.
Autor: Viktoria Hradská
Režie: René Přibil
Hrají: V. Zawadská, A. Kulovaná, L. Kožinová, K.
Macháčková, K. Soukup
Vstupné 160,- Kč v předprodeji/ 200,- Kč na
místě.
Předprodej zahájen od 10. 4. v kavárně MKS!

28. 4. 2017
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Česko, Slovensko, 2014, 97 min., komedie, romantický, 19:00 Kinosál
Režie: Alice Nellis
Scénář: Michal Viewegh, Alice Nellis
Hrají: M. Labuda st., V. Javorský, V. Dyk, B. Polívka, Z. Bydžovská, O. Sokol, aj.
Vstupné: 55,- Kč
Vstupné v předprodeji v knihovně od 24. 4. 2017.
18. 4. 2017
KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
16:00 knihovna
Setkání registrovaných členů klubu.
Čtení, hry, soutěže!

připravujeme na květen
CONVOY OF LIBERTY 2017

Přehlídka
historických
vojenských
vozidel

Horní Slavkov, náměstí
neděle 7. května 2017
11:00 – 12:00
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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

Nově otevřeno od 1.4.2017
Otvírací doba : PO-PA - 8-18 hod.
SO-NE - 8-18 hod.

AKCE:
- motor.olej XT 5W/30 PD, 10W/40 sleva-30%
- celková prohlídka vozidla- 179.- diagnostika zdarma
- náhradní díly ve slevě od 20-40%
- opravy alternátorů a startérů
- servis vašeho vozidla na vysoké úrovni za nízké ceny
SLUŽBY:
- emise + stk
- vyřízení změn na odboru dopravy
- vedení servisních úkonů vašeho vozidla v PRO-CAD
- servis- on line

Kadeřnický salon Chic
Dlouhá 653 Horní Slavkov

V AREÁLU :
- Vysavač
- vysokotlaký čistič
- kompresor + tlakoměr pneu
Tel: 774411020
e-mail: autobachmann@seznam.cz
info: autobachmann.cz
Horní Slavkov ul.hasičská 1020

WWW.HORNISLAVKOV.CZ

Otevírací doba
Po – Pá 9.00 – 17.00
Sobota na objednání

6. 3 – 30. 4. 2017 od 9.00 do 13.00
10% sleva na jakékoliv kadeřnické služby
Monika Löblová tel.: 602 120 230, Tomáš Horák tel.: 777 811 394
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